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TrONg PHòNg, CHốNg THaM NHũNg

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên*

Tóm tắt:
Tác hại tiêu cực của tham nhũng gây ra những thách thức lớn, đối với sự
phát triển của quốc gia, là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và
xói mòn lòng tin của nhân dân, thậm chí làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn
mực đạo đức xã hội, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, gây tha hóa
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh
tế, bóp méo chi tiêu công, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, của cải, nguồn
lực của đất nước. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ
cấp bách và được giao cho nhiều cơ quan thực hiện, trong đó có Kiểm toán
Nhà nước (KTNN). Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN
(2019), quy định bổ sung một số nhiệm vụ quan trọng của KTNN, trong
công tác PCTN. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của
KTNN, trong công cuộc PCTN. Bài viết giới thiệu một số vấn đề về PCTN
và phân tích rõ vai trò của KTNN trong hệ thống công cụ PCTN của Đảng
và Nhà nước. Đề xuất một số giải pháp, để nâng cao hơn nữa vai trò, tính
hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán, trong công tác PCTN của KTNN.
Từ khóa: Kiểm toán, KTNN, tham nhũng, phòng chống tham nhũng.
Abstract:
The negative effects of corruption pose significant challenges to the country’s development, acting as a major impediment to the process of national
renewal and eroding people’s trust, even causing change, upsetting social
moral standards, distorting justice and social justice, alienating cadres,
party members, civil servants, and public employees, reducing economic
growth, distorting public expenditure, and causing significant damage to the
country’s property, wealth, and resources. Anti-corruption is a critical mission that has been allocated to various institutions, including the State Audit
(SAV). Law amending and supplementing a number of provisions of the
State Audit Law (2019), giving new restrictions on key crucial State Audit
responsibilities in anti-corruption. This reaffirms the State Auditor’s position,
role, and significance in anti-corruption efforts. The article introduces certain anticorruption issues and clearly discusses the role of the state audit in
the Party and State’s anti-corruption tool system. Proposing a variety of solutions to improve the role, effectiveness, and efficiency of audit activities in
the State Audit’s anti-corruption activity.
Key words: audit, State Audit, corruption, anti-corruption.

Một số vấn đề chung về tham nhũng và
phòng chống tham nhũng

Tham nhũng không phải là hiện
tượng xã hội mới, mà thực sự nó đã
tồn tại lâu đời cùng với sự hình
thành giai cấp và sự ra đời, phát
triển của bộ máy Nhà nước. Tham
nhũng xảy ra ở tất cả các quốc gia
trên thế giới, không phụ thuộc vào
chế độ chính trị, không kể giàu
3

nghèo, trình độ phát triển; nó xảy
ra ở hầu hết mọi lĩnh vực kinh tế,
văn hóa, xã hội; nó phát triển và tồn
tại ở mọi mặt của đời sống xã hội.
Liên Hợp Quốc công nhận, tham
nhũng là vấn đề toàn cầu rất quan
trọng và đã xác định chống tham
nhũng (CTN) là 1 trong 17 mục
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tiêu phát triển bền vững, trong
chương trình nghị sự phát triển bền
vững đến năm 2030, đã được
những người đứng đầu các Chính
phủ thông qua, tại Hội nghị
Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc,
tháng 9/2015.
Trên thực tế, hơn 66% các quốc
gia phải hứng chịu những hậu quả
tồi tệ và nặng nề của tham nhũng,
trong đó một tỷ lệ lớn thuộc các
nước G20. Theo ước tính, số tiền
thiệt hại do tham nhũng tương
đương trên 5% GDP thế giới
(khoảng 2,6 nghìn tỷ USD, theo
Diễn đàn Kinh tế Thế giới). Tại
Việt Nam, theo báo cáo tại Hội nghị
toàn quốc Tổng kết 10 năm thực
hiện Luật PCTN (2006 - 2015),
trong gần 10 năm, thiệt hại kinh tế
do các vụ án, vụ việc tham nhũng
đã gây ra được phát hiện là gần
60.000 tỷ đồng và trên 400 ha đất;
từ năm 2016 đến năm 2020, qua
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã
kiến nghị xử lý thu hồi gần 455.000
tỷ đồng và hơn 8.100 ha đất.
Theo Ngân hàng Thế giới
(1997), nguồn gốc của tham nhũng
nằm sâu trong các thể chế chính trị
(cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ
chức và hoạt động của hệ thống
chính trị, kiểm tra, giám sát, kiểm
soát quyền lực…) và quan liêu
(công tác cán bộ, nhận thức, ý thức,
quản lý, giáo dục...) và ảnh hưởng
của nó đối với sự phát triển, sẽ thay
đổi tùy theo tình hình mỗi quốc gia.
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Mặc dù, những tác động tiêu cực
của tham nhũng tồn tại ở các quốc
gia phát triển, nhưng chúng nghiêm
trọng nhất ở các quốc gia đang phát
triển. Tham nhũng có thể đi từ dạng
lũng đoạn chính trị cấp cao, đến
khoản hối lộ cấp thấp. Hiện nay, có
nhiều quan niệm, định nghĩa khác
nhau về tham nhũng, tuy nhiên về
cơ bản đều thống nhất về hành vi
tham nhũng.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế
(TI) đã định nghĩa: “Tham nhũng là
hành vi của quan chức trong khu
vực công, có thể là nhà chính trị
hay công chức lạm dụng chức vụ,
quyền hạn được giao phó, hoặc cố
ý làm trái pháp luật để làm giàu cho
bản thân hoặc những người thân”.
Theo Công ước Liên hợp quốc
về CTN (2003) “Tham nhũng - đó
là sự lợi dụng quyền lực của Nhà
nước để trục lợi riêng”.
Ngân hàng Phát triển châu Á
(2010) cho rằng, “Tham nhũng là
hành vi của quan chức trong khu
vực công và tư nhân, qua đó họ
làm giàu cho bản thân và/hoặc
những người thân một cách
không chính đáng và trái pháp
luật, hay xúi giục người khác làm
như vậy, bằng cách lạm dụng
chức vụ được giao”.
Luật PCTN (2018) quy định
“Tham nhũng là hành vi của người
có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng
chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”.
Như vậy, hành vi tham nhũng
có 2 yếu tố cơ bản đó là: (i) yếu tố
lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ,
quyền hạn và (ii) yếu tố vụ lợi. Đối
tượng tham nhũng theo quan niệm,
hiện nay không chỉ là những người
có chức vụ, quyền hạn trong các cơ
quan Nhà nước mà còn cả những
người hoạt động kinh doanh ở các

doanh nghiệp. Mức độ tham nhũng
phụ thuộc vào các yếu tố: Quyền
lực độc quyền, Quyền lực tùy ý,
Trách nhiệm giải trình và Tính
minh bạch.
PCTN là công tác rất quan trọng,
đồng thời cũng rất khó khăn và phức
tạp, bởi hành vi tham nhũng gắn liền
với quyền lực, liên quan đến lợi ích
vật chất, tiền tài, danh vọng, liên
quan đến những người có chức, có
quyền, có quan hệ, có thế lực.
PCTN được hiểu là việc các cơ
quan, tổ chức, cá nhân trong phạm
vi quyền hạn, trách nhiệm của mình
thực hiện các biện pháp nhằm
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn,
xử lý đối với hành vi tham nhũng và
khắc phục hậu quả do hành vi tham
nhũng gây ra theo quy định của
pháp luật. Phòng ngừa tham nhũng
đóng vai trò thiết yếu trong đấu
tranh PCTN, giúp ngăn ngừa hành
vi tham nhũng và tăng khả năng
phát hiện tham nhũng. CTN là
những biện pháp nhằm phát hiện,
ngăn chặn, xử lý hành vi tham
nhũng và khắc phục hậu quả do
hành vi tham nhũng gây ra. Ở nước
ta, công tác PCTN là nhiệm vụ cấp
bách và được giao cho nhiều cơ
quan thực hiện trong mối quan hệ
chặt chẽ với nhau. Hệ thống cơ quan
được tổ chức và vận hành trong
PCTN ở cả 3 hệ thống là Đảng, Nhà
nước và các tổ chức chính trị xã hội.
Trong đó, vai trò của cơ quan Đảng,
cao nhất là Ban chỉ đạo Trung ương
về PCTN (thành lập 01/02/2013) (từ
tháng 9/2021 đã đổi tên là Ban Chỉ
đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực)
chịu trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp,
kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN,
tiêu cực trong phạm vi cả nước. Đơn
vị có trách nhiệm trong PCTN, tiêu
cực gồm: Chính phủ, Bộ, cơ quan

ngang Bộ; Thanh tra Chính phủ;
Kiểm toán Nhà nước; Cơ quan điều
tra; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Tòa án nhân dân tối cao; Ủy ban
nhân dân các cấp.
Luật Sửa đổi, bổ sung một số
Điều của Luật KTNN (2019), quy
định bổ sung nhiệm vụ (Điều 10)
của KTNN là “Xem xét, quyết định
việc kiểm toán theo quy định của
Luật PCTN”; “Thực hiện nhiệm vụ
PCTN theo quy định của Luật
PCTN”; “Báo cáo tổng hợp kết quả
kiểm toán năm và kết quả thực hiện
kết luận, kiến nghị kiểm toán…
theo quy định của pháp luật về
PCTN…”; Tổng KTNN có trách
nhiệm “Ban hành quy trình kiểm
toán vụ việc có dấu hiệu tham
nhũng để quy định trình tự, thủ tục
tiến hành kiểm toán, việc xác minh,
làm rõ vụ việc tham nhũng, việc
công khai báo cáo kiểm toán vụ
việc có dấu hiệu tham nhũng”
(Điều 13). Như vậy, nhiệm vụ,
trách nhiệm và quyền hạn của
KTNN và Tổng KTNN trong
PCTN đã được chính thức luật hóa
trong các bộ luật liên quan. Điều đó
càng khẳng định vị trí, vai trò và
tầm quan trọng của KTNN, trong
công cuộc PCTN.
Vai trò của KTNN và một số giải pháp
nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả hoạt
động kiểm toán trong công tác PCTN

Cùng với Liên Hợp Quốc, Tổ
chức Quốc tế Các cơ quan Kiểm
toán Tối cao (INTOSAI) có mối
quan hệ hợp tác trong cuộc chiến
PCTN khá chặt chẽ, trong nhiều
thập kỷ qua. Năm 1996 chủ đề “Vai
trò của các SAI trong việc CTN và
quản lý yếu kém” đã được thảo
luận tại Hội thảo UN/INTOSAI lần
thứ 12, tại Viên, Áo.
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Năm 1998, Đại hội INCOSAI
lần thứ 16 tổ chức tại Montevideo,
Uruguay, lần đầu tiên thống nhất
nhận thức về vai trò của SAI, trong
việc CTN. Đại hội đã tập trung thảo
luận vai trò và kinh nghiệm của các
SAI trong ngăn ngừa và phát hiện
gian lận, tham nhũng và phương
pháp kỹ thuật phòng ngừa và phát
hiện gian lận, tham nhũng. Đại hội
nhất trí rằng, tham nhũng làm lãng
phí nguồn lực, làm giảm tăng trưởng
kinh tế và chất lượng cuộc sống, làm
suy giảm uy tín của các thể chế nhà
nước và làm giảm hiệu quả của
chúng. Đại hội đã thông qua Hiệp
định Uruguay, đề xuất 12 khuyến
nghị cho các SAI về đấu tranh
phòng, chống gian lận và tham
nhũng, cung cấp một khuôn khổ cho
các SAI trong công tác PCTN.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển
Kinh tế (OECD) từ năm 2011, đã
nêu quan điểm “SAI đóng vai trò là
cơ quan giám sát tính toàn vẹn của
tài chính quốc gia, với sứ mệnh
đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực
trong việc sử dụng các nguồn ngân
quỹ công thì SAI sẽ có trách nhiệm
phát hiện dấu hiệu của hành vi tham
nhũng trong quá trình kiểm toán”.
Theo Ngân hàng Thế giới
“trong nhiệm vụ PCTN, các SAI
chắc chắn là một yếu tố quan trọng
vì chúng hữu ích trong quản lý chi
tiêu công, đảm bảo trách nhiệm giải
trình và sức mạnh tài chính của các
tổ chức công”.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế
(TI) đã xác định “SAI đang hoặc
nên là trụ cột của hệ thống liêm
chính quốc gia của một quốc gia”.
Thực tế ở các nước, việc KTNN
thực hiện điều tra tham nhũng hoặc
thông báo cho cơ quan chuyên trách
về các dấu hiệu tham nhũng phát
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hiện từ hoạt động kiểm toán, để cơ
quan chuyên trách điều tra thì tùy
theo quy định của từng quốc gia.
Năm 2017, INTOSAI đã có một
cuộc khảo sát 171 SAI trên thế giới
cho thấy: có 77% các SAI có nhiệm
vụ chia sẻ thông tin với các tổ chức
chuyên trách về PCTN; 55% các
SAI có nhiệm vụ điều tra các vấn đề
tham nhũng và gian lận; 39% các
SAI có nhiệm vụ giám sát các tổ
chức quốc gia có vai trò điều tra các
vấn đề tham nhũng và gian lận.
Với vị trí là cơ quan giám sát việc
quản lý hoạt động tài chính quốc gia,
KTNN có vai trò quan trọng trong
PCTN, trước hết góp phần tăng
cường tính minh bạch và kìm chế
tham nhũng của quốc gia. Cụ thể,
KTNN có thể đóng vai trò vào công
cuộc PCTN với 2 khía cạnh là phòng
ngừa và phát hiện tham nhũng.
Những tác động chính hoạt động
kiểm toán của KTNN, đóng góp vào
quá trình PCTN được thể hiện:
Thứ nhất, đảm bảo tính minh
bạch và trách nhiệm giải trình và
quản trị tốt của các tổ chức và đơn
vị khu vực công. Trong quá trình
thực hiện kiểm toán, KTNN đưa ra
các ý kiến nhận xét đánh giá, xác
nhận, kết luận và kiến nghị đối với
việc quản lý, sử dụng tài chính, tài
sản công (TCTSC) giúp tăng cường
tính minh bạch trong quản lý
TCTSC, liên tục tạo ra nhận thức
về trách nhiệm giải trình của các
đơn vị được kiểm toán, từ đó tạo
môi trường có tính phòng ngừa
tham nhũng và các sai phạm khác.
Thứ hai, thúc đẩy các hệ thống
quản lý tài chính hợp lý và lành
mạnh. Thông qua hoạt động kiểm
tra hệ thống hoạt động tài chính,
KTNN cung cấp những thông tin,
báo cáo hợp lý và đáng tin cậy,
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đảm bảo sự toàn vẹn của hệ thống
tài chính công, qua đó đóng vai trò
quan trọng trong việc nâng cao
nhận thức về các rủi ro liên quan
đến tham nhũng và thúc đẩy hệ
thống quản trị tốt và hiệu lực cao.
Thứ ba, tăng cường cơ chế
kiểm soát nội bộ (KSNB) mạnh mẽ
và hiệu lực. KTNN cung cấp các
báo cáo về tính hiệu lực, hiệu quả
và khả năng tin cậy của hệ thống
KSNB của các đơn vị được kiểm
toán, việc đánh giá hệ thống KSNB
là một nội dung quan trọng của
phòng ngừa trong ngăn chặn hành
vi tham nhũng hoặc sai phạm, đưa
ra các kiến nghị khắc phục những
điểm yếu để tăng cường hệ thống
KSNB đơn vị.
Thứ tư, phát hiện các hành vi
hoặc dấu hiệu tham nhũng thông
qua các loại hình kiểm toán, như
kiểm toán tuân thủ, kiểm toán tài
chính và kiểm toán hoạt động. Mặc
dù, trách nhiệm chính trong phát
hiện tham nhũng không phải thuộc
về KTNN, tuy nhiên khi phát hiện
ra những gian lận trong quá trình
kiểm toán, KTNN có thể phát hiện
ra các hoạt động tham nhũng, hoặc
các hành vi có dấu hiệu tham nhũng.
Khi KTNN bị giới hạn về nguồn lực
và thẩm quyền để điều tra các hoạt
động tham nhũng thì có thể chuyển
các vấn đề này sang cơ quan có
thẩm quyền phù hợp để giải quyết
theo quy định của pháp luật.
Thứ năm, báo cáo và theo dõi
các vụ việc nghi ngờ tham nhũng,
việc công bố các sai phạm thông
qua phát hành các báo cáo kiểm
toán sẽ hạn chế được các hành vi
tham nhũng, đồng thời cảnh báo
các quan chức, công chức không
nên dính líu vào các sai phạm hoặc
hành vi tham nhũng.

Vấn đề hôm nay
Vai trò của KTNN trong đấu
tranh PCTN được thể hiện rất rõ
trong các quy định về chức năng,
nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền
hạn của KTNN và Tổng KTNN,
trong Luật KTNN (2019), Luật
PCTN (2018) và các luật liên quan
khác. Đồng thời, thực tế kết quả
kiểm toán của KTNN thời gian
qua, càng khẳng định vai trò đóng
góp to lớn của KTNN trong công
cuộc PCTN của đất nước. Tổng
hợp kết quả kiểm toán giai đoạn
2009 - 2020, đã kiến nghị xử lý tài
chính là 493.891,5 tỷ đồng, trong
đó: tăng thu ngân sách Nhà nước
(NSNN) 90.116,4 tỷ đồng, giảm
chi NSNN 100.799,1 tỷ đồng; kiến
nghị xử lý tài chính khác
302.975,9 tỷ đồng (tính riêng
trong 5 năm 2016 - 2020, kiến
nghị xử lý tài chính là 363.289,1
tỷ đồng; trong đó: tăng thu NSNN
63.604,8 tỷ đồng, giảm chi NSNN
79.761 tỷ đồng, kiến nghị xử lý tài
chính khác 219.923,5 tỷ đồng).
Tổng số kiến nghị xử lý tài chính
đã thực hiện, từ năm 2009 đến
2020 là 310.999,9 tỷ đồng, đạt
71,9%. Đồng thời, cũng từ năm
2009 – 2020, đã kiến nghị sửa đổi,
bổ sung, thay thế, hủy bỏ 1.426
văn bản quy phạm pháp luật, văn
bản quản lý sai quy định hoặc
không phù hợp, kịp thời khắc phục
những “lỗ hổng” về cơ chế, chính
sách, tránh thất thoát, lãng phí, siết
chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính,
góp phần làm lành mạnh nền tài
chính quốc gia; giai đoạn năm
2012 – 2020, đã chuyển 31 vụ việc
có dấu hiệu tội phạm được phát
hiện thông qua hoạt động kiểm
toán sang cơ quan Cảnh sát điều
tra, để điều tra làm rõ và xử lý theo
quy định của pháp luật; 02 vụ việc

đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ
chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý
theo quy định pháp luật; cung cấp
536 bộ hồ sơ, báo cáo kiểm toán
và các tài liệu liên quan cho cơ
quan có thẩm quyền, phục vụ công
tác điều tra, kiểm tra, giám sát.
Trong báo cáo tổng kết công
tác PCTN, giai đoạn 2013 – 2020,
tại hội nghị toàn quốc tổng kết
công tác PCTN đã đánh giá: “cùng
với công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng, thanh tra của Chính phủ, kết
quả công tác kiểm toán được đánh
giá là tiền đề quan trọng để các cơ
quan tiến hành tố tụng khởi tố,
điều tra, xử lý nhiều vụ án tham
nhũng nghiêm trọng và phức tạp”.
Điều đó càng khẳng định vai trò
trong PCTN trong quản lý, sử
dụng tài chính tài sản công của
KTNN. Vai trò đó được thể hiện
một cách khái quát như sau:
Một là, thông qua hoạt động
kiểm toán, KTNN đã kịp thời phát
hiện và có bằng chứng về những
dấu hiệu sai phạm, không tuân thủ
pháp luật, những vi phạm tham ô,
lãng phí, kém hiệu quả trong quản
lý, sử dụng TCTSC của các đơn vị
được kiểm toán. Trên cơ sở đó,
kiến nghị xử lý tài chính và trách
nhiệm tập thể cá nhân liên quan
hoặc kiến nghị các cơ quan có
thẩm quyền kịp thời ngăn chặn và
xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu
cực theo quy định pháp luật góp
phần tích cực PCTN.
Hai là, khi thực hiện kiểm toán
phát hiện những hành vi có dấu
hiệu tham nhũng hoặc vi phạm
nghiêm trọng pháp luật mà KTNN
không đủ nguồn lực, hoặc không
đủ thẩm quyền để điều tra, kết luận
thì chuyển vụ việc và cung cấp hồ
sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra,

cơ quan kiểm tra của Đảng để điều
tra, kiểm tra làm rõ và xử lý theo
quy định của pháp luật. Đó cũng là
KTNN, góp phần làm tiền đề quan
trọng cho các cơ quan tiến hành
điều tra, kiểm tra, tố tụng, khởi tố
và xử lý nhiều vụ án tham nhũng
nghiêm trọng và phức tạp.
Ba là, KTNN đã kịp thời phát
hiện những văn bản quy phạm
pháp luật, văn bản quản lý sai quy
định, bất hợp lý, không phù hợp,
không thống nhất, đồng bộ. Từ đó
kiến nghị kịp thời, khắc phục
những “lỗ hổng” về cơ chế, chính
sách, tránh thất thoát, lãng phí,
tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài
chính, góp phần làm lành mạnh
nền tài chính quốc gia. Đồng thời,
kiến nghị các giải pháp để hoàn
thiện cơ chế, chính sách, pháp luật
Nhà nước phù hợp hơn góp phần
phòng ngừa và CTN, lãng phí.
Bốn là, KTNN góp phần tăng
cường tính minh bạch, trách nhiệm
giải trình, tăng cường cơ chế kiểm
soát nội bộ của các Bộ, ngành, địa
phương, các tổ chức và đơn vị
được kiểm toán trong quản lý, sử
dụng tài chính tài sản công. Qua
đó, tạo môi trường có tính phòng
ngừa, ngăn chặn hành vi tham
nhũng, đồng thời góp phần nâng
cao nhận thức về các rủi ro liên
quan đến tham nhũng và thúc đẩy
hệ thống quản trị tốt của các đơn
vị. Việc công khai báo cáo kiểm
toán hoặc báo cáo và theo dõi các
vụ việc nghi ngờ tham nhũng, việc
công bố các sai phạm thông qua
phát hành các báo cáo kiểm toán sẽ
tác động tạo sức ép mạnh mẽ và
tích cực đến hạn chế các hành vi
tham nhũng, cảnh báo cán bộ, công
chức, đảng viên không được dính
líu vào các hành vi tham nhũng.
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Để nâng cao hơn nữa vai trò,
tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động
kiểm toán trong công tác PCTN,
KTNN cần tăng cường một số giải
pháp chủ yếu như sau:
Đầu tiên, cần xây dựng chiến
lược PCTN, lãng phí tích hợp trong
kế hoạch chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2030 về nội dung
PCTN.
Thứ hai, tập trung kiểm toán
vào các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy
cơ tiêu cực, tham nhũng cao như
lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai,
tài nguyên khoáng sản; đầu tư các
dự án công, mua bán, chuyển
nhượng tài sản công; cổ phần hóa,
thoái vốn Nhà nước, tái cơ cấu các
DNNN,… Trước hết là tập trung
lập kế hoạch kiểm toán trung hạn,
kiểm toán năm, chủ động nhận
diện, xác định, theo dõi và giám sát
các lĩnh vực, điểm nóng, hoạt động
dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng;
phân tích và dự đoán các khu vực,
các lĩnh vực rủi ro mới nổi, đánh
giá khả năng xảy ra tiêu cực, tham
nhũng để lập kế hoạch kiểm toán
phù hợp và sát thực tình hình thực
tế. Ngoài ra, trong công tác lập kế
hoạch kiểm toán cũng cần thu thập,
tham khảo các thông tin phản ảnh
của công chúng, báo chí, dư luận xã
hội về những bất thường, điểm
nóng, bức xúc tiềm ẩn những rủi ro
tiêu cực, tham nhũng…
Thứ ba, hoạt động kiểm toán
không chỉ tập trung vào hậu kiểm
mà cần tập trung cả hoạt động tiền
kiểm, kiểm toán theo tiến độ các
hoạt động, chủ động và tích cực
tham gia ý kiến vào việc lập dự
toán NSNN, tiến tới kiểm toán dự
toán NSNN, kiểm toán ngay từ khi
lập dự toán các dự án đầu tư
7

công... để kịp thời phát hiện và
phòng ngừa những sai phạm, lãng
phí, ngăn chặn kịp thời nguy cơ
tham nhũng.
Thứ tư, đào tạo và nâng cao
năng lực PCTN cho đội ngũ kiểm
toán viên; tăng cường năng lực,
chức năng, nhiệm vụ thực hiện
kiểm toán các trường hợp có nguy
cơ cao về tiêu cực, tham nhũng;
tăng cường áp dụng các phương
pháp/biện pháp kỹ thuật kiểm toán
điều tra trong các trường hợp phát
hiện các bất thường, hoặc vụ việc
có dấu hiệu tham nhũng đáng ngờ.
Thứ năm, tăng cường công tác
quản lý và kiểm soát hoạt động
kiểm toán, nâng cao chất lượng các
báo cáo kiểm toán; tăng cường các
cơ chế, biện pháp PCTN trong nội
bộ KTNN, nâng cao trách nhiệm
của các cấp từ tổ trưởng, trưởng
đoàn, kiểm toán trưởng… trong
PCTN; rà soát bổ sung và hoàn
thiện các chuẩn mực, quy trình, quy
chế tổ chức và hoạt động kiểm
toán, đảm bảo chặt chẽ, công khai,
minh bạch, tránh các hành vi tiêu
cực, tham nhũng trong hoạt động
kiểm toán.
Thứ sáu, tăng cường mối quan
hệ, sự phối hợp chặt chẽ và thường
xuyên trao đổi thông tin với các cơ
quan thanh tra, cơ quan cảnh sát
điều tra, kiểm tra của Đảng, kiểm
soát, toà án và các cơ quan thực thi
pháp luật khác có liên quan, trong
lĩnh vực PCTN.
Thứ bảy, tăng cường việc công
khai, công bố minh bạch những sai
phạm, hành vi gian lận, rủi ro tham
nhũng hoặc những vụ việc tham
nhũng được phát hiện, thông qua
việc phát hành các báo cáo kiểm
toán chuẩn xác, phù hợp và kịp
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thời. Đồng thời, tăng cường cơ chế
theo dõi kết quả thực hiện các kết
luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt
đối với những hành vi tham nhũng
để đảm bảo các kiến nghị đều được
các bên liên quan thực hiện đầy đủ.
Thứ tám, tăng cường vận dụng
các chuẩn mực kiểm toán quốc tế
và kinh nghiệm của các SAI trên
thế giới về PCTN trong hoạt động
kiểm toán, đồng thời cũng tăng
cường hợp tác, chia sẻ kiến thức,
sáng kiến, kinh nghiệm chuyên
môn kỹ thuật nhằm nâng cao năng
lực trong PCTN.
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tổng quan về kết quả thực nghiệm”.
6. Rady “Tham nhũng, kinh doanh và
phát triển kinh tế” (2016).
7. Liên Hợp Quốc “Công ước Liên
Hợp Quốc về PCTN” (2003).
8. Andy McDevitt, Tổ chức TI “Chiến
lược PCTN của các Cơ quan Kiểm toán
tối cao”.
9. Các báo cáo công tác PCTN các
năm 2018, 2019 và 2020 của KTNN.
10. Các báo cáo Đại hội và các Hội
thảo của INTOSAI…

Vấn đề hôm nay

CoN số biết Nói
1.365,5 nghìn tỷ đồng
Là số ước thu ngân sách Nhà nước
cả năm 2021 (theo Bộ Tài chính),
vượt 22,2 nghìn tỷ đồng (+1,7%) so
dự toán, song vẫn giảm 9,4% so thực
hiện năm 2020. Dự toán thu cân đối
ngân sách Nhà nước năm 2021, theo
kế hoạch là 1.343,3 nghìn tỷ đồng.
Thực hiện 8 tháng đạt 1.004,2 nghìn
tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán.

16,1% GDP
Là tỷ lệ huy động vào ngân sách
Nhà nước cả năm 2021, trong đó tỷ lệ
động viên từ thuế, phí vào ngân sách
Nhà nước đạt khoảng 13,2% GDP.

1.709,2
nghìn tỷ đồng

6.948 tỷ đồng
Là dự kiến tổng mức đầu tư sân
bay Sa Pa, theo Bộ Kế hoạch và Đầu
tư. Trong đó: tổng mức đầu tư giai
đoạn 1 là 4.183 tỷ đồng gồm 2.990 tỷ
đồng vốn của nhà đầu tư và hơn 1.193
tỷ đồng vốn Nhà nước; tổng mức đầu
tư giai đoạn 2 là 2.765 tỷ đồng gồm
1.228 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động
và 1.537 tỷ đồng vốn Nhà nước.
Giai đoạn 1, thực hiện xây dựng
sân bay Sa Pa đạt tiêu chuẩn cảng
hàng không cấp 4C, đạt công suất 1,5
triệu hành khách/năm. Thời gian xây
dựng là trong 04 năm.

4,3 triệu

343,67 nghìn tỷ đồng

Là số đàn ông Việt Nam có khả
năng không cưới được vợ là người
Việt Nam, trong vòng 20 năm nữa.
Đó là dự báo trên cơ sở khảo sát về
quan niệm sinh con trai, con gái. Kết
quả khảo sát 2.900 nam giới, có đến
46% cho biết mong muốn của họ là
có ít nhất một cậu ấm, trong khi số chỉ
thích con gái là 3,5%. Tình trạng mất
cân bằng giới tính khi sinh tăng liên
tục, từ năm 2006 đến nay. Từ 109 trẻ
trai/100 trẻ gái, hiện đã lên tới
112,3/100 và dự tính tỷ lệ mất cân
bằng tiếp tục tăng.

Là ước bội chi ngân sách Nhà nước
năm 2021, bằng 04% GDP. Trong đó,
quy mô GDP kế hoạch theo giá hiện
hành là 8,6 triệu tỷ đồng, ước thực hiện
là khoảng 8,49 triệu tỷ đồng. Dự kiến
đến hết năm 2021: dư nợ công bằng
khoảng 44-45% so với GDP ước thực
hiện; dư nợ Chính phủ khoảng 3940%; dư nợ vay nước ngoài của quốc
gia bằng khoảng 38-39%.

Là chỉ số giá sản xuất (PPI) của
Trung Quốc tháng 9/2021, tăng so với
cùng kỳ 2020. Đây là mức tăng mức
cao nhất, kể từ tháng 11/1995. Con số
này vượt qua mức tăng 9,5% trong
tháng 8 và cao hơn mức dự báo trung
bình 10,5%, trong cuộc khảo sát của
Bloomberg với các nhà kinh tế.

Là số ước thực hiện chi cả năm
2021 (theo Bộ Tài chính) tăng 22,2
nghìn tỷ đồng (+1,3%) so dự toán.
Dự toán chi cân đối ngân sách Nhà
nước năm 2021, là 1.687 nghìn tỷ
đồng. Trong đó: giải ngân vốn đầu
tư ước đạt 64,1% kế hoạch; chi trả
nợ lãi giảm 3,8% so dự toán; chi
thường xuyên dự kiến tăng 2,2% so
với dự toán.

10,7%

82.900
Là số căn hộ du lịch (condotel)
trong cả nước với hạn sử dụng đất 5070 năm nhưng hơn thập kỷ qua, người
mua chưa được cấp sổ hồng. Theo
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ
Chí Minh (HoREA) các căn hộ du
lịch (condotel), phần lớn nằm trong
tòa nhà cao tầng thuộc các khu du lịch
nghỉ dưỡng, sử dụng quỹ đất là đất
thương mại, dịch vụ.

38.000 tỷ đồng
Là số tiền sai phạm được Thanh
tra Bộ Tài chính và các đơn vị chức
năng thanh tra chuyên ngành, thuộc
Bộ Tài chính kiến nghị xử lý tài
chính. Trong 9 tháng đầu năm
2021, đã thực hiện 46.765 cuộc
thanh tra. Qua thanh tra đã kiến
nghị: thu hồi 7.725 tỷ; tài chính
khác là 30.417 tỷ đồng.

20.219 tỷ đồng
Là tổng số thu tài chính Công
đoàn, năm 2019. Kiểm toán Nhà
nước đã chỉ ra số chưa thu trên cả
nước là 4.103 tỷ đồng, chiếm 22 %
tổng số thu.

109.090 MW
Là công suất nguồn điện quy
hoạch, cho giai đoạn 2016 – 2030.
Theo Quy hoạch điện VII, điều chỉnh
và các quyết định bổ sung, trong đó
các năm: 2016 - 2020 là 35.470 MW;
2021 - 2025 là 45.030 MW; 2026 –
2030 là 28.590 MW. Theo Bộ Công
thương, đến cuối năm 2020, tổng công
suất lắp đặt nguồn điện toàn quốc đạt
69.342 MW. Hệ thống điện Việt Nam
có quy mô, đứng thứ hai Đông Nam
Á và thứ 23 trên thế giới.
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Thông tin hoạt động Hội

Điều lệ Hiệp hội

NâNg CaO Vị THẾ, VaI Trò Của Tổ CHứC
NgHề NgHIệP KẾ TOÁN Và KIỂM TOÁN VIệT NaM



PGS.TS. Đặng Văn Thanh*

Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 670/QĐBNV đổi tên “Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam” thành “Hiệp hội Kế toán
và Kiểm toán Việt Nam” (VAA) và phê duyệt Điều lệ của Hội. Đây là sự kiện
quan trọng và là bước ngoặt của quá trình phát triển tổ chức nghề nghiệp
kế toán, kiểm toán Việt Nam. Điều lệ VAA được Đại hội III nhiệm kỳ 20052009 biểu quyết thông qua, được Đại hội IV, nhiệm kỳ 2009-2014 sửa đổi,
bổ sung. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc VAA lần thứ VI, đã biểu quyết và
nghị quyết thông qua Điều lệ VAA. Vị thế và vai trò của Hiệp hội, với tư
cách là một tổ chức nghề nghiệp đã được khẳng định và nâng cao. Hiệp
hội và các hội viên, cần làm tất cả mọi việc để xứng đáng với vị thế mới, vai
trò mới và sự kỳ vọng của xã hội về sự minh bạch, tin cậy của thông tin
kinh tế tài chính.
Từ số tạp chí này, xin giới thiệu những nội dung cần quan tâm của Điều lệ
VAA, những nhận thức mới và những giải pháp cần, để triển khai Điều lệ
với mục tiêu cao nhất là phát triển tổ chức hội và nâng cao chất lượng hoạt
động tổ chức nghề nghiệp của chúng ta.
Từ khóa: Hội, Hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp, kế toán, kiểm toán, Điều lệ.

H

ội Kế toán Việt Nam, tổ
chức nghề nghiệp của
những người làm nghề
kế toán được thành lập năm 1994,
theo Quyết định số 12/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ. Hội
được thành lập, trong bối cảnh
Nhà nước Việt Nam đang tiến
hành cải cách thể chế kinh tế, đổi
mới cơ chế quản lý kinh tế của
Việt Nam. Đây là giai đoan cả
nước đổi mới tư duy, đổi mới nếp
nghĩ và cách làm trong phát triển
kinh tế và quản lý kinh tế. Công
cuộc đổi mới được khởi xướng từ
năm 1986, với chủ trương chuyển
từ cơ chế kinh tế kế hoạch tập
trung, quan liêu bao cấp sang nền
kinh tế thị trường, mở cửa và hội
nhập. Quá trình chuyển đổi nền
kinh tế là quá trình đầy vất vả,
gian nan và không ít trắc trở. Nhà
nước kiên quyết từ bỏ phương
9

thức quản lý nền kinh tế bằng
biện pháp hành chính mà chuyển
sang quản lý nền kinh tế bằng luật
pháp và công cụ quản lý kinh tế.
Các nhà đầu tư nước ngoài, cũng
đòi hỏi phải có hệ thống thông tin
kinh tế - tài chính tin cậy và minh
bạch, mới sẵn sàng đầu tư và
chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam.
Kế toán với chức năng tổ chức hệ
thống thông tin kinh tế tài chính
và là một bộ phận cấu thành hữu
cơ của hệ công cụ quản lý kinh tế
tài chính, cũng phải từ bỏ hệ
thống kế toán của nền kinh tế kế
hoạch hóa tập trung sang cơ chế
kinh tế mới, cơ chế kinh tế thị
trường trong một nền kinh tế
chuyển đổi. Ngay từ năm 1984,
nhận thức được xu thế và yêu cầu
mới, Bộ Tài chính đã phối hợp

Tổng cục Thống kê soạn thảo
pháp luật kế toán và thống kê. Hội
nghị kế toán toàn quốc năm 1984,
đã thảo luận và thống nhất phải
đổi mới hệ thống kế toán Việt
Nam phù hợp xu thế mới, yêu
cầu mới. Ngay sau đó, năm 1988,
pháp lệnh kế toán và thống kê đã
được Quốc hội thông qua, Chủ
tịch nước đã công bố, có hiệu lực
thi hành từ năm 1989. Cũng trong
năm 1989, hệ thống kế toán Việt
Nam đã được ban hành mới theo
yêu cầu mới của nền kinh tế,
Chính phủ ban hành Điều lệ tổ
chức kế toán Nhà nước và Điều lệ
kế toán trưởng. Để đáp ứng yêu
cầu của nền kinh tế chuyển đổi,
mở cửa, Câu lạc bộ kế toán
trưởng toàn quốc - tổ chức nghề
nghiệp đầu tiên của những người
làm nghề kế toán, được thành lập
do chính Bộ trưởng Bộ Tài chính
làm chủ nhiệm. Đây là tổ chức
tiền thân của Hội Kế toán Việt
Nam, thành lập năm 1994. Cùng
với sự phát triển của kế toán, nghề
kiểm toán đã bắt đầu hình thành ở
Việt Nam với hai Công ty, do Bộ
Tài chính thành lập năm 1991:
Công ty Kiểm toán Việt Nam
(VACO), Công ty Dịch vụ Kế
toán và Kiểm toán (AASC). Sau
đó năm 1994, Kiểm toán Nhà
nước (KTNN) được thành lập và
đi vào hoạt động, năm 1998 Kiểm
toán Nội bộ (KTNB) ra đời bằng

*Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
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Quyết định 832/QĐ-BTC của Bộ
Tài chính.
Qua 30 năm hoạt động, Kiểm
toán độc lập (KTĐL) đã được chế
định bằng Luật KTĐL, năm 2021.
KTNN được hiến định trong Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, năm 2013 và chế
định trong Luật KTNN 2015.
KTNB đã được chế định, trong
Luật Kế toán năm 2015 và được
quy định, tại Nghị định 05 của
Chính phủ năm 2019.
Trong quá trình cải cách kinh
tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã
được cải cách toàn diện và triệt để
năm 1994 -1995, dưới sự chỉ đạo
trực tiếp của Cố Thủ tướng Chính
phủ Võ Văn Kiệt. Đây là hệ thống
kế toán đã được cải cách toàn diện
đáp ứng yêu cầu của thể chế kinh
tế mới, thể chế kinh tế thị trường
ở Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng, đội ngũ những người
làm kế toán Việt Nam đã xây dựng
hệ thống kế toán Việt Nam từng
bước hài hòa với chuẩn mực và
thông lệ kế toán quốc tế, phù hợp
với đặc điểm và trình độ phát triển
của kinh tế Việt Nam. Thủ tướng
đã căn dặn: hòa nhập nhưng không
hòa tan. Vì vậy, chúng ta đã vận
dụng có chọn lọc các nguyên tắc,
các thông lệ và kinh nghiệm về kế
toán của các nước vào điều kiện cụ
thể của Việt Nam, với bước đi và
lộ trình phù hợp với lộ trình cải
cách nền kinh tế. Chúng ta đã
thành công, hệ thống kế toán
Việt Nam đã từng bước hòa nhập,
từng bước được các nhà đầu tư
nước ngoài, các tổ chức quốc tế
chấp nhận.
Cũng trong thời gian này,
VAA thành lập với tôn chỉ mục
đích: “tập hợp và đoàn kết những

người làm kế toán ở Việt Nam, để
cùng nhau hợp sức phát triển kế
toán và kiểm toán”. Đây là tổ
chức xã hội - nghề nghiệp kế toán
theo tinh thần tự nguyện của các
chuyên gia tài chính - kế toán
đang làm việc tại các cơ quan Nhà
nước, các doanh nghiệp (mà khi
đó, hầu hết là doanh nghiệp Nhà
nước), các trường đại học, các
viện nghiên cứu, trong cả nước.
Câu lạc bộ Kế toán trưởng
toàn quốc trở thành tổ chức tiền
thân và nòng cột của Hội. Bộ Tài
chính là cơ quan bảo trợ của
VAA, với việc cử nhiều cán bộ từ
Vụ Chế độ Kế toán và kiểm tra kế
toán, từ Vụ tổ chức cán bộ, Viện
Nghiên cứu khoa học tài chính
tham gia lãnh đạo VAA. VAA
được thành lập, không chỉ để đáp
ứng yêu cầu của nền kinh tế
chuyển đổi mà còn phù hợp với
xu thế hội nhập quốc tế. Không
bao lâu, VAA đã tập hợp hàng
nghìn hội viên và hàng chục tổ
chức hội thành viên như: Hội Kế
toán ngành xây dựng, giao thông
vận tải, bưu chính viễn thông,...;
Hội kế toán các thành phố như Hà
Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng;
Hội kế toán các tỉnh như Hải
Dương, Thái Nguyên, Thừa Thiên
- Huế, Đắk lắk,...
Chỉ sau một thời gian ngắn,
chúng ta đã làm đơn, với sự giúp
đỡ của Liên minh châu Âu, của
Hội Kế toán Cộng hòa Pháp, năm
1998 VAA, đã được kết nạp là
thành viên chính thức thứ 130 của
Liên đoàn Kế toán thế giới
(IFAC) và thành viên thứ 7 của
Hiệp hội Kế toán các nước
ASEAN (AFA). Trước sự phát
triển mạnh mẽ của kế toán và
kiểm toán, bên cạnh đội ngũ

những người làm kế toán đã xuất
hiện đội ngũ những người làm
kiểm toán, bao gồm KTNN,
KTĐL, KTNB. Nhiều kiểm toán
viên tự nguyện gia nhập và được
kết nạp vào Hội Kế toán.
Vì vậy, năm 2004, Hội đã
được Bộ Nội vụ quyết định đổi
tên thành “Hội Kế toán và Kiểm
toán Việt Nam”. Đến cuối năm
2019, Hội đã có hơn 10.000 hội
viên cá nhân và 30 hội thành viên
trong lĩnh vực kế toán và kiểm
toán, trên phạm vi cả nước. Riêng
Hội Kiểm toán viên hành nghề,
thành lập năm 2005 và là hội viên
tổ chức của VAA đến năm 2014,
đã tự nguyện không tiếp tục là
thành viên của VAA. Tuy nhiên,
cá nhân nhiều kiểm toán viên vẫn
tự nguyên là hội viên và tham gia
hoạt động, tham gia Ban lãnh đạo
của VAA.
Năm 2011, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số
480/QĐ-TTg "Phê duyệt chiến
lược kế toán - kiểm toán đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030".
Chiến lược này đã thể hiện rõ sự
quyết tâm của Chính phủ, trong
việc đẩy mạnh các hoạt động của
các tổ chức nghề nghiệp, để các tổ
chức này thực sự là cánh tay nối dài
của Nhà nước trong hoạt động nghề
nghiệp, thông qua giải pháp 6 quy
định như sau: "Đẩy mạnh sự phát
triển các tổ chức nghề nghiệp trong
lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong
nước trở thành tổ chức tự quản.
Việc thúc đẩy phát triển các tổ chức
nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
trong nước được thực hiện theo
hướng từng bước mở rộng và xem
xét để chuyển giao các công việc
Xem tiếp trang 59
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Thông tin hoạt động Hội

Tin hoạt động của VICA
Ngày 23/10/2021, Chi hội Kế toán hành nghề Việt
Nam đã tổ chức phổ biến các chính sách thuế mới dưới
hình thức online, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn
vị và kế toán viên hành nghề, kế toán tại các doanh
nghiệp nắm bắt các chính sách thuế của Nhà nước
cũng như các kỹ năng áp dụng các chính sách thuế vào
thực tế thực hiện kế toán thuế tại doanh nghiệp.
Nội dung buổi cập nhật:
- Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thự hiện
một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số
123/2020/NĐ-CP về Hóa đơn chứng từ.
- Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021
của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế và
Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
- Nghị quyết số 406/NQ – UBTVQH15 ban hành
một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
chịu tác động của dịch Covid -19.
- Giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện
chỉnh sách thuế của DN.
Buổi cập nhật do Ths Nguyễn Văn Phụng, Vụ
trưởng Vụ Quản lý thuế DN lớn, Tổng Cục thuế, Bộ
Tài chính chia sẻ, với sư tham dự của 300 học viên
trong cả nước.

Chuyển đổi số để công tác quản trị Tài chính Kế toán -Thuế trong doanh nghiệp hiệu quả
Nhằm góp phần thiết lập lại trạng thái bình thường
mới và giúp doanh nghiệp kinh doanh an toàn trong
dịch bệnh, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam,
Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, Thời báo Tài
chính Việt Nam, Công ty CP Misa phối hợp tổ chức
hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số trong công tác
quản trị tài chính, kế toán, thuế tại doanh nghiệp”. Hội
thảo đã thu hút gần 1000 người làm công tác tài chính
– kế toán tham gia để tìm lời giải cho các khó khăn khi
tiếp cận với chuyển đổi số.
Chia sẻ tại sự kiện, PGS.TS Đặng Văn Thanh –
Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
nhấn mạnh: “Chuyển đổi số đã và đang có những tác
động mạnh mẽ đến ngành Tài chính. Trong đó, đặt ra
2 xu hướng cho ngành đó: một là yêu cầu hội nhập
quốc tế cần hài hòa nguyên tắc thông lệ chuẩn mực
kế toán quốc tế và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế (IFRS); hai là sử dụng thành tựu KHCN, CMCN 4.0: hình thành môn học Kế toán số
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(Digital Accounting); đổi mới quy trình, phương
pháp kế toán và nhận thức mới về chức năng kế toán:
Thêm chức năng tư vấn”.

Họp Ban Vận động thành lập Phân hội Kiểm toán
viên Nhà nước Việt Nam thuộc Hiệp hội Kế toán và
Kiểm toán Việt Nam
Sáng 15/10/2021, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước
(KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới sự chủ
trì của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước – Nguyễn Tuấn
Anh, Ban Vận động thành lập Phân hội Kiểm toán viên
Nhà nước Việt Nam (Ban Vận động) đã họp phiên đầu
tiên triển khai nhiệm vụ.
Theo Quyết định số 1603/QĐ-KTNN ngày
21/9/2021 về việc thành lập Ban Vận động do Vụ
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo trình bày tại
cuộc họp, Ban Vận động gồm có 13 thành viên, trong
đó, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh
là Trưởng ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn
Tạo là Phó Trưởng ban thường trực. Hai Phó Trưởng
ban là Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng
và Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp
vụ kiểm toán Trần Kim Lộc.
Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Trần Đức Lâm đã báo cáo dự thảo Quyết định về việc
phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban vận động
thành lập Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt
Nam, dự thảo Kế hoạch thành lập Phân hội Kiểm
toán viên nhà nước Việt Nam.
Theo đó, việc phân công nhiệm vụ căn cứ vào
chức danh, vị trí công tác, bảo đảm tính toàn diện và
trên cơ sở công tác chuyên môn đang đảm nhiệm của
các thành viên Ban Vận động.
Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, các hội
nghề nghiệp đều có tác dụng phản biện xã hội, phản
biện chuyên môn. Vì vậy, việc cán bộ, Kiểm toán
viên, công chức, viên chức Nhà nước tham gia vào
các hội nghề nghiệp nói chung, Phân hội Kiểm toán
viên Nhà nước Việt Nam nói riêng, sẽ mang lại lợi
ích rất lớn cho mỗi cá nhân cũng như cho ngành
KTNN.
Thống nhất với các ý kiến phát biểu tại cuộc họp,
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị bộ phận
thường trực nghiên cứu, tiếp thu, khẩn trương hoàn
thiện các hồ sơ, tài liệu phục vụ việc thành lập Phân
hội, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.
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Tóm tắt:
Nhu cầu của công chúng và các bên liên quan, đối với sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị công,
của tổ chức phi Chính phủ, ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh của toàn cầu hóa, đã đặt ra những thách thức cho
công tác quản trị, trong khu vực công (KVC). Công tác kế toán hỗ trợ đáng kể cho mục tiêu quản trị tổ chức và
minh bạch thông tin, trong KVC. Xuất phát từ nhu cầu phát triển nghề nghiệp kế toán trong KVC, nghiên cứu này
đã tiến hành khảo lược các nghiên cứu quốc tế về đào tạo kế toán KVC, để phát triển bảng khảo sát về chương
trình đào tạo và sự quan tâm của giảng viên về kế toán công (KTC), tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cho
thấy, mặc dù chương trình đào tạo và các giảng viên giảng dạy KTC tại Việt Nam chưa thực sự phát triển, nhưng
đã có những tín hiệu tích cực cho sự phát triển của nghề nghiệp KTC trong tương lai. Liên quan đến định hướng
thay đổi và phát triển chương trình đào tạo KTC của nhiều trường đại học, cao đẳng và sự gia tăng quan tâm của
giảng viên đối với KTC. Một số giải pháp để phát triển KTC, đã được đề xuất từ các kết quả nghiên cứu.
Từ khóa: KTC, KVC, chương trình đào tạo, giảng viên.
Abstract:
The public and stakeholders increasingly expect public sector entities and non-governmental organizations to be
transparent and accountable. Globalization poses challenges for public sector governance. Accounting work contributes significantly to the public sector’s governance and information transparency goals. As a result of the need
for professional development in the public sector accounting, this study conducted a literature review of international studies on public sector accounting education to develop a survey of public sector accounting curriculums in
Vietnam and the interest of lecturers in public sector accounting. The research findings indicate that, while the curriculums and lecturers teaching public sector accounting in Vietnam have not developed significantly, there have
been encouraging signs for the profession’s development in the future. Related to the shifting focus and development of many universities and colleges’ public sector accounting curriculums, as well as the growing interest of
lecturers in public sector accounting. From the research findings, several recommendations for developing public
sector accounting have been suggested.
Keywords: public accounting, public sector, curriculum, lecturer.

1. Giới thiệu

Xu hướng hoà hợp báo cáo tài
chính (BCTC) trong KVC đang gia
tăng đáng kể, trong bối cảnh toàn cầu
hoá hiện nay. Xu hướng này giúp
nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm
giải trình, khả năng so sánh của các
BCTC KVC và tăng cường quản lý
tài chính công trên toàn cầu (Jensen,
2020; Mnif Sellami & Gafsi, 2019).
Chính vì vậy, nhiều quốc gia trên thế
giới đã và đang xem xét áp dụng
Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSASs) toàn bộ, một phần hoặc sử
dụng như một tài liệu tham khảo, để
xây dựng chuẩn mực kế toán

(CMKT) công quốc gia (Adam và
cộng sự, 2019).
Việt Nam đang trên con đường hội
nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Chính
phủ Việt Nam đang từng bước nghiên
cứu và ban hành đổi mới các quy định
pháp lý liên quan đến kế toán KVC,
theo hướng vận dụng IPSASs. Bộ Tài
chính đã ban hành Quyết định số
1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019 phê
duyệt Đề án công bố hệ thống CMKT
công quốc gia. Lộ trình xây dựng hệ
thống CMKT công qua 2 giai đoạn:
(1) giai đoạn 2020-2024, ban hành 04

đợt CMKT công; (2) giai đoạn từ năm
2024 trở đi, thực hiện triển khai đồng
bộ việc áp dụng các chuẩn mực đã
công bố trong giai đoạn trước và tiếp
tục ban hành các chuẩn mực có những
khác biệt lớn. Hiện tại, BTC đã hoàn
thiện và ban hành 05 CMKT công
Việt Nam đầu tiên.
Thêm vào đó, nhiều chính phủ
trên thế giới, trong đó có Việt Nam,
đã thực hiện các cải cách quản lý
công mới để nâng cao hiệu quả dịch
vụ công. Điều này đã tạo nên sự
tương đồng ngày càng cao giữa thông

*Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
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tin kế toán và phong cách quản lý của
KVC với khu vực tư nhân. Tuy nhiên,
kế toán KVC vẫn có những khác biệt
đáng kể mà sinh viên tốt nghiệp kế
toán cần phải nhận thức được (Sciulli
& Sims, 2008). Kế toán KVC giữ vai
trò quan trọng, trong việc quản lý và
kiểm soát các hoạt động của đơn vị
công cũng như nâng cao trách nhiệm
giải trình của các cán bộ, công chức,
viên chức. Do đó, một hệ thống kế
toán có chất lượng rất cần thiết, để
cho KVC hoạt động hữu hiệu và hiệu
quả (Beights, 1954).
Từ những thay đổi sâu sắc và
phức tạp của kế toán KVC, công tác
đào tạo kế toán cũng cần được đánh
giá và định hướng lại để có thể trang
bị đầy đủ và chuyên sâu cho người
học những kỹ năng, kiến thức về kế
toán đặc thù trong KVC và các tiêu
chuẩn KTC quốc tế (Heiling, 2020;
Adam và cộng sự, 2019). Tuy nhiên,
thực trạng đào tạo KTC tại nhiều
quốc gia cho thấy chương trình KTC
dường như bị bỏ quên hoặc được
cung cấp rất hạn chế (Sari &
Afriyenti, 2020; Adam và cộng sự,
2019; Krah & Aveh, 2013; Sciulli &
Sims, 2008).
Thực tiễn cho thấy rằng, đào tạo và
nghiên cứu KTC tại Việt Nam vẫn
chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ
các trường đại học/cao đẳng và các
nhà nghiên cứu. Do đó, trong bối cảnh
tất cả những thay đổi và cải cách gần
đây đã, đang và chắc chắn sẽ tiếp tục
xảy ra, tăng cường hiểu biết về thực
trạng đào tạo kế toán KVC tại các
trường đại học/cao đẳng để xây dựng
các giải pháp nâng cao chất lượng đào
tạo KTC tại Việt Nam là cần thiết.
2. Cơ sở lý thuyết

Trước bối cảnh toàn cầu hóa, hội tụ
kế toán quốc tế và những cải cách
13

trong KVC cần thiết phải thay đổi giáo
dục và đào tạo kế toán KVC (Sciulli &
Sims, 2008). Nhiều nghiên cứu trước
đây khám phá ra rằng, chất lượng của
giáo dục KTC được cải thiện, thông
qua việc nâng cao chất lượng của
chương trình đào tạo và mức độ quan
tâm/yêu thích của giảng viên đối với
KTC (Yuhertiana & cộng sự, 2019;
Williams, 1988; Engstrom, 1979).
2.1. Sự quan tâm, yêu thích của
giảng viên về KTC
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng,
hầu hết các trường kinh doanh không
cung cấp các khóa học liên quan đến
KTC do thiếu đội ngũ giảng viên có
trình độ chuyên môn về kế toán KVC.
Nguyên nhân chính của sự thiếu hụt
này, là do phần lớn giảng viên không
quan tâm/yêu thích KTC (Sari &
Afriyenti, 2020; Krah & Aweh,
2013). Trong khi đó, nghiên cứu của
Bui và Porter (2010) và Swain và
Stout (2000) về phát triển đào tạo
KTC đã chứng minh rằng, sự quan
tâm/yêu thích của giảng viên là nhân
tố then chốt quyết định đến hiệu quả
giảng dạy. Giảng viên kế toán phải
nhận thức được những ngành và lĩnh
vực mà sinh viên của họ tốt nghiệp sẽ
làm việc trong tương lai và các kỹ
năng cần thiết cho sinh viên tốt
nghiệp thì mới có thể xây dựng
chương trình và phương pháp giảng
dạy hiệu quả (Sari & Afriyenti, 2020;
Mohamed & Lashine, 2010).
2.2. Chương trình đào tạo KTC
Từ rất sớm, Fox (1997) và Engstrom (1979) đã đề nghị các trường
đại học/cao đẳng có vai trò đào tạo
các chuyên gia kế toán phải có những
thay đổi trong chương trình giảng
dạy, để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của
các tổ chức công. Tuy nhiên, trong vài
thập kỷ qua, KTC vẫn chưa được chú
trọng trong đào tạo, mức độ bao phủ
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của chương trình KTC rất thấp (Sari
& Afriyenti, 2020; Krah & Aveh,
2013). Trong khi chương trình đào tạo
kế toán doanh nghiệp liên tục được
điều chỉnh, để giúp sinh viên có thể
đối mặt với những thách thức của môi
trường kinh tế thay đổi thì chương
trình đào tạo KTC trong suốt thời
gian qua đã không được cập nhật
theo đúng nhịp điệu này (Pitulice và
cộng sự, 2018). Thực trạng này đã
xảy ra, trái ngược với bối cảnh đổi
mới liên tục của KVC nói chung và
KTC nói riêng trên toàn cầu, trong
vài thập kỷ (Pitulice và cộng sự,
2018; Chan, 2003). Một số trường
đại học/cao đẳng chỉ bao gồm KTC
trong chương trình học kế toán
doanh nghiệp hoặc cung cấp nó như
một khóa học tự chọn hoặc chỉ là
một phần của môn học khác, thậm
chí có những trường không cung cấp
môn học này (Pitulice và cộng sự,
2018). Trong khi đó, theo Sari &
Afriyenti (2020), nâng cao chất
lượng đào tạo KTC nên xem xét đến
vị trí của môn học KTC trong
chương trình đào tạo kế toán. Chính
vì thiếu quan tâm đến đào tạo và
nghiên cứu về KTC, nên các tài liệu
về đào tạo và nghiên cứu về chủ đề
này cũng hạn chế (Yuhertiana và
cộng sự, 2019; Krah & Aweh, 2013).
Một số nghiên cứu nổi bật về đào tạo
kế toán tại một số quốc gia như: Hoa
Kỳ (Holder; 1978; Engstrom; 1979);
Úc (Krah & Aweh, 2013; Sciulli &
Sims, 2008); New Zealand
(Cordery, 2010; Yuhertiana và cộng
sự, 2019); châu Phi (Krah & Aweh,
2013) đều cho thấy rằng, thiếu sự
quan tâm về đào tạo kế toán KVC.
3. Dữ liệu và kết quả

Nghiên cứu này sử dụng bảng
câu hỏi khảo sát trực tuyến, dựa
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trên sự kết hợp các nghiên cứu của
Engstrom (1979); Sciulli và Sims
(2008); Hejazi và cộng sự (2012)
trong thu thập dữ liệu, nhằm đánh
giá mức độ quan tâm của giảng

viên đối với đào tạo KTC và thực
trạng chương trình đào tạo KTC
hiện tại, định hướng đào tạo KTC
trong tương lai, tại các trường đại
học/cao đẳng.

3.1. Mức độ quan tâm của
giảng viên về KTC
Mẫu khảo sát (Bảng 1) bao gồm
41 giảng viên đến từ 16 trường đại
học của Việt Nam, với 58,5% giảng
viên có tham gia giảng dạy các môn
học KTC. Kinh nghiệm giảng dạy
trung bình của các giảng viên là 5
năm và 85,4% giảng viên không giữ
chức vụ quản lý. 17 giảng viên tham
gia khảo sát (chiếm tỷ lệ 41,5%) có
học vị tiến sĩ. Các đặc điểm này cho
thấy, các giảng viên tham gia khảo sát
có đầy đủ những kiến thức, kinh
nghiệm và đào tạo về KTC.
Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy,
73,2% giảng viên rất quan tâm và
quan tâm đến việc giảng dạy, nghiên
cứu KTC. Khảo sát các định hướng
nghiên cứu, giảng dạy KTC của giảng
viên trong tương lai cho thấy, 29,3%
giảng viên có định hướng nghiên cứu
KTC trong vòng một năm tới và
31,7% sẽ nghiên cứu KTC trong 5
năm tới. Một số giảng viên có dự định
nghiên cứu về KTC nhưng không xác
định thời gian (tỷ lệ 24,4%). Trong
khi đó, chỉ một tỷ lệ nhỏ giảng viên
(14,6%) phát biểu rằng, họ không có
ý định nghiên cứu, giảng dạy KTC.
Bảng 2 thể hiện mức độ hiểu biết
của các giảng viên tham gia khảo sát
về các CMKT công Việt Nam, vừa
mới được ban hành. Với Thang đo
Likert 5 điểm (1 là rất thấp; 5 là rất
cao), CMKT công Số 12 và Số 1 được
biết đến ở mức độ trung bình. Các
CMKT khác gồm Chuẩn mực Số 31,
2 và 17 thì được biết ở mức độ rất thấp.
3.2. Thực trạng chương trình KTC
Kết quả tìm hiểu về thực trạng đào
tạo kiến thức và chương trình KTC từ
các giảng viên cho thấy, 21/41 giảng
viên (51,2%) phát biểu rằng tại trường
của họ có đào tạo ngành/chuyên ngành
KTC. Trong khi, tỷ lệ giảng viên phát
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dành cho các đơn vị công trong
chương trình đào tạo kế toán, chất
lượng của chương trình đào tạo cung
cấp kiến thức KTC, sự sẵn có của
giáo trình/sách về KTC, khả năng
giảng viên có thể tiếp cận các nguồn
tài liệu cơ bản cần thiết cho nghiên
cứu KTC, sự tuân thủ/tương thích của
các chủ đề trong các môn học KTC
với CMKT công quốc tế, nhìn chung
được đánh giá ở ngưỡng gần trung
bình. Thực trạng đáng chú ý đó là
mức độ không thường xuyên tổ chức
các hội thảo, hội nghị về KTC tại các
trường đại học tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, 85,3% giảng viên
tham gia khảo sát phát biểu rằng,
trường của họ rất quan tâm đối với
việc đưa KTC vào chương trình đào
tạo, tại trường của họ.
Về định hướng đào tạo kiến thức
KTC tại các trường tham gia khảo sát,
phần lớn giảng viên phát biểu rằng
trường của họ hài lòng với kiến thức
KTC hiện tại và dự định sẽ không gia
tăng trong tương lai (tỷ lệ 36,6%)
(Bảng 6). Bảng 6 cũng cung cấp
thông tin rằng, 68,3% tin rằng cần
thiết đào tạo kiến thức KTC trong các
chương trình đào tạo của trường.
biểu rằng tại trường của họ có đào tạo
ngành/chuyên ngành kế toán là 95,1%
(39/41 giảng viên). Bảng 3 tổng hợp
kết quả khảo sát về chương trình đào
tạo tại các trường có cung cấp kiến
thức về KTC cho người học. 63,4%
giảng viên cho biết, KTC là một môn
học bắt buộc trong chương trình đào
tạo kế toán tại trường của họ.
Bảng 4 tổng hợp kết quả khảo sát
về các kiến thức được cung cấp trong
chương trình KTC, cho thấy kế toán
và lập BCTC, báo cáo quyết toán
ngân sách trong KVC là kiến thức
được cung cấp nhiều nhất trong
chương trình đào tạo KTC.
15

Bảng 5 trình bày kết quả đánh giá
thực trạng của chương trình đào tạo
KTC hiện tại. Bảng 5 cho thấy, các
giảng viên đồng ý ở mức trên trung
bình rằng có sự phù hợp giữa các tài
liệu học tập được cung cấp cho sinh
viên với chủ đề của các môn học cần
thiết dành cho các đơn vị công, trong
chương trình đào tạo KTC tại trường
của họ (điểm trung bình 3,61/5 điểm)
và mức độ các môn học cung cấp kiến
thức KTC có nội dung phù hợp với
nhu cầu của các cá nhân làm việc
trong KVC (điểm trung bình 3,54/5
điểm). Các vấn đề gồm mức độ cung
cấp đầy đủ các môn học cần thiết

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 10/2021

4. Thảo luận

4.1. Mức độ quan tâm/yêu thích
của giảng viên đối với KTC
Kết quả khảo sát cho thấy, giảng
viên có mức độ quan tâm/yêu thích
khá cao đối với việc giảng dạy các
khoá học có liên quan đến KTC và
một số giảng viên có định hướng
nghiên cứu KTC trong vòng 01 năm
tới, 05 năm tới hoặc có dự định
nghiên cứu về KTC nhưng chưa xác
định được thời gian. Đặc biệt, có đến
18 giảng viên chưa từng tham gia
giảng dạy và nghiên cứu KTC nhưng
đã có dự định sẽ nghiên cứu KTC
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trong tương lai. Sự quan tâm/yêu
thích KTC tập trung nhiều hơn vào
những giảng viên có thâm niên cao và
đã từng tham gia giảng dạy KTC. Với
sự quan tâm/yêu thích KTC từ các
giảng viên, cho thấy việc nghiên cứu
chương trình giảng dạy KTC tại nhiều
trường đại học/cao đẳng Việt Nam là
khả thi. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có
17/41 giảng viên đã từng tham gia
giảng dạy và nghiên cứu KTC. Tìm
hiểu thực tế tại một số trường đại học,
cho thấy số lượng giảng viên giảng
dạy ngành kế toán khá nhiều nhưng
số lượng giảng viên yêu thích và
giảng dạy KTC chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.
Thêm vào đó, giảng viên đánh giá rất
thấp về mức độ quan tâm/yêu thích
của sinh viên đối với các vấn đề KTC
cũng như động lực và mong muốn để
học tập, nghiên cứu về KTC của sinh
viên tại trường. Từ việc đánh giá này,
đã phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến
sự quan tâm/yêu thích của giảng viên
trong việc giảng dạy, nghiên cứu
KTC và từ đó nó cũng gây ra những
hạn chế trong việc nỗ lực phát triển
chương trình đào tạo KTC, tại các cơ
sở đào tạo. Do đó, với nhu cầu đào tạo
KTC đang gia tăng như hiện nay, các
trường đại học/cao đẳng cần khuyến
khích và khơi dậy sự quan tâm/yêu
thích nghiên cứu và giảng dạy KTC
từ các giảng viên, để phát triển đội
ngũ giảng dạy KTC đủ về chất và
lượng, phục vụ cho kế hoạch và định
hướng đào tạo KTC trong tương lai.
Theo kết quả khảo sát, mức độ am
hiểu của các giảng viên rất thấp về 05
Dự thảo CMKT công của Bộ Tài
chính vừa mới được ban hành. Do đó,
đối với từng giảng viên, cần tăng
cường trao đổi, cập nhật thường
xuyên kiến thức về KTC để nghiên
cứu điều chỉnh chương trình giảng
dạy phù hợp. Việc giảng viên tích cực

tham gia vào hoạt động nghiên cứu
khoa học các chủ đề liên quan đến
KTC, không những nâng cao trình độ
chuyên môn cho chính mỗi giảng
viên mà còn góp phần xây dựng
nguồn học liệu và nghiên cứu khoa
học cho sinh viên. Bên cạnh chuyên
môn từ lý thuyết, giảng viên cũng cần
bổ sung kinh nghiệm thực tế. Giảng
viên có thể làm tăng sự yêu thích của
sinh viên đối với KTC, bằng cách cho
sinh viên thấy được các nội dung các
môn học có liên quan đến hoạt động
thực tế của các đơn vị công.
4.2. Chương trình KTC
Như các phân tích ở trên đã chỉ rõ,
để thúc đẩy lĩnh vực KTC phát triển,
đáp ứng được nhu cầu của thị trường
tuyển dụng và thu hút được sinh viên
học tập thì không thể thiếu một
chương trình đào tạo KTC đạt chất
lượng. Với tỷ lệ đến 85,3% giảng viên
tham gia khảo sát phát biểu rằng,
trường của họ rất quan tâm đến việc
đưa KTC vào chương trình đào tạo tại
trường, cho thấy KTC cũng đang
được các trường đại học khá quan
tâm. Về định hướng đào tạo kiến thức
KTC tại các trường tham gia khảo sát,
phần lớn đều khẳng định dự định sẽ
tăng nội dung kiến thức KTC, phát
triển chương trình đào tạo KTC trong
5 năm tới hoặc một số trường đã hài
lòng với kiến thức KTC hiện tại nên
dự định sẽ không thay đổi trong tương
lai. Điều này đã khẳng định các cơ sở
đào tạo đã có những định hướng đúng
đắn cho đào tạo KTC, một lĩnh vực
đang được xã hội quan tâm, đánh giá
cao và có nhu cầu lớn về nhân lực có
trình độ đại học và sau đại học. Do
vậy, việc các trường đại học/cao đẳng
tập trung đào tạo chuyên ngành KTC,
cũng là xu thế tất yếu.
Tuy nhiên, hiện tại các cơ sở đào
tạo phần lớn đã đưa KTC vào chương

trình đào tạo thông qua một trong các
hình thức như: một môn học bắt buộc,
một môn học tự chọn, KTC là một
phần nội dung của một môn học khác
(không có môn học KTC) và một số
trường có thêm môn học KTC nâng
cao. Chỉ có 03 trên tổng số 16 trường
có mở ngành KTC (chiếm tỷ lệ rất
nhỏ 18,8%), trong khi đến 95,1%
trường có đào tạo ngành kế toán. Điều
này cho thấy rằng, KTC được cung
cấp ở hầu hết các trường đại học
nhưng phạm vi đào tạo liên quan đến
kế toán KVC còn hạn chế. Đối với
những trường không mở ngành KTC
thì thời gian phân bổ để giảng dạy
KTC nhiều nhất là trong một môn học
bắt buộc từ 2 đến 3 tín chỉ. Với thời
lượng như vậy, nội dung đào tạo KTC
chỉ có thể tập trung vào kế toán, lập
BCTC và báo cáo quyết toán ngân
sách trong KVC. Đối chiếu với kết
quả khảo sát từ giảng viên, cũng
khẳng định kiến thức này được cung
cấp nhiều nhất trong chương trình đào
tạo KTC cũng như trong chương trình
đào tạo khác. Nhưng đây mới chỉ là
một nội dung kiến thức cơ bản cần
phải có, theo nhu cầu tuyển dụng của
các đơn vị công. Kết quả đánh giá này
tương đồng với kết luận trong nghiên
cứu của Sari và Afriyenti (2020), Pitulice và cộng sự (2018), và Krah và
Aveh (2013). Trong khi đó, kế toán
KVC có nhiều khác biệt với kế toán
doanh nghiệp. Mô hình kế toán doanh
nghiệp không thể thay thế cho kế toán
KVC (Krah & Aweh, 2013). Lý tưởng
nhất là cần thiết phải có các khoá học
độc lập, để có đủ thời gian cung cấp
các kiến thức liên quan đến các chủ
đề về kế toán KVC như nhà tuyển
dụng mong đợi. Thêm vào đó, với số
lượng tín chỉ ít ỏi mà nhiều trường áp
dụng cho nội dung kiến thức về KTC
như hiện nay (một môn học bắt buộc,
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môn học tự chọn, hoặc KTC lồng
ghép trong môn học khác) thì rất khó
để các trường đưa vào giảng dạy các
chuẩn mực KTC mà sắp tới BTC ban
hành. Khi đó, nội dung kiến thức cơ
bản này cũng khó có thể được cung
cấp đầy đủ. Vì vậy, việc gia tăng thời
gian cho đào tạo KTC là vấn đề cần
thiết mà các nhà đào tạo nên quan
tâm. Tuy nhiên, kết quả đánh giá
chương trình đào tạo KTC chỉ được
đánh giá ở mức trung bình. Vì vậy,
một lần nữa khẳng định các cơ sở đào
tạo nên xem xét sự cần thiết phải cung
cấp ngành KTC. Các đơn vị đào tạo
đã mở ngành KTC thì cũng cần tiếp
tục nâng cao chất lượng chương trình
đào tạo KTC hơn nữa.
Nghiên cứu của Yuhertiana và
cộng sự (2019) và Krah và Aweh
(2013) đã phát hiện ra rằng, chính vì
thiếu quan tâm đến đào tạo và nghiên
cứu về KTC, nên các tài liệu về đào
tạo và nghiên cứu về chủ đề này cũng
giới hạn. Tương đồng với nhận định
này, nghiên cứu này cũng cho thấy
nguồn tài liệu hỗ trợ học tập KTC
trong thư viện và khả năng có thể tiếp
cận các nguồn tài liệu cơ bản cần thiết
cho nghiên cứu KTC hiện nay được
xem là một trong những hạn chế lớn
của chương trình đào tạo KTC. Trong
khi đó, sự sẵn có của nguồn tài
nguyên KTC ảnh hưởng mạnh đến
việc cung cấp các khóa học KTC. Do
đó, để gia tăng sự hấp dẫn của ngành
KTC đối với sinh viên lẫn giảng viên
thì nhất thiết phải gia tăng nguồn tài
liệu hỗ trợ dạy và học. Các cơ sở đào
tạo cần hỗ trợ tài chính, để phát triển
nguồn tài liệu học tập. Bên cạnh các
tài liệu là giáo trình, giảng viên cũng
nên giới thiệu cho sinh viên đến các
nguồn tài nguyên có thể truy cập mở
từ các tổ chức Chính phủ, phi Chính
phủ, và hiệp hội nghề nghiệp,…
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Mức độ tương thích các tài liệu đã
dịch từ tiếng nước ngoài (chủ yếu là
tiếng Anh) về KTC với nhu cầu của
các đơn vị công không được đánh giá
cao. Phần lớn các giảng viên chỉ đánh
giá mức độ trung bình về mức độ nội
dung của các môn học KTC, thay đổi
theo hướng IPSASs. Qua đây cho
thấy, nguồn tài liệu cung cấp cho hoạt
động giảng dạy của KTC hiện nay có
hạn, chủ yếu là nguồn tài liệu trong
nước. Điều này cũng có thể lý giải là
do KTC phụ thuộc lớn vào đặc thù
nền kinh tế, chính trị của từng quốc
gia nên có nhiều khác biệt với các
nước khác. Việc sử dụng các tài liệu
nước ngoài vào công tác giảng dạy, sẽ
gặp phải những khó khăn nhất định,
trong việc truyền đạt kiến thức phù
hợp với nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên,
hiện nay Bộ Tài chính đang nghiên
cứu để xây dựng CMKT công theo
hướng tiếp cận với IPSASs. Do đó,
việc hạn chế sử dụng các tài liệu nước
ngoài cũng sẽ tạo ra những giới hạn
cho sinh viên, trong tiếp cận CMKT
công sắp tới. Bên cạnh đó, một số
kiến thức cần thiết cho sinh viên
ngành KTC như quản trị rủi ro và
kiểm soát nội bộ KVC, kiểm toán
KVC, lập kế hoạch, lập dự toán và
quản trị KVC,… nên tiếp cận các tri
thức từ các nước trên thế giới, để có
thể đào tạo được nguồn nhân lực
KTC có chất lượng cao. Đồng thời,
thông qua việc nghiên cứu tài liệu học
tập nước ngoài cũng là cơ hội giúp
cho các trường có cơ sở xây dựng,
điều chỉnh lại chương trình đào KTC
theo hướng hội nhập với chất lượng
chương trình đào tạo của các nước
tiên tiến trên thế giới, phù hợp với các
chương trình đào tạo mà được các
trường trên thế giới và các hiệp hội
nghề nghiệp thừa nhận về bằng cấp,
chứng chỉ cấp cho sinh viên. Việc đẩy
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mạnh hợp tác với các tổ chức nghề
nghiệp trong khu vực và quốc tế,
cũng rất cần thiết. Những yếu tố này
sẽ giúp nâng cao sự hiểu biết và tạo
điều kiện cho sinh viên có cơ hội liên
thông với các chương trình đào tạo
quốc tế, từ đó gia tăng cơ hội phát
triển nghề nghiệp của sinh viên. Qua
đó, cũng giúp nâng cao vị thế, danh
tiếng của trường.
Khả năng tổ chức đào tạo và thực
tập cho sinh viên ngành KTC và việc
tổ chức các hội thảo, hội nghị về KTC
tại các trường đại học/cao đẳng hiện
nay đều được đánh giá là không cao.
Do đó, để nâng cao cơ hội học tập,
nghiên cứu, trao đổi kiến thức và hợp
tác giữa nhà trường, giảng viên, sinh
viên với các đơn vị công thì cần có sự
hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa
các cơ sở giáo dục, các cơ quan Chính
phủ, tổ chức phi Chính phủ, các tổ
chức nghề nghiệp và các đơn vị công.
Chính phủ, các cơ sở đào tạo cũng
nên thiết lập các chương trình tài trợ
nghiên cứu, để khuyến khích nghiên
cứu về KTC.
5. Kết luận

Trong bối cảnh biến đổi liên tục
của nền kinh tế - xã hội, KVC với vai
trò là dẫn đầu điều hướng sự phát
triển của đất nước cần có những thay
đổi mạnh mẽ trong công tác quản trị
và điều hành hoạt động. Đồng thời,
các bên liên quan bao gồm công
chúng, các tổ chức quốc tế và Chính
phủ khác trên thế giới ngày càng quan
tâm đến tính minh bạch và trách
nhiệm giải trình của các tổ chức công,
đòi hỏi các tổ chức công phải cải tiến
tiên tục để đáp ứng yêu cầu này. Với
vai trò là một phần của hoạt động
quản trị, công tác kế toán cần được
quan tâm phát triển trong các tổ chức
công. Nghiên cứu này nhận thấy, các
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chương trình đào tạo kế toán chưa
quan tâm cung cấp các năng lực cần
thiết cho người làm kế toán trong
KVC. Đồng thời, chúng ta cũng chưa
có được lực lượng giảng viên chuyên
sâu về kế toán KVC đủ mạnh. Tuy
nhiên, các kết quả nghiên cứu cũng
cho thấy những tín hiệu tích cực cho
sự phát triển nghề nghiệp KTC tại
Việt Nam về định hướng thay đổi và
phát triển chương trình đào tạo KTC
của nhiều trường đại học, cao đẳng và
sự gia tăng quan tâm của giảng viên
đối với KTC. Từ các kết quả nhận
định về thực trạng trên, nghiên cứu
này đã gợi ý các giải pháp nhằm phát
triển nghề nghiệp KTC từ khía cạnh
chương trình đào tạo và giảng viên.
Nghiên cứu này đã sử dụng kỹ
thuật khảo sát giảng viên về chương
trình đào tạo KTC và sự quan tâm của
giảng viên đối với KTC, dựa vào các
thang đo từ những nghiên cứu trước.
Tuy nhiên, kích thước mẫu khảo sát
chưa lớn, mặc dù các kết quả khảo sát
đã đáng tin cậy. Vì vậy, các nghiên
cứu tiếp theo trong tương lai nên mở
rộng phạm vi khảo sát, để nhận thấy
bức tranh tổng thể về triển vọng đào
tạo và phát triển nghề nghiệp KTC, tại
Việt Nam.
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Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và đo lường mức độ tác động của các
nhân tố ngữ cảnh đến chất lượng thông tin (CLTT) báo cáo tài chính (BCTC)
trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Nghiên cứu định lượng với phương pháp khảo sát được sử dụng trên mẫu, bao
gồm 174 đơn vị HCSN, tại tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu đã xác định mô hình
hồi quy phản ánh tác động của các nhân tố ngữ cảnh đến CLTT BCTC, bao
gồm: chất lượng nhân viên kế toán; mức độ thực hiện kiểm soát nội bộ
(KSNB); chất lượng phần mềm kế toán (PMKT) và hỗ trợ của nhà quản lý. Kết
quả nghiên cứu cũng cho thấy, chưa có căn cứ để kết luận tác động ở mức có
ý nghĩa thống kê của cam kết gắn bó với tổ chức đến CLTT BCTC.
Từ khóa: CLTT, BCTC, nhân tố ngữ cảnh, đơn vị HCSN.
Abstract: The aim of this research is to determine the contextual factors
that affect the financial reporting quality (FRQ) of public sector entities in
Bình Thuận province. By using the survey method with a sample of 174 respondents from public sector entities in Bình Thuận province, the authors
have developed a regression model showing the impact of contextual factors on FRQ: accountant quality; internal control application; accounting
software quality and administrator support. The reseach result also find that
there is no statistically significant evidence of the impact of organizational
commitment on FRQ.
Keywords: information quality, financial reporting, contextual factors, public sector entities.

Giới thiệu

Thông tin là nhân tố chính yếu
tạo ra sự thành công, gia tăng khả
năng cạnh tranh, tạo ra giá trị gia
tăng, cung cấp những sản phẩm và
dịch vụ có ích cho khách hàng.
Ruževičius and Gedminaitė (2007)
đã chỉ ra hiệu quả của hoạt động
kinh doanh phụ thuộc vào CLTT và
các tổ chức không chỉ xem xét
thông tin là một yếu tố hỗ trợ, mà
còn là một sản phẩm hỗ trợ cho quá
trình quản lý. BCTC có chất lượng
cao, sẽ cho phép các công ty tăng
cường sự hiện diện của họ trên thị
trường vốn trong nước và tham gia
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vào thị trường vốn quốc tế, giúp thu
hút các nhà đầu tư trong nước và
quốc tế (Iatridis, 2011).
Trong những năm gần đây, Nhà
nước đã ban hành các chính sách
nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt
động của các đơn vị HCSN. Các
chính sách này, đã tạo điều kiện cho
các đơn vị HCSN tiến hành triển
khai thực hiện đổi mới hệ thống tổ
chức và quản lý hướng đến mục tiêu
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của đơn vị. Muốn vậy thì vai

trò của thông tin kế toán, trong đó có
yêu cầu về đảm bảo CLTT BCTC
phải thực sự được coi trọng.
Xuất phát từ vai trò và tầm quan
trọng của CLTT BCTC, nghiên cứu
về CLTT BCTC thu hút được sự
quan tâm của các nhà nghiên cứu
trong lĩnh vực kế toán lẫn các tổ
chức nghề nghiệp về kế toán. Các
nhà nghiên cứu trước đã tiến hành đo
lường và khám phá nhiều nhân tố tác
động đến CLTT BCTC như: vai trò
của nhà quản trị, vai trò của Nhà
nước, vai trò của kiểm toán,
KSNB,… (Al-Hiyari, AL-Mashre,
Mat, & Alekam, 2013; Michailesco,
Marciano, Grieve, & Abadie, 1995;
Pham, Ho, Nguyen, Pham, & Bui,
2021). Tuy nhiên, khách thể nghiên
cứu chủ yếu của các nghiên cứu
trước là các doanh nghiệp, còn rất ít
nghiên cứu hướng đến khách thể là
các đơn vị HCSN.
Xuất phát từ thực trạng trên, mục
tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu
tác động của các nhân tố thuộc ngữ
cảnh đến CLTT BCTC. Khách thể
được hướng đến của nghiên cứu này
là các đơn vị HCSN, trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận. Dữ liệu khảo sát
được tiến hành, trong khoảng thời
gian từ tháng 11/2020 đến tháng
04/2021.
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Nghiên cứu trao đổi
Cơ sở lý thuyết

Thứ nhất: Các khái niệm nghiên
cứu chính yếu
Khái niệm chất lượng: dựa trên
đối tượng nghiên cứu là người sử
dụng thông tin, Deming and Edwards
(1982) gắn chất lượng với nhu cầu
của người tiêu dùng, theo đó chất
lượng nên được nhằm vào nhu cầu
của người tiêu dùng hiện tại và trong
tương lai. Nghiên cứu này, khái niệm
chất lượng gắn với nhu cầu của người
tiêu dùng chính là nhu cầu sử dụng
thông tin.
Khái niệm CLTT BCTC: IASB
2010 khái niệm CLTT BCTC bao
gồm hai thuộc tính chính yếu là thích
hợp (bao gồm giá trị tiên đoán và giá
trị xác nhận); trình bày trung thực
(bao gồm toàn vẹn, trung lập và
không sai sót) và các thuộc tính nâng
cao chất lượng (có thể so sánh, có thể
xác định được, kịp thời và có thể
hiểu được) (IASB, 2010). IPSAS
cũng nêu rõ bốn thuộc tính chính yếu
làm cho BCTC đảm bảo chất lượng
bao gồm có thể hiểu được, thích
đáng, đáng tin cậy và có thể so sánh,
cụ thể:
- Có thể hiểu được: khi người sử
dụng có thể được mong đợi một cách
hợp lý, để hiểu được ý nghĩa của
thông tin trên BCTC. Người dùng
được coi là có kiến thức hợp lý về các
hoạt động của đơn vị và môi trường
mà đơn vị hoạt động, đồng thời có
thiện chí để nghiên cứu thông tin.
- Thích đáng: khi thông tin có thể
được sử dụng để hỗ trợ việc đánh giá
các sự kiện trong quá khứ, hiện tại
hoặc tương lai hoặc trong việc xác
nhận hoặc sửa chữa các đánh giá
trong quá khứ. Để phù hợp, thông tin
cũng phải kịp thời.
- Đáng tin cậy: khi không có sai
sót và thiên vị.

- Có thể so sánh được: khi người
sử dụng có thể xác định được những
điểm giống và khác nhau, giữa thông
tin trên BCTC này với các thông tin
trên BCTC khác.
Nghiên cứu này, khái niệm và đo
lường CLTT BCTC dựa trên quan
điểm của IPSAS.
Thứ hai: Tổng quan các nghiên
cứu trước
Nghiên cứu của Suwanda (2015):
nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm
tra tác động của các nhân tố như
nguồn nhân lực có chất lượng, việc
thực hiện hệ thống KSNB, cam kết
của tổ chức và việc sử dụng công nghệ
thông tin có ảnh hưởng đến chất lượng
của BCTC ở các chính quyền địa
phương, tại Indonesia. Kết quả phân
tích cho thấy, mức độ tuân thủ chuẩn
mực kế toán, chất lượng nhân sự, thực
hiện hệ thống KSNB, cam kết với tổ
chức và sử dụng công nghệ thông tin
ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng
BCTC của chính quyền địa phương.
Kết quả kiểm định hồi quy cho thấy,
cả năm biến độc lập của mô hình đều
có tác động tích cực đến CLTT BCTC
của các đơn vị chính quyền địa
phương. Tuy nhiên, xét trên mức độ ý
nghĩa thống kê thì chỉ có hai nhân tố
thỏa mãn là mức độ tuân thủ chuẩn
mực kế toán và cam kết với tổ chức.
Mô hình nghiên cứu tại Sơ đồ 1.

Nghiên cứu của Dewi, Azam, and
Yusoff (2019): mục tiêu của nghiên
cứu này là đo lường mức độ ảnh
hưởng của hệ thống KSNB, năng lực
nguồn nhân lực đến CLTT BCTC và
trách nhiệm giải trình tài chính của
các đơn vị công lập. Phương pháp
khảo sát được sử dụng với đối tượng
khảo sát là các công chức viên đang
công tác tại các cơ quan công lập, ở
tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Dữ liệu
thu thập được xử lý bằng phần mềm
SPSS 20.00, thông qua kiểm định Ttest và phân tích Anova. CLTT BCTC
được đo lường bằng các thuộc tính:
thích đáng; đáng tin cậy; có thể so
sánh và dễ hiểu.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức
độ thực hiện KSNB và năng lực
nguồn nhân lực có ảnh hưởng tích cực
đến CLTT BCTC của chính quyền địa
phương, CLTT BCTC ảnh hưởng trực
tiếp và tích cực đến trách nhiệm giải
trình tài chính. Mô hình nghiên cứu
tại Sơ đồ 2.
Nghiên cứu của Châu (2016):
nghiên cứu hướng đến mục tiêu xác
định và đo lường mức độ tác động
của các nhân tố đến CLTT BCTC tại
các đơn vị sự nghiệp giáo dục công
lập, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh. Nghiên cứu định tính được sử
dụng, để xác định các nhân tố tác
động đến CLTT BCTC. Nghiên cứu
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định lượng được thực hiện bằng
phương pháp khảo sát, hướng đến
mục tiêu đo lường mức độ tác động
của các nhân tố đến CLTT BCTC.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, có bảy
nhân tố bao gồm: môi trường pháp lý;
môi trường kinh tế; môi trường văn
hóa; môi trường chính trị; hệ thống
thông tin kế toán; khả năng của nhà
quản lý; trình độ nhân viên kế toán tác
động đến CLTT BCTC.
Các nghiên cứu trước cho thấy,
mặc dù số lượng nghiên cứu còn khá
khiêm tốn so với các nghiên cứu trên
khách thể là các doanh nghiệp, nghiên
cứu về CLTT BCTC hướng đến
khách thể nghiên cứu là các đơn vị
công lập đã nhận được sự quan tâm
nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán và
kiểm toán, trong khoảng thời gian gần
đây. Đối với các nghiên cứu nước
ngoài, các nghiên cứu trước đó của
Rapina (2014); Suwanda (2015); Cecilia Lelly Kewo & Nunuy Nur Afiah
(2017); Dewi, Azam & Yusoff (2019)
đã xác định khá nhiều nhân tố mang
đặc tính ngữ cảnh của doanh nghiệp
tác động đến CLTT BCTC như: hiệu
quả KSNB; tuân thủ chuẩn mực kế
toán; trình độ nhân viên; cam kết với
tổ chức; ứng dụng công nghệ thông
tin. Đối với các nghiên cứu tại Việt
Nam, các nhân tố thuộc môi trường
pháp lý thường được chú trọng như:
môi trường pháp lý; môi trường kinh
tế; môi trường chính trị với các
nghiên cứu của Châu (2016), Sang
(2017). Dựa trên đặc điểm tổng quan
nghiên cứu, nghiên cứu này hướng
đến khách thể nghiên cứu là các đơn
vị HCSN, mô hình nghiên cứu được
kiểm định cho các đơn vị HCSN, tại
địa bàn tỉnh Bình Thuận. Các nhân tố
trong mô hình nghiên cứu được chú
trọng, là các nhân tố phản ánh ngữ
cảnh bên trong của đơn vị.
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Thứ ba: Lý thuyết quyền biến
(Contingency Theory)
Lý thuyết quyền biến giải thích
các mối quan hệ trực tiếp giữa các
biến độc lập ngẫu nhiên và biến phụ
thuộc cấu trúc tổ chức trong quá
trình hoạt động của doanh nghiệp.
Trong đó, môi trường, công nghệ,
kinh nghiệm và quy mô doanh
nghiệp là những biến chính có vai
trò quan trọng, tác động trực tiếp
đến hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp. Theo
Otley (1980), có bốn nội dung quan
trọng xuyên suốt toàn bộ thuyết
quyền biến: không có phương pháp
nào tốt nhất có thể xử lý mọi tình
huống phát sinh; các quy trình và
cơ cấu của doanh nghiệp phải phù
hợp với môi trường; để hoạt động
có hiệu quả, doanh nghiệp cần đảm
bảo sự phù hợp giữa các mối quan
hệ bên trong (cơ cấu tổ chức) và
bên ngoài (đặc điểm môi trường);
doanh nghiệp sẽ hoạt động hiệu quả
hơn khi có cấu trúc quản lý phù hợp
với các nhiệm vụ và bản chất của
từng nhóm công việc và đặc điểm
môi trường cụ thể. Các nhà nghiên
cứu trong lĩnh vực kế toán đã vận
dụng lý thuyết này để lý giải mối
quan hệ giữa các nhân tố thuộc về
ngữ cảnh của đơn vị đến CLTT
BCTC. Chapellier Chapellier, Mohammed, and Teller (2013) dựa trên
lý thuyết này để biện luận mối quan
hệ giữa các nhân tố như trình độ của
nhân viên, hỗ trợ của nhà quản trị
đến hiệu quả của công tác kế toán
trong các doanh nghiệp. Thuần
(2016) đã vận dụng lý thuyết này để
biện luận mối quan hệ của mức độ
thực hiện KSNB, chất lượng phần
mềm kế toán đến CLTT BCTC.
Nghiên cứu này dựa trên lý thuyết
quyền biến để biện luận mối quan
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hệ giữa các nhân tố thuộc ngữ cảnh
bên trong đơn vị đến CLTT BCTC,
bao gồm: trình độ nhân viên kế
toán, cam kết gắn bó với tổ chức, hỗ
trợ của nhà quản trị, chất lượng
PMKT, mức độ thực hiện KSNB.
Phương pháp, mô hình nghiên cứu

Một là: Phương pháp nghiên cứu
Để đo lường mức độ tác động của
các nhân tố đến CLTT BCTC trong
các đơn vị HCSN tại tỉnh Bình Thuận,
nghiên cứu định lượng bằng phương
pháp khảo sát được sử dụng. Công cụ
thu thập dữ liệu của nghiên cứu là
bảng câu hỏi khảo sát với đối tượng
khảo sát chủ yếu là kế toán trưởng
trong các đơn vị HCSN. Phương pháp
chọn mẫu thuận tiện được sử dụng
cho nghiên cứu này.
Hai là: Mô hình, giả thuyết
nghiên cứu
Căn cứ trên tổng quan các
nghiên cứu trước, lý thuyết nền (lý
thuyết quyền biến) và mục tiêu
nghiên cứu đã được xác định, các
biến độc lập của mô hình bao gồm
trình độ nhân viên kế toán, cam kết
gắn bó với tổ chức, hỗ trợ của nhà
quản trị, chất lượng PMKT, mức độ
thực hiện KSNB. Biến phụ thuộc
của mô hình là CLTT BCTC. Mô
hình nghiên cứu được trình bày,
theo Sơ đồ 3.
Ba là: Thang đo
CLTT BCTC: thang đo này bao
gồm 4 thành phần: thích hợp (4 biến
quan sát, được ký hiệu THOP1THOP4); có thể tin cậy (3 biến quan
sát, được ký hiệu TCAY1-TCAY3);
có thể so sánh (3 biến quan sát, được
ký hiệu SOSA1-SOSA1); có thể
hiểu được (4 biến quan sát, được ký
hiệu HIEU1-HIEU4). Thang đo này
được kế thừa, từ nghiên cứu của
Suwanda (2015).
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Giả thuyết nghiên cứu được phát biểu như sau:
H1: Trình độ nhân viên kế toán tác động cùng chiều đến CLTT BCTC.
H2: Cam kết gắn bó với tổ chức tác động cùng chiều đến CLTT BCTC.
H3: Hỗ trợ của nhà quản trị tác động cùng chiều đến CLTT BCTC.
H4: Chất lượng PMKT tác động cùng chiều đến CLTT BCTC.
H5: Mức độ thực hiện KSNB tác động cùng chiều đến CLTT BCTC.

Trình độ nhân viên kế toán: là
thang đo bậc 1, bao gồm 4 biến quan
sát (TDKT1- TDKT4), được kế thừa
từ nghiên cứu của Thuần (2016).
Cam kết gắn bó với tổ chức: là
thang đo bậc 1, bao gồm 4 biến
quan sát (CKTC1- CKTC4), được
kế thừa từ nghiên cứu của Suwanda
(2015).
Hỗ trợ của nhà quản trị: là thang
đo bậc 1, bao gồm 4 biến quan sát,
được kế thừa từ nghiên cứu của
Thuần (2016).

Chất lượng PMKT: là thang đo
bậc 1, bao gồm 5 biến quan sát
(PMKT1-PMKT5), được kế thừa từ
nghiên cứu của Thuần (2019).
Mức độ thực hiện KSNB: là thang
đo bậc 1, bao gồm 5 biến quan sát,
được kế thừa từ nghiên cứu của
Suwanda (2015).
Kết quả nghiên cứu

Thứ nhất : Mô tả mẫu nghiên cứu
Tổng số mẫu thu thập được là 198
mẫu, trong đó có 174 mẫu đạt yêu cầu

cho nghiên cứu. Trong số 174 mẫu đạt
yêu cầu, số lượng đơn vị hành chính
là 82, chiếm tỷ lệ 47,1%; số lượng đơn
vị sự nghiệp là 92, chiếm 52,9%.
Về khía cạnh đối tượng thu thập
dữ liệu: đối tượng là kế toán trưởng phụ trách kế toán là 147, chiếm tỷ lệ
84,5%; trưởng đơn vị và phụ trách
đơn vị là 27, chiếm tỷ lệ 15,5%. Về
đối tượng khảo sát, có 16,2%, đối
tượng có kinh nghiệm công tác tại
đơn vị từ 1 đến dưới 3 năm; 45,7% từ
3 năm đến dưới 5 năm và 38,1% có
kinh nghiệp trên 5 năm.
Thứ hai: Đánh giá độ tin cậy của
thang đo bằng cronbach
Thọ (2011) cho rằng, hệ số Cronbach được xem là phù hợp để đánh
giá độ tin cậy của thang đo và một
biến quan sát đạt yêu cầu, khi có hệ
số tương quan biến tổng hiệu chỉnh
từ 0,3 và giá trị Cronbach, có giá trị
từ 0,6 đến 0,95. Kết quả phân tích
Cronbach cho từng thành phần của
thang đo CLTT BCTC, cho thấy giá
trị cao từ 0,762 đến 0,854. Bên cạnh
đó, hệ số tương quan biến tổng của
các biến đều đều lớn hơn 0,3. Điều
này cho thấy, các thành phần thang
đo của biến CLTT BCTC đạt được
độ tin cậy cũng như các biến quan
sát đạt yêu cầu. Tương tự như vậy,
kết quả phân tích Cronbach cho thấy,
tất cả các biến độc lập đều có giá trị
cao từ 0,834 đến 0,945 và hệ số
tương quan biến tổng của các biến
đều lớn hơn 0,3. Riêng biến PMKT
5, do giá trị hệ số tương quan biến
tổng hiệu chỉnh quá thấp (bằng
0,279) nên bị loại. Như vậy, thang đo
của biến phụ thuộc và các biến độc
lập đạt được độ tin cậy cao và các
biến quan sát đều đạt yêu cầu.
Thứ ba: Kiểm định giá trị thang
đo bằng phân tích nhân tố khám
phá EFA
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Kiểm định điều kiện về kích thước
mẫu: Trọng and Ngọc (2008) cho
rằng, số lượng mẫu tối thiểu cần có để
phân tích EFA phải gấp 4 lần số biến
quan sát. Số biến quan sát được sử
dụng cho nghiên cứu này là 36, vì vậy
số mẫu tối thiểu cần thiết là 144. Số
lượng mẫu đạt yêu cầu của nghiên
cứu này là 174, vì vậy thỏa mãn về
yêu cầu kích thước mẫu.
Kiểm định điều kiện về mức độ
quan hệ giữa các biến đo lường: kết
quả kiểm định Bartlett cho thấy, điều
kiện mức độ quan hệ giữa các biến đo
lường được thỏa mãn thông qua giá
trị Sig. của biến phụ thuộc lẫn biến
độc lập đều bằng 0. Giá trị KMO của
biến phụ thuộc có giá trị bằng 0,896
và biến độc lập bằng 0,889, cho thấy
điều kiện mức độ quan hệ giữa các
biến đo lường được thỏa mãn.
Phân tích EFA cho thang đo thuộc
biến phụ thuộc: Bảng 1 cho thấy, có
tổng cộng 4 nhân tố trích được với
tổng phương sai trích là 73,8%. Điều
này phù hợp với số lượng các thành
phần cấu thành nên thang đo CLTT
BCTC, là 4 thành phần. Kết quả phân
tích ma trận trọng số nhân tố dựa vào
phép trích PCA tại Bảng 2 cho thấy,
trọng số nhân tố của các thang đo đối
với các thành phần mà nó đo lường
đạt giá trị cao nhất và giá trị trọng số
nhân tố đều lớn hơn 0,5. Đối với biến
SOSA3, trọng số nhân tố của lại
nhóm vào thành phần Có thể tin cậy.
Tuy nhiên, xem xét giá trị nội dung
cho thấy, biến quan sát này thuộc
thành phần có thể so sánh, vì vậy tác
giả quyết định lựa chọn giá trị nội
dung và giữ nguyên biến SOSA3 cho
thành phần có thể so sánh. Tương tự
như vậy, đối với biến HIEU2 của
thành phần có thể hiểu được. Dựa vào
kết quả trên, tác giả kết luận thang đo
CLTT BCTC đạt giá trị hội tụ.
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Bảng 5: ma trận trọng số nhân tố của thang đo biến độc lập

Phân tích EFA cho thang đo thuộc
biến độc lập
Kết quả phân tích nhân số và
phương sai tích ở Bảng 4 cho thấy, tại
Eigenvalues là 1,408, đã có 5 nhân tố
trích được với tổng phương sai trích
là 78,99%. Kết quả này cho thấy,
thang đo biến độc lập đạt giá trị phân
biệt. Bảng 5 cho thấy, trọng số nhân
tố của các thang đo đối với các thành
phần mà nó đo lường đạt giá trị cao
nhất và giá trị trọng số nhân tố đều
lớn hơn 0,5. Điều này cho thấy, thang
đo đạt giá trị hội tụ.
Thứ tư: Phân tích hồi quy
Kiểm tra các điều kiện phân trích
hồi quy: để kiểm tra giả định về phân
phối chuẩn phần dư, nghiên cứu sử
dụng Biểu đồ tần suất của các phần
dư chuẩn hóa; để kiểm tra giả định
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phương sai của sai số không đổi,
nghiên cứu dùng phép kiểm định
tương quan hạng Spearman; để kiểm
tra giả định liên hệ tuyến tính, nghiên
cứu dùng biểu đồ phân tán Scatter
giữa các phần dư và giá trị dự đoán
từ mô hình hồi qui tuyến tính; để
kiểm định giả định tính độc lập của
sai số, nghiên cứu sử dụng giá trị d
(đại lượng thống kê Durbin- Watson). Kết quả cho thấy, tất cả các
điều kiện phân tích hồi quy đều được
thỏa mãn.
Kết quả phân tích hồi quy
Căn cứ vào đặc điểm của mô hình
nghiên cứu, tác giả dùng mô hình hồi
quy bội thông qua phần mềm xử lý
thống kê SPSS để lượng hóa tác động
của các biến trong mô hình. Kết quả
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phân tích hồi quy được trình bày, từ
Bảng 6 đến Bảng 9.
Kết quả kiểm định F trong Bảng 7
cho thấy, mức ý nghĩa Sig = 0. Điều
này cho thấy, mô hình nghiên cứu
được xem là phù hợp. Kết quả phân
tích trong Bảng 6 cho thấy, hệ số giải
thích mô hình R2adj = 0,55, cho thấy
các biến độc lập của mô hình giải
thích được đến 55% sự thay đổi của
biến phụ thuộc là CLTT BCTC.
Dựa vào giá trị Sig. của các biến,
hằng số hồi quy (B constant) và trọng
số hồi quy B, từ Bảng trọng số hồi
quy (Bảng 8), phương trình hồi quy
được rút ra như sau:

Với:
- CLTT BCTC: CLTT BCTC.
- HTQT: hỗ trợ của nhà quản
trị; TDKT: trình độ của nhân viên
kế toán.
- KSNB: mức độ thực hiện của
KSNB; PMKT: chất lượng PMKT.
Phương trình hồi quy cho thấy, có
tổng cộng có 4 nhân tố tác động đến
CLTT BCTC. Cụ thể:
- Hỗ trợ của nhà quản trị với trọng
số B chưa chuẩn hóa = 0,207. Điều
này cho thấy, nếu các nhân tố khác
không đổi, khi hỗ trợ của nhà quản trị
tăng thêm 1 điểm thì CLTT BCTC
tăng thêm 0,207 điểm.
- Trình độ của nhân viên kế toán
với trọng số B chưa chuẩn hóa =
0,163. Điều này cho thấy, nếu các
nhân tố khác không đổi khi trình độ
của nhân viên kế toán tăng thêm 1
điểm thì CLTT BCTC tăng thêm
0,163 điểm.
- Mức độ thực hiện của KSNB với
trọng số B chưa chuẩn hóa = 0,176.

Điều này cho thấy, nếu các nhân tố
khác không đổi, khi mức độ thực hiện
của KSNB tăng thêm 1 điểm thì
CLTT BCTC tăng thêm 0,176 điểm.
- Chất lượng PMKTvới trọng số
B chưa chuẩn hóa =0,120. Điều này
cho thấy, nếu các nhân tố khác không
đổi, khi chất lượng PMKT tăng thêm
1 điểm thì CLTT BCTC tăng thêm
0,120 điểm.
Đối với nhân tố cam kết gắn bó
với tổ chức, giá trị sig. bằng
0,064>0,05 cho thấy ở mức ý nghĩa
thống kê là 5%, chưa có căn cứ để kết
luận cam kết gắn bó với tổ chức tác
động đến CLTT BCTC.
Kết luận

Tác giả tiến hành so sánh kết quả
của nghiên cứu này với nghiên cứu
trước đó của Suwanda (2015) và
nghiên cứu của Thuần and Lời (2020)
(là hai nghiên cứu gần nhất hướng
đến khách thể là các đơn vị công lập).

Kết quả so sánh được trình bày, tại
Bảng 8.
Điểm tương đồng của nghiên cứu
này so với hai nghiên cứu nêu trên, là
đều xem xét tác động của các nhân tố
ngữ cảnh bên trong doanh nghiệp đến
CLTT BCTC trong các đơn vị công
lập như: chất lượng nhân viên kế
toán; cam kết với tổ chức; mức độ
thực hiện hệ thống KSNB và hỗ trợ
của nhà quản trị. Bên cạnh điểm
tương đồng, nghiên cứu này cũng có
những điểm khác biệt, cụ thể:
- Hai nghiên cứu trước đều khẳng
định, tác động của nhân tố đối với tổ
chức CLTT BCTC. Khác với hai
nghiên cứu trước, nghiên cứu này
chưa thấy mối quan hệ ở mức có ý
nghĩa thống kê, giữa cam kết với tổ
chức và CLTT BCTC. Sự khác biệt về
kết quả nghiên cứu này so với các
nghiên cứu trước, có thể được giải
thích bởi sự khác biệt về khó khăn
trong việc tìm kiếm việc làm; khó
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Tóm tắt:
Bài viết đánh giá tác động của văn hóa chia sẻ tri thức tới quản lý tri thức,
tại 255 doanh nghiệp xã hội, tại Việt Nam. Kết quả ước lượng cho thấy, văn
hóa chia sẻ tri thức có tác động tích cực tới quản lý tri thức. Đồng thời, quy
mô của các doanh nghiệp (tính theo số lao động), địa bàn hoạt động cũng
tác động tích cực tới quản lý tri thức của các doanh nghiệp xã hội.
Từ khóa: doanh nghiệp xã hội, văn hóa chia sẻ tri thức, quản lý tri thức.
Abstract:
This article examines the influence of knowledge sharing culture on knowledge management in 255 Vietnamese social enterprises. According to the
estimated results, a knowledge sharing culture has a favorable influence on
knowledge management. Simultaneously, the size of the enterprises (in
terms of employee number) and the area of operation have a positive impact on the knowledge management of social enterprises.
Key words:
social enterprises, knowledge sharing culture, knowledge management.

Theo một nghiên cứu của Viện
Nghiên cứu kinh tế quản lý Trung
ương (CIEM) phối hợp với Trung tâm
sáng kiến vì cộng đồng (CSIP), tại
Việt Nam, tính đến hết 2020, tổng số
có khoảng 500 doanh nghiệp xã hội
(DNXH). DNXH có cơ chế hoạt
động, tính chất pháp lý và mục tiêu
hoạt động hoàn toàn khác biệt so với
doanh nghiệp truyền thống, do đó bài
báo này tập trung vào việc xem xét
mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và
QLTT trong các DNXH, tại Việt Nam.
2. Cơ sở lý luận

1. Giới thiệu

Quản lý tri thức (Knowledge Managerment) là quá trình bao gồm thu
thập, chia sẻ, ứng dụng và chuyển giao
tri thức (đặc biệt là tri thức ẩn) của tổ
chức, thông qua hoạt động đào tạo, tập
luyện. Đây là một yếu tố quan trọng
đối với các tổ chức, trong quá trình
hoạt động để phát triển bền vững.
Cùng với xu hướng toàn cầu hóa,
cơ chế quản lý tri thức (QLTT) hiệu
quả ngày càng đóng vai trò quan
trọng đối với sự phát triển bền vững
của các cá nhân, tổ chức và xã hội.
Theo đó, các yếu tố tác động đến
QLTT trở thành đề tài được nhiều học
giả quan tâm nghiên cứu. Lin, 2007;
Wang & Noe, 2010; Shao và cộng sự,
2012 và 2015; Le Ba Phong, 2018.
Đều cho thấy rằng, các yếu tố như
lãnh đạo chuyển đổi, văn hóa tổ chức,
niềm tin... tác động mạnh mẽ tới
QLTT của các doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, cũng đã có những
nghiên cứu về tác động của văn hóa
tổ chức tới QLTT của doanh nghiệp
như: Phạm Anh Tuấn (2016) với
nghiên cứu về QLTT tạo ra kết quả
đổi mới của doanh nghiệp, trong đó
có yếu tố văn hóa chia sẻ tri thức
(VHCSTT) là một phần trong văn hóa
tổ chức tác động tới QLTT, với 142
doanh nghiệp lớn, tại Việt Nam.
Mặc dù,văn hóa chia sẻ tri thức
trong các doanh nghiệp được rất
nhiều các học giả nghiên cứu
(Handzic và cộng sự, 2004; Shao
và cộng sự 2012 và 2015; Olivera
và cộng sự) 2020; Arsawan và cộng
sự, 2020). Tuy nhiên, tại Việt Nam
hiện nay, lại có rất ít các nghiên cứu
trong thực tiễn về tác động của
VHCSTT đến QLTT trong các
doanh nghiệp.

Hầu hết những nghiên cứu về
QLTT xuất phát từ quan điểm dựa
trên nguồn lực (KBV – Knowledge
base view) trong đó tri thức nguồn lực
quan trọng và lợi thế cạnh tranh,
quyết định thành công của doanh
nghiệp. Một số các học giả trên thế
giới đã nghiên cứu và đưa ra định
nghĩa về QLTT: Alavi & Leidner,
2001; Coombs & Hull, 1998; Davenport & Prusak, 1998; Nonaka &
Takeuchi, 1995; Probst, Raub, &
Romhardt, 1999. Với một số học giả
khác thì có cách tiếp cận khác nhau
đối với QLTT tập trung vào hoạt động
tạo ra, khuếch tán, lưu trữ và ứng
dụng tri thức hiện có hoặc kiến thức
mới (Coombs & Hull, 1998). Trong
các nghiên cứu gần đây, đã tổng kết
QLTT hiện nay được biết đến bao
gồm các hoạt động: thu thập tri thức;
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chia sẻ tri thức; ứng dụng tri thức
(Gold và cộng sự, 2001; Chen và
Huang 2009) và lưu trữ tri thức (Donate và cộng sự 2011).
Trong hoạt động thực tiễn của
doanh nghiệp, một số nghiên cứu cho
rằng, để QLTT được phát huy một
cách trọn vẹn nhằm mang lại hiệu quả
cho doanh nghiệp thì VHCSTT đóng
một vai trò hết sức quan trọng (Shao
và cộng sự 2012; handzic 2014).
Trong đó, VHCSTT giúp định hình
quá trình tri thức mới được tạo ra và
phân phối trong các tổ chức, Al Saifi
(2015). Nhờ vậy, QLTT của các
doanh nghiệp được diễn ra một cách
hiệu quả, thúc đẩy khả năng phát triển
của các doanh nghiệp, trong đó có
DNXH hiện nay.
3. Tổng quan nghiên cứu

3.1. Quản lý tri thức
Một số học giả trên thế giới cho
rằng, QLTT được định nghĩa là sự
trao đổi, tiếp thu tri thức (kỹ năng,
kinh nghiệm và sự hiểu biết) giữa các
cá nhân trong tổ chức (Tsui và các
cộng sự, 2006).
Geraint (1998) cho rằng, chia sẻ
tri thức có thể giúp nhân viên chia sẻ
sự hiểu biết và kinh nghiệm để giúp
những dự án, kế hoạch hoàn thành
một cách nhanh chóng và tiết kiệm
chi phí. Ngoài ra, chia sẻ tri thức liên
quan đến từng cá nhân trong việc chia
sẻ với tổ chức thông tin, ý tưởng, đề
xuất và sự thành thạo đến những
người khác.
Một số nghiên cứu cho thấy, QLTT
được chia thành bốn yếu tố cấu thành
bao gồm: sáng tạo tri thức; thu thập tri
thức; chia sẻ tri thức và ứng dụng tri
thức (Wilson và Cattell, 2005).
Những nghiên cứu khác lại đề cập
đến QLTT là một quá trình, trong đó:
tri thức được thu thập tri thức (thông
27

qua mua lại, tìm kiếm); chia sẻ và
sáng tạo tri thức (Chen và cộng sự,
2010; Lee và cộng sự, 2013).
Cui, Griffith và Cavusgil (2005)
cũng cho rằng, QLTT bao gồm ba quá
trình có liên quan với nhau: thu nhận
tri thức; chuyển đổi tri thức và áp
dụng tri thức (Gold và cộng sự, 2001).
Chen và Huang (2009) cho rằng,
QLTT gồm 3 yếu tố: thu thập tri thức;
chia sẻ tri thức và ứng dụng tri thức.
3.2. Văn hóa chia sẻ tri thức
Văn hóa chia sẻ tri thức được định
nghĩa là một nguyên tắc ngầm, bất
thành văn và hòa hợp trong tổ chức
mà những thành viên trong tổ chức đó
cần phải học để trở thành một thành
viên trong tổ chức đó (Schein và cộng
sự 2010) nhằm giúp cho quá trình
luân chuyển tri thức diễn ra một cách
hiệu quả, thông suốt. VHCSTT của
doanh nghiệp đóng góp vai trò rất
quan trọng, đối với quá trình QLTT
(Shao và cộng sự 2012; handzic 2014;
shao và cộng sự, 2015; Arsawan
2020). Ngoài ra, VHCSTT được biết
đến như là một yếu tố khá linh hoạt
khi vừa có thể là một yếu tố tác động
trực tiếp đến QLTT vừa có thể là một
yếu tố trung gian dẫn đến sự đổi mới
và phát triển của doanh nghiệp (Shao
và cộng sự 2015).
3.3. Mối quan hệ giữa QLTT và
VHCSTT
Shao và cộng sự (2012) đã sử
dụng phương pháp phân tích hồi quy
PLS (khám phá mối quan hệ tuyến
tính giữa nhiều biến độc lập với một
hoặc nhiều biến phụ thuộc) và sử
dụng SEM (mô hình hóa phương
trình cấu trúc) từ 343 người trả lời,
đến từ 120 doanh nghiệp tại tỉnh Hồ
Nam (Trung Quốc). Trong đó, VHCSTT là biến trung gian nằm giữa lãnh
đạo chuyển đổi (transfomational leadership) và chia sẻ tri thức (knowledge
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sharing) và tác động tích cực lên chia
sẻ tri thức, tại các doanh nghiệp
Handzic và cộng sự (2014) đã sử
dụng phương pháp phân tích EFA và
hồi quy OLS (hồi quy tuyến tính bằng
phương pháp bình phương nhỏ nhất)
đối với 873 nhân viên của Công ty
Deloite, tại Australian, tham gia
nghiên cứu này (Deloite được coi là
một tổ chức chuyên sâu về tri thức
hoặc tổ chức dựa trên tri thức
(Drucker 1998). Kết quả cho thấy,
VHCSTT thực sự có ý nghĩa (thông
qua 74,8% ý kiến phản hồi với nghiên
cứu) và có tác động tích cực tới QLTT.
Donate và cộng sự (2011) đã sử
dụng phương pháp hồi quy OLS (hồi
quy tuyến tính bằng phương pháp
bình phương nhỏ nhất) đối với 111
doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực
công nghệ cao hoặc công nghiệp sáng
tạo. Hệ số Cronbach’s alpha = 0,898
> 0,7, là có ý nghĩa thống kê (Hair và
cộng sự, 1998). Kết quả cho thấy,
nhân tố văn hóa tổ chức có tác động
tích cực đến QLTT.
Phạm Anh Tuấn (2016) đã sử dụng
phương pháp hồi quy OLS (hồi quy
tuyến tính bằng phương pháp bình
phương nhỏ nhất) đối với 142 doanh
nghiệp, tại Việt Nam. Để làm rõ việc
quản trị tri thức tác động đến kết quả
đổi mới của doanh nghiệp, mà trong
đó văn hóa tổ chức là một yếu tố tác
động tích cực đến quản trị tri thức.
Tổng quan các nghiên cứu có thể
thấy rằng, mối quan hệ giữa VHCSTT
và QLTT đã được nghiên cứu tại các
nước phát triển, tuy nhiên tại Việt Nam,
một nền kinh tế mới nổi và là nước
đang phát triển lại có rất ít các nghiên
cứu về vấn đề này. Ngoài ra, hầu hết các
nghiên cứu trước đây đều quan tâm tới
mối quan hệ giữa VHCSTT với QLTT,
trong các doanh nghiệp truyền thống.
Tuy nhiên, với đối tượng là các DNXH
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tại Việt Nam cùng những đặc điểm
pháp lý, hoạt động và mục tiêu khác
biệt so với doanh nghiệp truyền thống
là vấn đề cần quan tâm nghiên cứu.
4. Xây dựng giả thuyết và mô hình
nghiên cứu

4.1. Giả thuyết nghiên cứu
Dưa trên nghiên cứu của Phạm
Anh Tuấn (2016) và nghiên cứu của
Chen và Huang (2009). Giả thuyết
nghiên cứu như sau:
H1: VHCSTT tác động tích cực tới
thu thập tri thức trong các DNXH, tại
Việt Nam.
Văn hóa tổ chức giúp cho các
doanh nghiệp xây dựng một quy trình
thu thập tri thức (Ke và Wei, 2008),
nhờ đó, tất cả các tri thức được thu
thập từ khách hàng, từ đối tác, từ các
cá nhân, đơn vị trong các doanh
nghiệp sẽ được hệ thống lại một cách
cụ thể và dễ dàng sử dụng hơn
(Handzic và cộng sự, 2001).
H2: VHCSTT tác động tích cực tới
chia sẻ tri thức trong các DNXH, tại
Việt Nam.
VHCSTT là kết quả giúp mọi
người gần nhau hơn, từ đó chia sẻ tri
thức diễn ra một cách thuận lợi hơn
(Goffee và Jones, 1999). Văn hóa còn
được hiểu là một tập hợp các giá trị
được chia sẻ, niềm tin, phong tục, tập
quán, nguyên tắc và thói quen, nhằm
định hình hành vi của một tổ chức
(Tyson, 1998; Arnott, 2000; Gurteen,
1999; McDermott và O’Dell, 2001).
Do đó, một tổ chức muốn chia sẻ tri
thức một cách hiệu quả, cần thiết phải
được hỗ trợ bởi VHCSTT nhằm tạo
ra một giá trị, thói quen, điều bình
thường của tổ chức đó (Handzic và
cộng sự, 2001, Le Ba Phong, 2018).
H3: VHCSTT tác động tích cực tới
ứng dụng tri thức trong các DNXH,
tại Việt Nam.

Để làm cho tri thức trong các tổ
chức có ý nghĩa, nhất định phải có
VHCSTT giúp định hình ứng dụng tri
thức. Để thực hiện điều đó, bản thân
doanh nghiệp phải có định hướng để
các ứng dụng đó được thực hiện và
thử nghiệm mà không có áp lực về
mặt đúng hoặc sai (Arnott, 2000; McDermott và cộng sự, 2001).
4.2 Mô hình nghiên cứu
Dựa trên tổng quan các nghiên
cứu trước đây và các giả thuyết đặt ra,
tác giả đề xuất mô hình như sau:
Biến độc lập: VHCSTT
Biến phụ thuộc: QLTT
Các biến kiểm soát: các đặc điểm
của DNXH như quy mô lao động, địa
bàn, sử dụng lao động thuộc nhóm
yếu thế.
5. Thu thập dữ liệu

Thang đo được xây dựng để gửi
tới các giám đốc điều hành, nhà sáng
lập 500 các DNXH, tại Việt Nam. Số
phiếu thu được 264 phiếu, sau khi làm
sạch dữ liệu thu được 255 phiếu, so
với 16 chỉ báo phân tích thì số lượng
đạt yêu cầu phân tích dữ liệu.
6. Phương pháp phân tích dữ liệu

Sau khi thu thập và loại bỏ những
bảng hỏi khảo sát không đạt yêu cầu,
tác giả tiến hành mã hóa và nhập dữ
liệu. Dữ liệu được tác giả thu thập và
tổng hợp trên công cụ Microsoft
Excel 2016, rồi được xử lý trên phần
mềm SPSS version 22.
Số liệu trong bài báo được xử lý
như sau: tác giả sử dụng phương pháp
phân tổ để phản ánh đặc trưng của
mẫu khảo sát theo các đặc điểm của
doanh nghiệp. Sau đó, sử dụng phân
tích độ tin cậy thang đo bằng hệ số
Cronbach’s alpha. Sử dụng phương
pháp EFA, để phân tích độ hội tụ và
giá trị của thang đo trong mô hình

nghiên cứu. Cuối cùng, tác giả sử
dụng phương pháp phân tích hồi quy
– tương quan để phân tích tác động
của VHCSTT tới các khía cạnh của
QLTT, trong DNXH.
7. Kết quả nghiên cứu:

7.1. Đặc trưng của mẫu khảo sát
Sau khi tiến hành khảo sát và phân
tích số liệu, tác giả tổng hợp các đặc
trưng của mẫu, ở Bảng 1 dưới đây:
Đối với hình thức sở hữu: CTCP
chiếm đa số, 107 doanh nghiệp
(42%); CT TNHH có 70 công ty,
chiếm (27.5%); CTTN là 49 công ty,
chiếm 19.2%; công ty có vốn nước
ngoài có 29 công ty, chiếm 11.4%.
Đối với loại hình DNXH: DNXH
có 100% lợi nhuận đóng góp cho xã
hội (phi lợi nhuận) có 25 doanh
nghiệp, chiếm 9.8%; các DNXH
đóng góp cho xã hội từ 51% lợi nhuận
trở lên (không vì lợi nhuận) chiếm
25.5%; còn lại là doanh nghiệp tạo tác
động xã hội, có định hướng xã hội
(dưới 49% lợi nhuận đóng góp cho xã
hội là 165 công ty, chiếm (64.7%).
Đối với quy mô lao động: quy mô
lao động: dưới 10 lao động có số
lượng cao nhất, chiếm 33,3% với 85
doanh nghiệp; từ 10-50 lao động,
chiếm 32.9% với 84 doanh nghiệp;
từ 50-100 lao động có 25 doanh
nghiệp, chiếm 9.8% và từ 100 lao
động trở lên, chiếm 23,9%, với 61
doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp có sử dụng
lao động yếu thế: số các DNXH có sử
dụng người lao động trong nhóm yếu
thế bao gồm 45 doanh nghiệp, chiếm
17.6% và DNXH không sử dụng lao
động trong nhóm yếu thế, chiếm
82.4%, với 210 doanh nghiệp.
Về địa bàn hoạt động: miền Bắc
chiếm đa số, với 166 doanh nghiệp
đang hoạt động (65.1%); tiếp theo
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là miền Nam, với 64 doanh nghiệp
(chiếm 25.1%) và cuối cùng là
miền Trung, chiếm 9.8%, với 25
doanh nghiệp.
7.2. Phân tích độ tin cậy thang đo
Để đánh giá độ tin cậy thang đo,
tác giả tiến hành phân tích hệ số
Cronbach cho các thang đo, khái
niệm sử dụng trong mô hình lần lượt
là: VHCSTT, thu thập tri thức, chia sẻ
tri thức và ứng dụng tri thức.
Kết quả tổng hợp ở bảng sau đây:
Theo kết quả phân tích thang đo
và độ tin cậy ở trên, ta có hệ số Cronbach Alpha của: VHCSTT là 0,906;
thu nhận tri thức 0.903; chia sẻ tri
thức 0,94; ứng dụng tri thức 0,935 >
0.7 (Hair và cộng sự, 1998), theo đó
kết quả thang đo này có độ tin cậy cao
và có ý nghĩa phân tích.
7.3. Phân tích hồi quy - tương quan
7.3.1. Phân tích tương quan
Nhằm phân tích các yếu tố VHCSTT, thu nhận tri thức, chia sẻ tri thức
và ứng dụng tri thức, tác giả tiến hành
phân tích tương quan giữa các yếu tố.
7.3.2. Phân tích hồi quy
Để xem xét tác động của VHCSTT tới các khía cạnh của QLTT
trong DNXH, tác giả sử dụng mô
hình hồi quy tuyến tính bội. Các biến
kiểm soát cũng được đưa vào mô
hình, để xém xét sự tác động. Kết quả
phân tích hồi quy được trình bày, ở
Bảng 4 sau đây:
Từ kết quả hồi quy tại Bảng 4, ta
có thể rút ra nhận xét như sau:
- Kết quả hồi quy các giả thuyết:
+ H1: VHCSTT tác động tích cực
tới thu nhận tri thức. Hệ số R2 = 0,36,
chứng tỏ mô hình giải thích được
36% sự biến thiên của thu nhận tri
thức. Đồng thời, hệ số hồi quy của
VHCSTT tác động đến thu nhận tri
thức là 0.541.
29

+ H2: VHCSTT tác động tích cực
tới chia sẻ tri thức. Hệ số R2 = 0.162,
chứng tỏ mô hình giải thích được
16,2% sự biến thiên của chia sẻ tri
thức. Đồng thời, hệ số hồi quy của
VHCSTT tác động đến chia sẻ tri
thức là 0.283.
+ H3: VHCSTT tác động tích cực
tới ứng dụng tri thức. Hệ số R2 =
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0.132, chứng tỏ mô hình giải thích
được 16,2% sự biến thiên của chia sẻ
tri thức. Đồng thời, hệ số hồi quy của
VHCSTT tác động đến chia sẻ tri
thức là 0.321.
Như vậy có thể thấy, VHCSTT tác
động tích cực và mạnh nhất đến thu
nhận tri thức, tiếp theo là ứng dụng tri
thức và cuối cùng là chia sẻ tri thức.
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- Kết quả hồi quy các biến
kiểm soát:
+ Về địa bàn hoạt động: DNXH
tại miền Bắc, hệ số hồi quy với biến
giả là -0.438, do đó có mức độ thu
nhận tri thức thấp hơn DNXH tại
miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên,
DNXH tại miền Bắc là 0.467 và miền
Nam là 0.571, lại có mức độ chia sẻ
tri thức cao hơn miền Trung
+ DNXH có quy mô lao động (10
- 50 lao động) có mức độ chia sẻ tri
thức (hệ số hồi quy với biến giả =
0.474) và cao hơn các DNXH quy
mô (dưới 10 lao động) và (từ 50-100
lao động).
+ DNXH có quy mô (Từ 50-100
lao động) có mức độ ứng dụng tri
thức lớn nhất (hệ số hồi quy với biến
giả = 0.422) và tiếp theo là DNXH có
quy mô (dưới 10 lao động, 0.366).
+ Về sử dụng lao động trong
nhóm yếu thế: Kết quả nghiên cứu
cũng chỉ ra, không có sự khác nhau
về năng lực QLTT giữa nhóm DNXH
sử dụng lao động yếu thế và nhóm
không sử dụng lao động yếu thế.
8. Thảo luận và kết luận

Từ các kết quả nghiên cứu trên
cho thấy, văn hóa tổ chức tác động
tích cực tới thu nhận tri thức, chia sẻ
tri thức và ứng dụng tri thức. Kết quả
này tương đồng với Shao và cộng sự,
2012; Handzic, 2014; Shao và cộng
sự 2015; Phạm Anh Tuấn, 2016). Từ
kết quả nghiên cứu trên, tác giả gợi ý
các DNXH cần thiết phải:
Thứ nhất, xây dựng được một
quy định cụ thể về QLTT trong nội bộ
các DNXH. Điều này giúp cho các
DNXH có một cách định hướng và
QLTT một cách cụ thể.
Thứ hai, tạo ra một môi trường
làm việc đoàn kết trong DNXH. Khác
với các doanh nghiệp thuần túy, các

DNXH tập trung vào việc hỗ trợ cho
các mục tiêu xã hội, do đó sự cạnh
tranh về vị trí trong doanh nghiệp sẽ
thấp hơn các doanh nghiệp thuần túy.
Thứ ba, lãnh đạo trong DNXH cần
giúp cho các nhân viên trong DNXH
hiểu được ý nghĩa, mục tiêu của doanh
nghiệp đang hướng tới. Từ đó, thúc
đẩy khả năng chia sẻ và ứng dụng các
ý tưởng mới vào thực tiễn, nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động xã hội.

Các đặc điểm của doanh nghiệp
đóng vai trò là các biến kiểm soát
như: quy mô lao động, địa bàn, hình
thức, doanh nghiệp sử dụng lao động
yếu thế. Tuy nhiên, chỉ có quy mô lao
động và địa bàn hoạt động là có tác
động tới QLTT. Như vậy, khi mở rộng
quy mô doanh nghiệp và thay đổi địa
bàn hoạt động, nhất thiết phải đưa ra
được VHCSTT áp dụng cho toàn bộ
nhân viên một cách cụ thể, đảm bảo
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tất cả mọi người đều hoạt động theo
VHCSTT đó. Đồng thời, phù hợp với
văn hóa của địa phương mà các
DNXH đang hoạt động.
Hạn chế của nghiên cứu này là,
chưa tìm ra được kết quả hoạt động
của DNXH, nhằm làm rõ hơn nữa kết
quả mối quan hệ giữa VHCSTT và
QLTT trong các DNXH, tại Việt
Nam. Ngoài ra, bài báo cũng mới chỉ
phân tích hồi quy theo SPSS, chưa
chạy mô hình cấu trúc (SEM). Đây có
thể cũng sẽ là gợi mở cho các nghiên
cứu tiếp theo, trong tương lai.
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Abstract:
Management accounting (MA) not only collects, processes and provides information about arising and completed economic transactions, but also
process and provide information for management decision making. To obtain this information, management accounting must use scientific methods
flexibly, in accordance with the information needs of managers. MA provides information on economic and financial activities within the scope of
internal management requirements of an Entity, Management accounting
provides information on economic and financial activities within the scope
of internal management requirements of a Unit, which is very meaningful to
those operating and managing the unit.
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K

ế toán quản trị (KTQT)
không chỉ thu nhận, xử lý,
cung cấp thông tin về các
nghiệp vụ kinh tế thực sự phát sinh và
đã hoàn thành, mà còn xử lý và cung
cấp thông tin phục vụ cho việc đưa ra
các quyết định quản lý. Để có được
các thông tin này, KTQT phải sử dụng
các phương pháp khoa học nhằm
phân tích, xử lý một cách linh hoạt,
phù hợp với các nhu cầu thông tin của
nhà quản trị. KTQT cung cấp thông
tin về hoạt động kinh tế, tài chính
trong phạm vi yêu cầu quản trị nội bộ
của một đơn vị, những thông tin đó
rất có ý nghĩa đối với những người
điều hành, quản trị đơn vị.
Như vậy, mục đích chủ yếu của
KTQT là cung cấp thông tin cho các
nhà quản trị trong nội bộ tổ chức để
đánh giá, kiểm soát quá trình hoạt
động. KTQT cung cấp thông tin
hướng về tương lai của tổ chức, với
việc cung cấp cả thông tin tài chính
và thông tin phi tài chính về các quá

trình hoạt động trong nội bộ tổ chức
cũng như môi trường bên ngoài đơn
vị. Mặt khác, KTQT không phải tuân
thủ theo các nguyên tắc, chuẩn mực
kế toán ban hành mà được thực hiện
một cách linh hoạt nhằm đáp ứng tốt
nhất cho nhu cầu quản trị trong nội bộ
tổ chức.
Trước đây, các doanh nghiệp
(DN) quan tâm đến công tác KTQT
nhằm thu nhận thông tin, phục vụ cho
việc điều hành quản lý của DN vì
mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, trong
điều kiện hiện nay, yêu cầu về tổ chức
công tác KTQT trong các đơn vị công
cũng ngày càng phát triển do xuất
phát từ các quy định tự chủ của đơn
vị công cũng như tính hữu ích của
công tác KTQT, phục vụ điều hành
quản lý đơn vị. Thông tin KTQT bao
gồm những thông tin thực hiện các
khâu từ thu thập và hệ thống hóa, xử
lý và cung cấp thông tin phục vụ quá

trình ra quyết định điều hành trong
đơn vị, chất lượng thông tin sẽ quyết
định tính đúng đắn của quyết định
quản lý.
Xác định các nhân tố ảnh hưởng
đến hệ thống thông tin KTQT là
nhằm thực hiện việc quản lý và kiểm
soát được tốt nhất, bao gồm các nhân
tố bên trong và bên ngoài đơn vị.
1. Nhân tố bên trong đơn vị

Bao gồm môi trường kinh doanh,
đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức
sản xuất, yêu cầu quản lý; trình độ
quản lý, trình độ nhân viên thực hiện
công việc kế toán, trình độ trang bị
máy móc thiết bị...
1.1. Xuất phát từ nhu cầu thông
tin của nhà quản trị
Hội nhập kinh tế quốc tế và sự
thay đổi không ngừng của các
phương pháp quản trị đòi hỏi tổ chức
KTQT chi phí cần phải trao đổi cả
phương diện lý luận và thực tiễn, để
đáp ứng trong điều kiện mới. Sự thay
đổi của KTQT chi phí phụ thuộc rất
nhiều vào quan điểm của nhà quản trị,
bởi nhà quản trị quan tâm, đầu tư sẽ là
tiền đề cho sự thay đổi KTQT chi phí.
Nhu cầu thông tin của nhà quản trị là
nhân tố mang tính định hướng cho nội
dung của tổ chức kế toán quản trị chi
phí trong DN, bởi nội dung tổ chức
KTQT chi phí cần được thực hiện như
thế nào, mức độ thực hiện ra sao phụ
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thuộc rất lớn vào nhu cầu thông tin
của nhà quản trị. Với quan điểm, nhận
thức của nhà quản trị ở mức độ cao thì
nhu cầu đòi hỏi thông tin cung cấp
khoa học, hợp lý đáp ứng được yêu
cầu quản trị trong việc kiểm soát chi
phí cũng như ra quyết định. Đối với
các nhà quản trị không coi trọng hoặc
không có nhu cầu nhiều về thông tin
KTQT chi phí, thì nội dung tổ chức
KTQT chi phí chỉ đề cập ở một số nội
dung nhất định, thậm chí không được
đề cập trong DN.
1.2. Môi trường kinh doanh,
đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức
sản xuất
Quy mô và đặc điểm hoạt động
kinh doanh của đơn vị có tác động
không nhỏ đến quá trình tổ chức công
tác KTQT. Một đơn vị có quy mô
hoạt động lớn, bao gồm nhiều đơn vị
thành viên thì việc tổ chức công tác
KTQT cần phân theo địa bàn, khu
vực để quản lý, còn nếu quy mô đơn
vị nhỏ, địa bàn hẹp cần chú trọng đến
việc quản lý theo bộ phận trong đơn
vị hoặc theo nhóm sản phẩm.
1.3. Yêu cầu quản lý
Để hoạt động của nhà quản trị
trong đơn vị đạt kết quả tốt, đều phải
xuất phát từ nền tảng thông tin. Nói
cách khác, hiệu quả hoạt động của
nhà quản trị trong đơn vị phản ánh
chất lượng của quá trình xử lý thông
tin phục vụ nhà quản trị đơn vị. Như
vậy, thông tin trong đơn vị hình thành
xuất phát từ yêu cầu quản lý trong
đơn vị. Thông tin KTQT là một trong
những nguồn thông tin ban đầu phục
vụ cho quá trình kiểm soát, ra quyết
định của các nhà quản trị đơn vị. Xuất
phát từ mục tiêu, yêu cầu quản lý
khác nhau, tổ chức công tác KTQT sẽ
hoạt động dựa trên tiến trình thu nhận,
xử lý và cung cấp thông tin phục vụ
cho từng yêu cầu quản lý đó. Yêu cầu
33

quản lý đơn vị càng đa dạng thì thông
tin thu nhận, xử lý và cung cấp từ việc
tổ chức công tác KTQT sẽ càng được
chú trọng và đa dạng hơn.
1.4. Loại hình và tính chất
sở hữu
Loại hình và tính chất sở hữu của
đơn vị, sẽ quy định nội dung công
việc kế toán phải làm. Theo đó, ở các
đơn vị kế toán công, Nhà nước đóng
vai trò chủ đạo thì tổ chức công tác kế
toán được thiết kế chủ yếu theo quan
điểm nhấn mạnh đến chủ thể quản lý
là Nhà nước. Ngược lại, đối với các
đơn vị mà tính chất sở hữu đơn vị thì
tổ chức công tác kế toán được thiết kế
theo quan điểm chủ thể sở hữu và các
đơn vị quản lý có liên quan.
1.5. Đặc điểm lĩnh vực
hoạt động
Xác định đối tượng kế toán đặc
thù cũng như quy trình hoạt động
trong từng kỳ kế toán, do mỗi lĩnh
vực hoạt động đều có đặc trưng cơ
bản riêng của mình.
1.6. Đặc điểm tổ chức quản lý
Đặc điểm tổ chức quản lý là tổ
chức bộ máy quản lý trong các đơn vị
kế toán, vì thế ảnh hưởng đến quá
trình tổ chức công tác kế toán trong
các đơn vị này.
1.7. Trình độ quản lý
Trong đơn vị, nguồn lực con
người là nguồn gốc của lợi thế cạnh
tranh bền vững là yếu tố ảnh hưởng
đến hiệu suất của tổ chức. Nguồn
nhân lực cũng là một phần chính của
tổ chức công tác KTQT tham gia vào
việc thu thập dữ liệu, xử lý, lưu trữ và
cung cấp thông tin. Nguồn nhân lực
được xem như một phần quan trọng,
trong sự thành công của việc tổ chức
công tác KTQT. Khi đánh giá các yếu
tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin
trong công tác quản trị đơn vị thì yếu
tố con người được coi là then chốt.
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Nhà quản trị có trình độ chuyên môn,
các nhân viên trong các phòng ban có
trình độ nghiệp vụ tốt thì mới có thể
vận dụng, sáng tạo những kiến thức
đã có, để đi vào thực tế. Đưa ra những
mục tiêu, định hướng, kiểm soát hoạt
động của đơn vị một cách tốt nhất.
Mặt khác, một nguồn thông tin tốt
đều xuất phát từ năng lực quản lý tốt.
1.8. Trình độ nhân viên thực
hiện công việc kế toán
Trình độ kiến thức và kỹ năng làm
việc của nhân viên KTQT cũng tác
động không nhỏ đến việc tổ chức thu
nhận và xử lý thông tin KTQT. Yêu
cầu đối với đội ngũ nhân viên KTQT
là, phải am hiểu về quá trình tổ chức
hoạt động kinh doanh của đơn vị, linh
hoạt trong việc xử lý thông tin và phối
hợp tốt với các bộ phận chức năng
khác trong đơn vị. Theo Hiệp hội Kế
toán viên Mỹ - IMA (2004) nhận
định, nhân viên KTQT sử dụng kiến
thức chuyên môn và kỹ năng để giúp
nhà quản trị trong việc lập kế hoạch,
kiểm soát chi phí và ra quyết định.
Trong quá trình xử lý các thông tin tài
chính và phi tài chính, nhân viên
KTQT chi phí.
1.9. Trình độ trang bị máy móc
thiết bị
Cơ sở vật chất là nhân tố ảnh
hưởng đến tổ chức công tác KTQT,
trong đơn vị. Khối lượng thông tin
KTQT cần xử lý là rất nhiều, nên cần
có sự kết hợp với nhiều phương pháp
kỹ thuật phức tạp, trong đó cần có sự
hỗ trợ từ hệ thống máy vi tính và các
phần mềm xử lý thông tin khác.
2. Nhân tố bên ngoài đơn vị

Nhân tố văn hóa tập quán là một
hệ thống các giá trị, tiêu chuẩn được
tham gia bởi một nhóm người và khi
họ cùng nhau xây dựng một thiết kế
cho đời sống.
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2.1. Môi trường pháp lý
Luật Kế toán là văn bản có tính
pháp lý cao nhất, do Quốc hội ban
hành. Luật Kế toán quy định những
vấn đề chung có tính nguyên tắc, làm
nền tảng quy định cụ thể ở chuẩn mực
kế toán và chế độ kế toán. Các chuẩn
mực kế toán là những quy tắc cơ bản
và các quy định có tính mực thước về
phương pháp hạch toán, đánh giá,
thuyết minh và trình bày thông tin, số
liệu kế toán được áp dụng để hạch
toán và lập các báo cáo tài chính, đảm
bảo tính trung thực và khách quan về
tình trạng và hoạt động tài chính của
đơn vị; chế độ kế toán (DN, đơn vị
công) các quy định về chính sách tài
chính và thuế của Nhà nước. Chính
sách tài chính và thuế của Nhà nước
là hệ thống các công cụ quản lý tài
chính của một quốc gia. Thông qua
thuế và các chính sách tài chính, Nhà
nước đã điều tiết, kiểm soát và định
hướng đối với đơn vị kế toán.
2.2. Thông tin từ các đối tác,
nhà đầu tư, đối thủ cạnh tranh
Nguồn thông tin trong tổ chức
công tác KTQT không chỉ là những
thông tin tài chính, thông tin trong
hoạt động nội bộ đơn vị mà còn là cả
thông tin ở bên ngoài đơn vị - những
thông tin này ảnh hưởng đến chính
sách hoạt động của đơn vị.
Như vậy, dù yếu tố bên trong hay
bên ngoài đơn vị, đều chi phối đến
mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị.
Xem xét ảnh hưởng của các nhân tố
đến hệ thống thông tin KTQT trong
đơn vị là cơ sở để đánh giá nguồn
thông tin mà hệ thống thông tin KTQT
cần có và cũng là cơ sở để xem xét,
đánh giá nhằm đưa ra giải pháp nâng
cao hiệu quả hoạt động của hệ thống
thông tin KTQT trong đơn vị.
Từ việc nhận thức các nhân tố ảnh
hưởng, sẽ giúp cho bộ phận kế toán

trong đơn vị có được sự cần thiết trong
tổ chức công tác KTQT. Tổ chức công
tác KTQT về bản chất là một bộ phận
cấu thành không thể tách rời của hệ
thống KTQT, vì đều làm nhiệm vụ tổ
chức hệ thống thông tin kinh tế trong
DN. Tổ chức công tác KTQT là một
trong hai nhánh chính của tổ chức kế
toán trong DN nhưng nó khác với
KTTC ở chỗ, không mang tính pháp
lệnh. Chính vì vậy, tuỳ thuộc vào từng
điều kiện cụ thể của từng DN (quy mô
và phạm vi hoạt động, môi trường
sản xuất - kinh doanh, thể chế quản
lý tài chính, đặc điểm sản xuất - kinh
doanh, trình độ quản lý, năng lực và
trình độ của đội ngũ kế toán hiện có,
tình hình trang bị và ứng dụng trang
thiết bị kỹ thuật tính toán trong DN...)
sẽ có cách tổ chức KTQT nói chung

và tổ chức KTQT chi phí nói riêng,
sao cho phù hợp.
Bộ máy kế toán và nhân sự làm kế
toán là khâu đầu tiên, quan trọng ảnh
hưởng đến công tác KTQT của đơn vị
nói chung (cả doanh nghiệp và đơn vị
công). Vì thế, có thể minh họa ba mô
hình tổ chức bộ máy kế toán của đơn
vị như sau:
Thứ nhất, mô hình kết hợp KTQT
với KTTC
Là loại mô hình mà hệ thống kế
toán của DN bao gồm sự kết hợp
của KTTC và KTQT, hệ thống tài
khoản kế toán được sử dụng theo
chế độ kế toán và theo KTTC. Các
chuyên gia kế toán sẽ đảm nhiệm
hai nhiệm vụ là thu nhận và xử lý
thông tin KTTC và KTQT. Mô
hình này phù hợp các DN có quy
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giải quyết các mối quan hệ, thiết kế
cơ cấu tổ chức công việc, phối hợp
công việc giữa hai bộ phận.
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Hoàn thiện chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán
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Tóm tắt
Phân tích khả năng thanh toán là nội dung quan trọng
khi phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp (DN),
giúp cung cấp các thông tin về tình hình tài chính DN
cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. Bài
viết nghiên cứu về khả năng thanh toán của các DN
thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
(VNPT), đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện
phân tích khả năng thanh toán của các DN này.
Từ khóa: phân tích khả năng thanh toán, chỉ tiêu phân
tích khả năng thanh toán.
Abstract:
Solvency analysis is an important content when analyzing corporate financial statements, helping to provide
information about the financial situation to those who
need information. This research discusses the enterprises ‘s solvency of Vietnam Posts and Telecommunications Group, and proposes some solutions to
improve the solvency analysis of these enterprises.
Keywords: solvency ratio, solvency analysis.

Các chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán doanh nghiệp

Để phân tích khả năng thanh toán của DN, sử dụng
các chỉ tiêu phân tích khái quát và chuyên sâu.
Chỉ tiêu phân tích khái quát khả năng thanh
toán DN
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:

Chỉ tiêu này cho biết, với tổng tài sản hiện có, DN có
đảm bảo trang trải được các khoản nợ hay không. Trị số
của chỉ tiêu càng lớn thì khả năng thanh toán càng cao.
Hệ số khả năng chi trả bằng tiền:

Hệ số này cho biết khả năng thanh toán các khoản
nợ ngắn hạn của DN, từ dòng tiền thuần của hoạt

động kinh doanh. Hệ số này càng cao thì khả năng
thanh toán nợ ngắn hạn, từ dòng tiền thuần của DN
càng tốt.
Chỉ tiêu nợ quá hạn: là số nợ mà DN đã bị quá hạn
thanh toán.
Chỉ tiêu phân tích chi tiết khả năng thanh toán
Phân tích chi tiết khả năng thanh toán trong ngắn hạn
Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:

Chỉ tiêu này cho biết, khả năng thanh toán các
khoản nợ ngắn hạn là bao nhiêu.
Hệ số khả năng thanh toán nhanh:

Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
không phụ thuộc vào hàng tồn kho của DN. Hàng tồn kho
là chỉ tiêu có tính thanh khoản thấp nhất trong tài sản ngắn
hạn. Vì vậy, chỉ tiêu này càng lớn cho thấy khả năng thanh
toán nhanh của DN càng tốt.
Hệ số khả năng thanh toán tức thời (thanh toán ngay):

Chỉ tiêu này cho biết, với số tiền và các khoản
tương đương tiền hiện có DN có thể thanh toán được
khoản nợ ngắn hạn đến hạn và quá hạn không.
Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:

*Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
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Chỉ tiêu này cho biết DN có đủ tiền và các khoản
tương đương tiền để thanh toán các khoản nợ đến
hạn không.
Phân tích chi tiết khả năng thanh toán trong
dài hạn
Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn:

Hệ số này cho biết tài sản dài hạn của DN có đủ để
thanh toán khoản nợ dài hạn không.
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay:

Hệ số này cho biết, lợi nhuận trước thuế và lãi
vay của DN có đủ để chi trả chi phí lãi vay trong
kỳ không.
Thực trạng khả năng phân tích khả năng thanh toán của
các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn VNPT

Để khảo sát thực trạng về nội dung phân tích khả
năng thanh toán của các DN thuộc Tập đoàn VNPT,
tác giả đã tiến hành khảo sát và thu được kết quả về
mức độ quan tâm và mức độ thực hiện phân tích khả
năng thanh toán, thông qua việc sử dụng phần mềm
SPSS như sau:
Về mức độ quan tâm
Mức độ quan tâm đến các chỉ tiêu phân tích khả
năng thanh toán tại các DN thuộc Tập đoàn VNPT,
ở mức khá cao. Trong đó, có các chỉ tiêu được quan
tâm cao nhất là: Tổng nợ quá hạn (Mean = 3.62); Hệ
số khả năng thanh toán ngắn hạn và Hệ số khả năng
thanh toán tổng quát (Mean = 3.56); Hệ số khả năng
thanh toán nhanh (Mean = 3.55); Hệ số khả năng
thanh toán nợ đến hạn (Mean = 3.54).
Các chỉ tiêu này được sử dụng để các DN báo cáo
Tập đoàn, cũng như để xếp hạng DN nên giành được
sự quan tâm lớn trong phân tích khả năng thanh toán
tại DN. Ngoài ra, chỉ tiêu kết quả phân tích sử dụng
trong việc ra quyết định cũng nhận được sự quan tâm
cao với Mean = 3.51.
Bên cạnh đó, các chỉ tiêu nhận được sự quan tâm
trong phân tích báo cáo tài chính quanh mức trung
bình là: Hệ số khả năng thanh toán tức thời (Mean =
37

3.34); Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (Mean =
3.00); Hệ số khả năng chi trả bằng tiền (Mean = 2.97).
Chỉ tiêu nhận được sự quan tâm ít nhất (dưới mức
trung bình) là hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn
(Mean = 2.49).
Về mức độ thực hiện
Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phân tích khả năng
thanh toán của các DN thuộc Tập đoàn VNPT, ở mức
khá cao.
Trong đó, các chỉ tiêu được thực hiện phân tích ở
mức thường xuyên là: Chỉ tiêu hệ số thanh toán tổng
quát (Mean = 4.08); Tổng nợ quá hạn (Mean = 4.03);
Hệ số khả năng thanh toán nhanh, hệ số khả năng
thanh toán nợ ngắn hạn (Mean = 4.01); Hệ số khả
năng thanh toán nợ đến hạn (Mean = 3.96). Ngoài
ra, hai chỉ tiêu được thực hiện ở mức gần thường
xuyên là: Hệ số khả năng thanh toán tức thời (Mean
= 3.75); Kết quả phân tích sử dụng trong việc ra
quyết định (Mean = 3.76).
Các chỉ tiêu còn lại được thực hiện ở mức trên
trung bình và gần trung bình bao gồm: Hệ số khả
năng thanh toán lãi vay (Mean = 3.45); Hệ số khả
năng chi trả bằng tiền (Mean = 3.38) và Hệ số khả
năng thanh toán nợ dài hạn (Mean = 2.9).
Theo tìm hiểu thực tế tại Tập đoàn VNPT thì Tập
đoàn yêu cầu các DN hàng kỳ cần phân tích các chỉ
tiêu phản ánh khả năng thanh toán bao gồm: (1) Hệ
số nợ; (2) Khả năng thanh toán hiện hành; (3) Khả
năng thanh toán nhanh; (4) Khả năng thanh toán nợ
đến hạn; (5) Nợ quá hạn.
Cụ thể bảng 1:
Ngoài ra, VNPT sử dụng các chỉ tiêu về nợ phải
trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn để
xếp loại DN, cụ thể:
- DN không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số
khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1: xếp
loại A.
- DN không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số
khả năng thanh toán nợ đến hạn từ 0,5 đến 1: xếp
loại B;
- DN có nợ phải trả quá hạn hoặc hệ số khả năng
thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5: xếp loại C.
Tập đoàn VNPT yêu cầu, DN báo cáo về nợ quá
hạn trong chỉ tiêu 03, theo Biểu 05A – Đánh giá hiệu
quả hoạt động và xếp loại DN theo Thông tư
200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 (Phụ lục).
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Bảng 1: Các chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán tại các DN theo quy
định của VNPT

Từ thực trạng trên, tác giả nhận
thấy nội dung phân tích tình hình
thanh toán tại các DN thuộc Tập
đoàn VNPT đã cung cấp được
những thông tin cơ bản và chuyên
sâu về khả năng thanh toán nhanh,
khả năng thanh toán nợ ngắn hạn,
nợ quá hạn. Tuy nhiên, chưa yêu
cầu phân tích khả năng thanh toán
tổng quát, khả năng thanh toán tức
thời, khả năng chi trả bằng tiền và
tình hình thanh toán lãi vay. Ngoài
ra, Tập đoàn đang yêu cầu DN áp
dụng chỉ tiêu thanh toán nợ quá
hạn theo Thông tư 200/2015/TTBTC ngày 15/12/2015 giống chỉ
tiêu phân tích khả năng thanh toán
nợ ngắn hạn, vì vậy chưa phản
ánh chính xác khả năng thanh toán
nợ quá hạn của DN.
Giải pháp hoàn thiện

Quan điểm đề xuất giải pháp
Khi xác định và đánh giá chỉ
tiêu phân tích khả năng thanh toán
của DN, để cung cấp thông tin
thích hợp cho các nhà quản lý cần
đảm bảo các nguyên tắc:
- Hệ thống chỉ tiêu tiếp cận

đồng thời trên cả hai phương diện
phân tích tĩnh và phân tích động.
Tại đó, phân tích tĩnh để đánh
giá thực trạng và phân tích động
để tìm ra xu hướng.
- Cách thức phân tích phải tiến
hành từ tổng quát đến chi tiết.
Phân tích tổng quát, giúp nhìn
nhận được trọng điểm phân tích.
Phân tích chi tiết, để xác định
thông tin cụ thể nếu thấy cần thiết,
giúp hạn chế chi phí, thời gian cho
hoạt động phân tích.
- Khi phân tích khả năng thanh
toán của DN phải xem xét ở cả hai
khía cạnh là giá trị và thời gian.
Tại đó, về mặt giá trị, tài sản dùng
để thanh toán phải có giá trị phục
vụ cho khoản nợ phải trả. Về mặt
thời gian, tài sản dùng để thanh
toán phải có kỳ thu hồi vốn không
lớn hơn kỳ đáo hạn của khoản nợ
phải trả.
- Khi phân tích phải liên hệ giá
trị ghi sổ với giá trị thị trường của
các tài sản trả nợ.
- Cần liên hệ giá trị các chỉ tiêu
phân tích khả năng thanh toán của
DN với ngành.

- Hoạt động phân tích khả năng
thanh toán cần áp dụng thường
xuyên. Có thể theo tháng, quý
hoặc 6 tháng/lần, tùy thuộc
vào nhu cầu quản lý của người
quản trị.
Giải pháp hoàn thiện
Việc sử dụng chỉ tiêu từ 1 đến
5, sẽ giúp đánh giá khả năng thanh
toán của các DN thuộc Tập đoàn
VNPT tại các thời điểm. Tuy
nhiên, vẫn còn tồn tại những
nhược điểm như kết quả sẽ bị sai
lệch so với thực tế do các thủ thuật
của kế toán, hay khả năng thu hồi
công nợ, trình độ quản lý tài sản,
hay sự ảnh hưởng bởi kết quả kinh
doanh, sự khác biệt giữa doanh
thu, chi phí ghi sổ so với dòng tiền
thực sự thu được.
Vì vậy, việc sử dụng thêm các
chỉ tiêu 6, 7 sẽ cho nhà quản lý
các DN nhìn thấy được khả năng
thanh toán của DN, thông qua
doanh thu từ hoạt động sản xuất –
kinh doanh và tài chính, dòng tiền
thuần từ hoạt động sản xuất – kinh
doanh. Từ đó, giúp các nhà quản
lý đánh giá chính xác hơn khả
năng thanh toán của DN.
Các chỉ tiêu 8, 9 sẽ cho các nhà
quản lý thấy được thực trạng về
các khoản nợ quá hạn của DN và
khả năng thanh toán các khoản nợ
đến hạn. Đây cũng là các chỉ tiêu
được sử dụng để xếp hạng DN, vì
vậy khi phân tích báo cáo tài
chính cần phải phân tích các chỉ
tiêu này.
Các hệ số phân tích cần đáp
ứng yêu cầu tối thiểu ≥ 1 và đạt
được mục tiêu của nhà quản trị đặt
ra, tùy thuộc vào đặc điểm kinh
doanh của DN.
Để đạt được hiệu quả cao trong
phân tích khả năng thanh toán tại
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Bảng: Các chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán của các DN thuộc Tập đoàn VNPT

các DN nói chung và các DN thuộc
Tập đoàn VNPT nói riêng, cần
chuẩn bị dữ liệu phân tích đầy đủ,
chính xác và kết hợp sử dụng các
phương pháp phân tích hợp lý.
Quản lý các DN cũng cần nâng cao
nhận thức về tầm quan trọng của
phân tích khả năng thanh toán, cũng
như xây dựng quy định về thực hiện
phân tích khả năng thanh toán định
39

kỳ, để có được những thông tin hữu
ích phục vụ quản trị DN. Đối với
các đối tượng bên ngoài DN, trước
khi thực hiện phân tích cần kiểm tra
tính tin cậy của báo cáo tài chính.

tích Báo cáo tài chính DN” NXB
Tài chính.
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(2015) “Giáo trình phân tích tài chính
DN” NXB Tài chính.
3. Nguyễn Văn Công (2019) “Giáo
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Tóm tắt:
Kế toán trách nhiệm (KTTN) ngày càng có vai trò quan trọng trong việc
cung cấp thông tin kinh tế tài chính trong doanh nghiệp (DN), phục vụ cho
nhà quản trị DN ra quyết định kinh tế. Trên cơ sở nghiên cứu các công trình
khoa học có liên quan ở trong và ngoài nước, tác giả phân tích làm rõ hơn
hàm ý của các khái niệm và đặc điểm và vai trò của KTTN. Việc hiểu đúng
khái niệm và vai trò của KTTN, sẽ góp phần vào việc vận dụng KTTN vào
thực tế các DN một cách hiệu quả.
Từ khóa: KTTN, vai trò của trách nhiệm, KTTN trong DN.
Abtract:
Responsibility Accounting (RA) plays a vital role in providing financial and
economic information within corporates to assist management with their financial decision-making process. Through researching and analyzing relevant domestic and international scholar publication, the author clarifies the
implication of these concepts, as well as features and objectives of RA.
Based on this research, the author defines her own perspective about the
RA concept. Understanding the RA concept and its role accurately plays a
crucial part in applying the theory into business practices effectively.
Keywords: Responsibility Accounting; Role of responsibility, Responsibility
Accounting in Corporation.

1. Đặt vấn đề

Các DN, trong quá trình phát
triển của mình luôn tìm những
công cụ quản trị hợp lý và có hiệu
lực, nhằm đạt được mục tiêu phát
triển bền vững. Từ đó, lần lượt các
công cụ quản trị được hình thành
và phát triển, hoàn thiện dần để phù
hợp với sự phát triển ngày càng cao
của nền kinh tế nói chung và của
các DN nói riêng.
Hạch toán kế toán ra đời và trở
thành một trong những công cụ
quản trị đắc lực cho nhà quản trị
DN. Sự phát triển của hạch toán kế
toán ngày càng cao, dẫn đến việc
ứng dụng vào thực tế quản trị DN
ngày càng hiệu quả và phù hợp.
Ngược lại, chính sự phát triển của

các DN kéo theo sự phát triển ngày
càng hoàn thiện các công cụ quản
trị, trong đó kế toán là một công cụ
quản lý đắc lực.
Để phát triển DN, tất yếu các
nhà quản trị cần thiết phải có sự
phân cấp và phân quyền quản lý
theo các cấp độ khác nhau, nhằm
tạo sự chủ động sáng tạo và nâng
cao trách nhiệm của các nhà quản
trị các cấp trong DN, từ đó nâng
cao hiệu quả hoạt động của toàn
DN. Xuất phát từ đó, một loại hình
kế toán mới được hình thành để
giúp cho nhà quản trị, nhằm kiểm
soát mọi hoạt động của quá trình
sản xuất kinh doanh, kế toán quản

trị. Song, loại kế toán này gắn với
trách nhiệm của nhà quản trị các
cấp, nên được gọi là KTTN.
2. Các quan điểm về khái niệm KTTN

KTTN lần đầu tiên được biết
đến ở Mỹ những năm 1950, sau đó
đến Anh, Úc, Canada, khi thị
trường kinh tế phát triển và yêu cầu
cung cấp thông tin một cách tuân
thủ. Khái niệm KTTN được tiếp
cận ở nhiều khía cạnh khác nhau
của các nhà nghiên cứu. Hiện nay,
có rất nhiều quan niệm khác nhau
về KTTN. Mỗi quan niệm đều thể
hiện ở một góc độ khác nhau và có
thể khái quát như sau:
AA.Akinson, et al (2001), trong
nghiên cứu của mình cho rằng,
KTTN là hệ thống kế toán có chức
năng thu thập, tổng hợp và báo cáo
các thông tin kế toán có liên quan
đến trách nhiệm của từng nhà quản
lý riêng biệt trong một tổ chức,
thông qua các báo cáo liên quan
đến chi phí, thu nhập và các số liệu
hoạt động bởi từng khu vực trách
nhiệm hoặc đơn vị trong tổ chức.
Hệ thống này cung cấp thông tin,
nhằm đánh giá trách nhiệm và thành
quả của mỗi nhà quản lý. KTTN tạo
ra các báo cáo chứa cả đối tượng có
thể kiểm soát và không thể kiểm
soát, đối với một cấp quản lý.
Nghiên cứu cũng cho rằng, KTTN
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là một bộ phận của hệ thống kế toán
DN có chức năng thu thập, tổng hợp
và báo cáo các thông tin liên quan
đến chi phí, thu nhập, kết quả hoạt
động của từng bộ phận mà họ có
trách nhiệm kiểm soát. KTTN là
một phần của hệ thống kế toán
nhằm thu thập, tóm lược và cung
cấp thông tin liên quan đến chi phí,
thu nhập và trách nhiệm của mỗi
đơn vị phòng, ban. [1]
Nhóm tác giả Nguyễn Thái An và
Vương Thị Bạch Tuyết (2016) khi
nghiên cứu về KTTN đã cho rằng:
“KTTN là một hệ thống thừa nhận
mỗi bộ phận trong một tổ chức có
quyền chỉ đạo và chịu trách nhiệm về
những nghiệp vụ riêng biệt thuộc về
phạm vi quản lý của mình. Họ phải
xác định đánh giá và báo cáo cho tổ
chức, thông qua đó cấp quản lý cao
hơn sử dụng những thông tin này để
đánh giá thành quả trong tổ chức”.
Trên một góc độ khác, các tác giả này
còn cho rằng: “KTTN là một công cụ
để đo lường về kết quả hoạt động của
khu vực nào đó trong tổ chức, qua đó
giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh
giá trách nhiệm quản trị ở từng cấp
quản trị khác nhau”. [2]
Theo các tác giả B. Venkatrathnam and Raji Reddy: “KTTN là
một hệ thống kiểm soát của nhà
quản lý dựa trên những nguyên tắc
về ủy quyền và xác định trách
nhiệm. Sự ủy quyền được giao phó
theo trung tâm trách nhiệm và nhà
quản lý phải chịu theo nhiệm vụ
của mình”. [3]
Tác giả, Bloomfield, Brian P., et
al (1992) thì cho rằng: “KTTN là
hệ thống phân tán quyền quyết định
và phân bổ nguồn lực, trong khi đó
vẫn duy trì thông tin tập trung và
kiểm soát qua việc đánh giá thành
quả và trách nhiệm giải trình”.[4]
41

Theo nhóm tác giả Clive R. Emmanuel, David T.Otley, Kenneth A.
Merchant (1990): “KTTN là sự thu
thập, tổng hợp báo cáo những
thông tin tài chính về những trung
tâm khác nhau trong một tổ chức.
KTTN còn được gọi là kế toán hoạt
động hay kế toán khả năng sinh lời.
KTTN phù hợp với các tổ chức mà
ở đó nhà quản lý cấp cao thực hiện
chuyển giao quyền ra quyết định
cho các cấp dưới thuộc thẩm
quyền. Khi đó, kết quả quản lý của
mỗi cấp quản trị được đánh giá bởi
việc họ đã quản lý những công việc
được giao như thế nào”. [5]
Nhóm tác giả Ngô Thế Chi và
Ngô Văn Lượng (2018) khi nghiên
cứu về KTTN trong các DN xây
dựng niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam cho rằng:
“KTTN là một bộ phận của kế toán
quản trị, dựa trên cơ sở phân cấp,
phân quyền cho các nhà quản trị,
các bộ phận/đơn vị trong DN sử
dụng tổng hợp các phương pháp kế
toán chi phí và phương pháp đánh
giá thành quả để đo lường, đánh giá
thành quả đạt được, nhằm cung cấp
thông tin về tình hình tài chính và
phi tài chính cho nhà quản trị các
cấp của DN, nhằm kiểm soát hoạt
động sản xuất - kinh doanh để đạt
được mục tiêu đề ra”. [6]
Drury, C. (1992) trong công
trình nghiên cứu về KTTN đã rút ra
kết luận: “KTTN là phương pháp
kế toán được ghi nhận các chi phí
và doanh thu tương ứng với trách
nhiệm của từng vị trí. Bất cứ sự
khác biệt nào giữa chi phí và doanh
thu phải được xác định với trách
nhiệm của từng cá nhân. Cách thức
kiểm soát các hoạt động của tổ
chức là một ai đó phải có vai trò
trách nhiệm đối với mỗi chi phí
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hoặc không có ai có trách nhiệm và
những chi phí sẽ phát sinh ngoài sự
kiểm soát”. [7]
Tác giả James R.Martin (2009)
nhận định: “KTTN là hệ thống kế
toán cung cấp thông tin và kết quả,
hiệu quả hoạt động của các bộ
phận, các đơn vị trong tổ chức. 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 đều có
quyền và trách nhiệm riêng biệt”.
Với quan điểm này, tác giả đã dựa
trên cơ sở phân chia một tổ chức
thành những trung tâm trách
nhiệm, các bộ phận được giao
quyền để thực hiện một phần hay
toàn bộ công việc nào đó, đồng
thời có trách nhiệm về những
quyết định của mình. Việc phân
quyền trong tổ chức tạo nên sự
phân cấp và đòi hỏi cấp trên phải
theo dõi và đánh giá kết quả của
các cấp dưới. Theo đó, DN sẽ bao
gồm các trung tâm trách nhiệm
như trung tâm chính, gồm trung
tâm chế tạo, sản xuất, trung tâm
tiếp liệu, trung tâm bán hàng... và
các trung tâm phụ.
Các trung tâm phụ này chủ yếu
cung cấp lao động, phục vụ cho
hoạt động của trung tâm chính,
gồm trung tâm hành chính, quản
trị, tài chính. KTTN là hệ thống kế
toán cung cấp thông tin và kết quả
hoạt động của các bộ phận, các đơn
vị trong một DN, 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 đó có quyền kiểm
soát và chịu trách nhiệm tương
ứng. [8]
Theo nhóm tác giả Jerry J. Weygandt, Paul D, Kimmet, Donald
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E.Kieso (2008) thì: “KTTN là một
bộ phận của KTQT, liên quan đến
việc tích lũy, báo cáo về thu nhập
và 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. Chỉ cần thông qua việc
kiểm soát chi phí, nhà quản lý có
thể điều hành tổ chức một cách có
hiệu quả. Mục đích chính của
KTTN là quá trình kiểm soát của
các nhà quản lý đối với bộ máy
quản lý sản xuất – kinh doanh của
đơn vị mình”. [9]
Theo Meda, Ibrahim (2003):
“KTTN là phương pháp quản trị
nhằm thiết kế hệ thống kế toán để
đạt được hiệu quả kiểm soát, thông
qua mối quan hệ trực tiếp giữa báo
cáo kế toán với người đứng đầu
trong cơ cấu tổ chức quản lý của
công ty ở các cấp. KTTN là phương
pháp quản trị, nhằm thiết kế hệ
thống kế toán để kiểm soát các chi
phí phát sinh trong quá trình hoạt
động của DN thông qua mối quan
hệ trực tiếp giữa báo cáo kế toán với
người đứng đầu của một bộ phận
hay các trung tâm được phân quyền.
Hệ thống kế toán này cung cấp
thông tin, nhằm đánh giá trách
nhiệm và thành quả của mỗi nhà
quản lý các cấp trong DN”. [10]
Nhóm Horngreen, C. T., Datar,
S., & Foster, G. (2006) đã đưa ra
khái niệm về KTTN: “Là kế toán
kiểm soát truyền thống nhiều năm,
mục đích là nhằm giảm thấp hơn
mức độ của người quản lý và những
người làm để có xu hướng thúc đẩy
hệ thống đo lường có sự nhấn mạnh
vai trò của từng cá nhân. Mô hình
KTTN bao gồm các nội dung về lập
kế hoạch, kiểm soát, phản hồi và ra
quyết định. Dựa vào việc lập kế
hoạch, kiểm soát, phản hồi và ra

quyết định, KTTN cung cấp các
thông tin tài chính hữu ích nhằm
đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả
của những người quản lý hoặc tài
chính của những phòng, ban một
cách trực tiếp theo quy trình kiểm
soát. Mô hình KTTN bao gồm các
nội dung lập kế hoạch, kiểm soát,
đánh giá và ra các quyết định.
Thông qua các nội dung này, KTTN
cung cấp các thông tin tài chính hữu
ích nhằm đánh giá tính hiệu quả và
tính hiệu lực của những người quản
lý hoặc kiểm soát tình hình tài chính
cấp phòng”. [11]
Higgins (1952) cho rằng:
“KTTN là hệ thống kế toán được tổ
chức trong DN để tập hợp và báo
cáo chi phí tại các cấp trách nhiệm.
Mỗi nhà quản trị trong DN được
phân công chịu trách nhiệm kiểm
soát về một khoản chi phí nào đó.
Tác giả này còn cho rằng, KTTN là
công cụ để kiểm soát chi phí và
đánh giá kết quả hoạt động cho
từng cá nhân, xác định trách nhiệm
của người đứng đầu một tổ chức.
Hệ thống này được thiết kế cho tất
cả các cấp quản lý trong một tổ
chức nhằm thông qua đó biết được
những người có trách nhiệm cao và
quản lý tốt chi phí mang lại hiệu
quả cho DN, đồng thời cũng phát
hiện được những nhà quản trị
không hoàn thành trách nhiệm
được giao. KTTN là hệ thống kế
toán được tổ chức trong DN, để tập
hợp và báo cáo chi phí tại các cấp
trách nhiệm trong DN. Mỗi nhà
quản trị trong tổ chức chịu trách
nhiệm và kiểm soát một khoản chi
phí được giao trách nhiệm. Cơ cấu
tổ chức của DN là xương sống của
KTTN”. [13]
Okoye, Emma Ik, R, Ekwezia
Njideka and Ngozi, ljeoma (2009):

“Improvement of Managerial Performance in Manufacturing Organization-An
Application
of
Responsibility Accounting”. [18].
KTTN là một hệ thống kiểm soát
dựa trên nguyên tắc phân quyền và
xác định vị trí trách nhiệm. Nhà
quản trị sẽ được quyền ra quyết
định và trách nhiệm cho các hoạt
động trong một lĩnh vực riêng và
phải chịu trách nhiệm về những
hoạt động trong trung tâm trách
nhiệm do họ quản lý. Một nhiệm vụ
cơ bản nữa của KTTN là đo lường
thành quả của các nhà quản lý và
để việc đánh giá có ý nghĩa thì quá
trình hoạt động của nhà quản lý
phải được đối chiếu với những tiêu
chuẩn nhất định”. [14]
Philip Owino, John C. Munene
and Joseph M. Ntayi (2016) cho
rằng: “KTTN là một phương thức
kế toán quản trị nhằm đo lường kết
quả của các trung tâm trách nhiệm.
Khái niệm KTTN được thực hiện
gồm chi phí và doanh thu, người
quản lý được đánh giá dựa theo sự
kiểm soát. KTTN cung cấp các
thông tin tài chính hữu ích cho
người quản lý hoặc lãnh đạo cấp
phòng đánh giá. Mỗi cấp quản lý
được nắm giữ quyền hạn, đối với
tất cả các hoạt động của họ.
Mục tiêu cơ bản của KTTN đó
là, nhằm thúc đẩy hệ thống đo
lường để nhấn mạnh vai trò của cá
nhân. Tuy nhiên, việc kiểm soát chi
phí và doanh thu trong thực tế vẫn
là nhiệm vụ cơ bản, không luôn là
dễ để quyết định những khoản mục
đặc biệt của chi phí hoặc doanh thu
là có thể kiểm soát được hoặc theo
như sự sắp xếp. KTTN là một
phương thức kế toán quản trị, nhằm
đo lường kết quả của mỗi trung tâm
trách nhiệm. Khái niệm KTTN
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được ghi nhận theo kết quả của chi
phí và doanh thu. Nhà quản lý được
đánh giá dựa vào nội dung kiểm
soát của họ”. [15]
Nguyễn Thị Minh Phương
(2013), trong đề tài nghiên cứu
“Xây dựng mô hình KTTN trong
các DN sản xuất sữa Việt Nam” đã
nghiên cứu các quan niệm khác
nhau về KTTN và rút ra quan
điểm riêng: “KTTN là một nội
dung cơ bản của kế toán quản trị
và là quá trình thu thập, tập hợp và
báo cáo các thông tin tài chính, phi
tài chính, được dùng để kiểm soát
quá trình hoạt động và đánh giá
hiệu quả của từng bộ phận trong
một tổ chức. Thực chất, KTTN
chính là thiết lập những quyền
hạn, trách nhiệm cho mỗi bộ phận,
cá nhân và một hệ thống chỉ tiêu,
công cụ báo cáo kết quả của mỗi
bộ phận”.[16]
Tác giả Trần Trung Tuấn và
cộng sự (2020) trong nghiên cứu
của mình đã cho rằng: “KTTN là
một nội dung quan trọng của
KTQT, nhằm cung cấp các thông
tin linh hoạt, đúng hạn và chính xác
nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng
của người quản lý và mức độ cải
thiện của DN. KTTN là một hệ
thống thông tin được thiết lập dựa
trên sự phân cấp, phân quyền cho
các nhà quản trị, các bộ phận trong
tổ chức sử dụng hỗn hợp các
phương pháp kế toán chi phí và
phương pháp đánh giá thành quả để
ghi nhận, đo lường, đánh giá thành
quả hoạt động đạt được trong tổ
chức, nhằm cung cấp thông tin tài
chính và phi tài chính cho các nhà
quản trị được giao quyền và trách
nhiệm phù hợp ở bộ phận, đơn vị
trong DN hoạt động theo đúng định
hướng đã định”. [17]
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Theo Rajbi, Mohammad Tayseer (2004), The Administrative
Accounting: “KTTN liên kết báo
cáo thành quả của cá nhân với
người đứng đầu ở các cấp quản trị
khác nhau để biết được mức độ đạt
được mục tiêu của các cấp quản trị,
các trung tâm trách nhiệm. Những
trung tâm trách nhiệm này có các
mục tiêu khác nhau và sử dụng các
nguồn lực của công ty, để đạt được
mục tiêu. KTTN theo hệ thống
quản lý và liên quan đến báo cáo
trách nhiệm của từng cá nhân, với
các nguyên tắc quản lý trách nhiệm
tương ứng. Điều này có thể được
biết, khi mở rộng những kết quả đạt
được của những vị trí trách nhiệm
tương ứng với các mục tiêu”.
Theo Reddy, B. Venkatrathnam
và Raji (2008), Responsibility Accounting Conceptual Framework,
“KTTN là một hệ thống kiểm soát
của nhà quản lý dựa trên những
nguyên tắc ủy quyền và xác định
trách nhiệm của các nhà quản trị.
Đó là hệ thống mà các nhà quản trị
đưa ra các quyết định kinh doanh
trong các lĩnh vực riêng biệt và
phải chịu trách nhiệm cho những
hoạt động trong các trung tâm trách
nhiệm. KTTN đại diện một phương
pháp đo lường, đánh giá thành quả.
KTTN là một hệ thống kiểm soát
của nhà quản lý được dựa trên
những nguyên tắc về ủy quyền, phê
chuẩn và xác định trách nhiệm. Sự
ủy quyền được giao đến từng trung
tâm trách nhiệm, nhà quản lý phải
chịu trách nhiệm theo từng phân
khu, chi nhánh hay phòng ban
trong DN”.
R. Emmanuel, David. T. Otley,
KennethA. Merchant (2011) đã có
quan điểm về KTTN: “Là việc thu
thập và báo cáo những thông tin
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kinh tế tài chính về những trung
tâm khác nhau trong một tổ chức.
Theo quan điểm này, KTTN được
xem xét từ chi phí, thu nhập, lợi
nhuận đến những người chịu trách
nhiệm về các chỉ tiêu đó. KTTN
phù hợp với các tổ chức mà ở đó
nhà quản lý cấp cao thực hiện
chuyển giao quyền ra quyết định
cho các cấp dưới”.
Từ việc phân tích các khái
niệm, đặc điểm và quan điểm của
KTTN, tác giả cho rằng: “KTTN là
một bộ phận quan trọng của kế toán
quản trị trong DN, trên cơ sở việc
phân cấp trách nhiệm quản lý.
KTTN sử dụng tổng hợp các
phương pháp kế toán nhằm cung
cấp thông tin về tình hình tài chính
và phi tài chính cho nhà quản trị
các cấp của DN, để kiểm soát và
điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu.
KTTN gắn liền với việc phân cấp
quản lý và việc phân công, phân
nhiệm phù hợp với từng cấp quản
lý, thông qua các trung tâm trách
nhiệm để đánh giá được hiệu quả
sử dụng nguồn lực cũng như kết
quả thu được”.
3. Vai trò của kế toán trách nhiệm

Là một bộ phận quan trọng của
kế toán quản trị, KTTN được coi là
công cụ hữu hiệu giúp nhà quản trị
trong DN có thông tin đầy đủ, kịp
thời phục vụ cho việc ra quyết định
kinh tế tối ưu để điều hành toàn bộ
hoạt động sản xuất – kinh doanh,
nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
KTTN thể hiện vai trò sau đây:
Một là, KTTN đo lường chi phí,
doanh thu và lợi nhuận liên quan
đến các trung tâm trách nhiệm trong
DN; thực hiện phân bổ các khoản
chi phí, doanh thu nhằm lập kế

Nghiên cứu trao đổi
hoạch/dự toán và đánh giá thành quả
của các nhà quản trị các cấp. Qua
đó, cung cấp thông tin tin cậy cho
nhà quản trị trong việc kiểm soát chi
phí, doanh thu và lợi nhuận.
Khi nói về vai trò này, Philip
Owino, John C. Munene & Joseph
M. Ntayi (2016) cho rằng, KTTN
có vai trò quan trọng trong việc lập
các dự toán về chi phí, doanh thu
và lợi nhuận, kiểm soát tình hình
thực hiện các dự toán và cung cấp
thông tin cho việc lập dự toán tiếp
theo. Trên cơ sở đó, nhà quản trị có
được những thông tin chính xác,
phục vụ cho việc ra quyết định kinh
tế [15], lập dự toán đối với các chỉ
tiêu chi phí doanh thu và lợi nhuận
là vấn đề quan trọng trong việc
kiểm soát các chỉ tiêu này. Thông
qua đó, KTTN phân tích, đánh giá
tình hình thực hiện dự toán; xem
xét các nhân tố ảnh hưởng đến việc
thực hiện dự toán để tham mưu cho
nhà quản trị khắc phục những hạn
chế và đề ra các giải pháp hữu hiệu
nhằm đạt được mục tiêu.
Hai là, KTTN sử dụng các tiêu
chuẩn đo lường thành quả để đánh
giá thành quả đạt được ở các cấp
quản trị khác nhau, thông qua các
báo cáo KTTN. Qua đó, nhà quản
trị có thể nắm được những khâu
yếu, khả năng tiềm tàng chưa được
khai thác để đề ra những giải pháp
tốt nhất, nhằm điều chỉnh quá trình
sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả
mong muốn. Vai trò này được tác
giả Atkinson và cộng sự (2001) cho
rằng, KTTN là hệ thống kế toán có
chức năng thu thập, tổng hợp và
báo cáo các thông tin kế toán liên
quan đến trách nhiệm của từng nhà
quản trị các cấp trong DN. Qua đó,
nhà quản trị cấp cao nhất có thể sử
dụng phương pháp đo lường thành

quả, kiểm soát trách nhiệm của các
nhà quản trị cấp dưới để có chế độ
thích hợp về khuyến khích vật chất
với họ, nhằm nâng cao thành quả
chung của DN. Thông qua đo
lường thành quả của các bộ
phận/đơn vị trong DN, nhà quản trị
nắm bắt những bộ phận/đơn vị,
thậm chí cá nhân hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ để có khuyến khích
bằng lợi ích vật chất/chế độ khen
thưởng kịp thời và phù hợp đối với
những đơn vị, cá nhân có thành tích
xuất sắc, đồng thời xử lý những
đơn vị, cá nhân không hoàn thành
nhiệm vụ.
Ba là, KTTN tạo điều kiện cho
các bộ phận/đơn vị cũng như người
lao động hiểu rõ hơn về bản chất
của chi phí, doanh thu và lợi nhuận
của DN theo nguyên tắc trách
nhiệm, phân cấp, ủy quyền từ các
nhà quản trị cấp cao đến các nhà
quản trị cấp thấp; giúp các nhà
quản trị quan tâm và có trách
nhiệm hơn với những quyết định
của họ trong quá trình điều hành
sản xuất - kinh doanh. Thông qua
việc phân cấp, phân quyền trong
quản lý, các nhà quản trị các cấp
đều xác định rõ nhiệm vụ của mình
trong thực hiện nhiệm vụ chung
của DN, chịu trách nhiệm trong
phạm vi được phân cấp, phân
quyền. Từ đó, phát huy tinh thần
chủ động, sáng tạo và dám chịu
trách nhiệm trong mọi quyết định
của mình.
Bốn là, KTTN cung cấp thông
tin phục vụ cho công tác dự toán
một cách chi tiết, đồng thời nắm
được chi phí thực tế phát sinh ở các
trung tâm trách nhiệm. Trên cơ sở
đó, giúp nhà quản trị kiểm soát
được phí phí phát sinh nhằm tối
thiểu hóa chi phí, nâng cao doanh

thu và đạt lợi nhuận mục tiêu. Với
chức năng của mình, KTTN cung
cấp thông tin kinh tế tài chính một
cách chi tiết, cụ thể về các chỉ tiêu
quản trị, phục vụ cho công tác lập
dự toán, kiểm tra tình hình thực
hiện dự toán; phát hiện kịp thời
chênh lệch giữa thực hiện với dự
toán theo từng chỉ tiêu để có giải
pháp hữu hiệu nâng cao doanh thu,
giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
Năm là, KTTN giúp các nhà
quản trị trong DN thiết lập một hệ
thống tiền lương, tiền thưởng hợp
lý, khuyến khích những người làm
tốt trong DN.
Hệ thống tiền lương, tiền thưởng
của DN hợp lý sẽ tạo điều kiện cho
người lao động thấy rõ trách nhiệm
của mình, trong việc thực hiện
nhiệm vụ được giao. Thông qua
chức năng của mình, KTTN tham
mưu cho lãnh đạo DN xây dựng
mức đơn giá tiền lương, tiền thưởng
trên cơ sở cung cấp những kết quả
thực hiện qua nhiều thời kỳ khác
nhau về năng suất lao động.
Sáu là, KTTN giúp các nhà
quản trị các cấp xác định rõ trách
nhiệm của mình đối với nhà quản
trị cấp trên trong việc thực hiện các
nhiệm vụ được giao, giúp cho nhà
quản trị cấp dưới chủ động, sáng
tạo trong việc ra các quyết định
kinh doanh; đồng thời xác định
trách nhiệm rõ ràng đối với các
quyết định của mình; tạo điều kiện
cho các nhà quản trị cấp cao có thể
tập trung vào các quyết định chiến
lược của DN và chịu trách nhiệm
về các quyết định chiến lược đó.
Mỗi cấp quản trị trong DN có
trách nhiệm khác nhau, đối với
hoạt động của DN. Trong DN, nhà
quản trị cấp thấp là những người
trực tiếp có trách nhiệm và nghĩa
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vụ thực hiện một trong những
nhiệm vụ của một bộ phận/trung
tâm phù hợp với bộ phận/trung tâm
được giao quyền và trách nhiệm
thuộc hệ thống toàn DN. Nhà quản
trị cấp thấp sử dụng thông tin do
KTTN cung cấp, nhằm kết nối với
mục tiêu chung của DN sao cho mỗi
bộ phận/trung tâm có sự phối hợp
chặt chẽ với nhau, trong quá trình
sản xuất – kinh doanh của toàn DN.
Nhà quản trị cấp trung có thể sử
dụng thông tin do KTTN cung cấp,
bao gồm những thông tin về dự
toán, thông tin về thực hiện dự toán
để phân tích, đánh giá chi tiết về chi
phí, doanh thu, lợi nhuận và các
khoản đầu tư của từng bộ
phận/trung tâm. Trên cơ sở đó, phát
hiện những khâu yếu, những khả
năng tiềm tàng chưa được khai thác
để có biện pháp khắc phục và điều
chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công
tác quản trị vốn, tăng doanh thu, tiết
kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.
Trong bất kỳ DN nào thì nhà
quản trị cấp cao cũng đều có trách
nhiệm cao nhất trong việc quản lý
và điều hành toàn bộ hoạt động sản
xuất - kinh doanh thông qua các bộ
phận/trung tâm trong DN, chịu
trách nhiệm về kết quả hoạt động
kinh doanh của DN. Vì vậy, họ cần
sử dụng các thông tin của KTNN
cung cấp, nhằm mục đích hệ thống
hóa các công việc của từng bộ
phận/trung tâm, trên cơ sở đó thiết
lập được hệ thống chỉ tiêu đánh giá
đối với từng trung tâm một cách
hợp lý nhất. Từ đó, phục vụ cho
việc quản lý điều hành chung toàn
DN bằng các quyết định tối ưu
nhất. Trên cơ sở các kế hoạch giao
cho từng bộ phận/trung tâm theo
từng kỳ kinh doanh và các thông tin
thực tế thu thập được bởi hệ thống
45

KTTN cung cấp, nhà quản trị cấp
cao có thể phân tích đánh giá mức
độ hoàn thành kế hoạch ở từng bộ
phận/trung tâm. Qua đó, xác định
thành quả cũng như trách nhiệm
của các nhà quản trị ở các bộ
phận/trung tâm trực thuộc DN,
đồng thời là cơ sở để giao nhiệm vụ
kế hoạch cho kỳ kinh doanh tới.
Hiểu rõ khái niệm và vai trò của
KTTN trong quản trị DN, các nhà
quản trị sẽ có những quyết sách
hợp lý để điều hành các hoạt động
của DN mang lại hiệu quả cao, góp
phần cho việc thực hiện mục tiêu
phát triển nhanh và bền vững.
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Tóm tắt
Nghiên cứu tiến hành khảo sát 87 doanh nghiệp (DN) vận tải đường bộ,
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, về thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ kế
toán (CTKT), tổ chức sổ sách kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản, tổ chức
hệ thống báo cáo kế toán. Trên cơ sở phân tích thực trạng tổ chức hệ
thống CTKT, tổ chức sổ sách kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản, tổ chức
hệ thống báo cáo kế toán, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp để giúp
các DN này hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại DN.
Từ khóa: tổ chức công tác kế toán, DN vận tải, Đồng Nai.
Abstract:
Research and survey 87 road transport enterprises in Dong Nai province
on the actual situation of organization of accounting voucher system, organization of accounting books, organization of account system, organization accounting reporting system. Based on analyzing the current situation
of the organization of accounting voucher system, organization of accounting books, organization of account system, organization of accounting reporting system, we have proposed solutions to help these enterprises
perfect the organization of accounting work at the enterprise.
Keywords: organization of accounting work, transport enterprises, Dong Nai.

T

ổ chức công tác kế toán
(TCCTKT) là một trong
những nội dung quan trọng
trong tổ chức công tác quản lý của
DN. TCCTKT ảnh hưởng đến việc
đáp ứng các yêu cầu quản lý khác
nhau của các đối tượng khác nhau,
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp
đến hoạt động của DN. TCCTKT
khoa học, hợp lý, hiệu quả, phù hợp
với quy mô DN, đặc điểm tổ chức
hoạt động của DN giúp đáp ứng yêu
cầu thông tin kịp thời, chính xác,
đáng tin cậy, hữu ích, hỗ trợ cho các
quyết định kinh doanh của nhà quản
lý và là thông tin không thể thiếu
giúp phân tích đánh giá tình hình tài
chính, hoạt động kinh doanh của
DN. Từ đó, đề ra những phương

hướng, kế hoạch và mục tiêu phát
triển DN trong tương lai. Vì vậy,
việc tổ chức hệ thống công tác kế
toán có vai trò rất quan trọng, đối
với việc điều hành quản lý DN.
Mặt khác, trong thực tế hiện nay,
thông tin kế toán ở các DN vận tải
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn
thiếu và hạn chế trên nhiều mặt.
TCCTKT chủ yếu phục vụ cho kế
toán tài chính, còn kế toán quản trị
(KTQT) hay phân tích hoạt động
kinh doanh… hết sức đơn giản,
chưa có tính hệ thống hay đáp ứng
các yêu cầu trong quản lý. Điều này
có thể gây khó khăn đối với sự tồn
tại và phát triển của các DN này,

đặc biệt là việc vận hành các DN
trong thời điểm nền kinh tế bị dịch
Covid-19 ảnh hưởng. Nhóm tác giả
sẽ trình bày kết quả nghiên cứu về
thực trạng tổ chức hệ thống CTKT,
tổ chức sổ sách kế toán, tổ chức hệ
thống tài khoản, tổ chức hệ thống
báo cáo kế toán và đề xuất các giải
pháp hoàn thiện các nội dung này
trong các DN vận tải đường bộ, trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Các nội dung liên quan đến vấn đề
nghiên cứu

Tổ chức hệ thống CTKT là
những chứng minh bằng giấy tờ về
nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh và
thực sự hoàn thành. Nó có ý nghĩa
kinh tế và pháp lý quan trọng,
không chỉ đối với công tác kế toán
mà còn có liên quan ở nhiều lĩnh
vực khác nhau. CTKT trong một
DN liên quan đến nhiều đối tượng
kế toán khác nhau nên mang tính đa
dạng gắn liền với đặc điểm hoạt
động, lĩnh vực kinh doanh. Việc tổ
chức hệ thống CTKT trong DN,
gồm: xác định CTKT cần sử dụng;
nội dung CTKT; lập CTKT; kiểm
tra CTKT; luân chuyển chứng từ; sử
dụng và quản lý CTKT (Huỳnh Thu
Minh Thư, 2012).
Tổ chức hệ thống sổ kế toán: sổ
kế toán gồm những tờ sổ được xây
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dựng theo những mẫu nhất định có
liên hệ chặt chẽ với nhau, dùng để
ghi chép các nghiệp vụ kinh tế theo
đúng phương pháp kế toán, trên cơ
sở số liệu của CTKT, nhằm cung
cấp thông tin phục vụ công tác lãnh
đạo và quản lý các hoạt động kinh
tế tài chính trong đơn vị. Sau khi
thiết lập được danh mục CTKT và
thông tin kế toán cần dùng cho hoạt
động tại đơn vị, tiếp theo là lựa
chọn hình thức kế toán ghi chép và
hệ thống toàn bộ dữ liệu, để lập báo
cáo kế toán theo một trình tự nhất
định. Mỗi DN đều có đặc điểm
riêng, tùy theo từng đơn vị, lĩnh vực
hoạt động, khối lượng nghiệp vụ
kinh tế để lựa chọn một trong các
hình thức tổ chức kế toán cho phù
hợp (Lý Minh Nguyệt, 2017).
Tổ chức hệ thống tài khoản kế
toán: hệ thống tài khoản kế toán
được quy định chung cho từng loại
hình DN khác nhau. Việc lựa chọn
các tài khoản phù hợp để xây dựng
hệ thống tài khoản kế toán trong
DN, cần phải đáp ứng những yêu
cầu như: căn cứ vào mô hình đặc
điểm, ngành nghề kinh doanh của
DN, xác định số lượng các loại tài
khoản cần sử dụng để phản ánh đầy
đủ mọi nghiệp vụ, thông tin kế toán
tài chính phát sinh trong quá trình
hoạt động DN; căn cứ vào kết cấu
tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh
doanh của DN; căn cứ vào yêu cầu
quản lý, đáp ứng nhu cầu thông tin
đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho nhu
cầu bên trong và bên ngoài DN
(Nguyễn Minh Giàu, 2014).
Tổ chức hệ thống báo cáo kế
toán: hệ thống báo cáo kế toán trong
DN bao gồm hệ thống BCTC và hệ
thống báo cáo bộ phận: hệ thống
BCTC là cung cấp thông tin về tình
hình tài chính, kinh doanh và các
47

Hình 1:Thống kê các loại hình DN vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Nguồn: nhóm tác giả tổng hợp thông qua kết quả khảo sát)

nguồn tiền trong DN và đáp ứng
nhu cầu cung cấp khái quát thông
tin trong DN. BCTC phản ánh một
cách trung thực các sự kiện kinh tế
diễn ra trong quá trình kinh doanh
của DN, do đó các thông tin trong
BCTC mang tính khách quan và có
độ chính xác cao. Hệ thống BCTC
gồm: bảng cân đối kế toán; báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh; báo
cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh
BCTC. Hệ thống báo cáo bộ phận
cung cấp thông tin quan trọng,
trong việc quản trị các kế hoạch
ngắn hạn và dài hạn trong DN
(Nguyễn Thị Huyền Trâm, 2007).
Thực trạng TCCTKT của các DN vận tải
đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai hiện là địa phương có
nhiều khu công nghiệp nhất cả
nước, thị trường xuất nhập khẩu
rộng lớn. Nhận thức được tầm quan
trọng, trong việc quy hoạch phát
triển dịch vụ Logistics trên địa bàn
tỉnh, hiện Đồng Nai đã lập phương
án phát triển Logistics đến năm
2025 và định hướng đến năm 2030.
Theo đó, Đồng Nai đã quy hoạch
các huyện Trảng Bom, Long Thành
và Nhơn Trạch là trung tâm Logistics vùng, sẽ tạo động lực phát triển
kinh tế khu vực phía Nam.
Kết quả thu được từ phiếu khảo
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sát thực tế TCCTKT tại 87 công ty
vận tải hàng hoá đường bộ, trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai, cho thấy các
DN vận tải trong tỉnh có nhiều loại
hình khác nhau. Trong 87 công ty
được khảo sát, có 45 công ty là
công ty trách nhiệm hữu hạn, chiếm
tỷ lệ 51,7%; công ty trách nhiệm
hữu hạn 2 thành viên trở lên có 32
công ty, chiếm tỷ lệ 36,8%; công ty
cổ phần có 8 công ty, chiếm tỷ lệ
9,1%; hợp tác xã có 2 công ty,
chiếm tỷ lệ 2,3%. (Hình 1).
Về tổ chức hệ thống CTKT

Các DN vận tải hàng hoá đường
bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đều
dựa trên cơ sở hệ thống CTKT Nhà
nước đã ban hành và vận dụng vào
điều kiện cụ thể của DN. Một số
DN thiết kế thêm chứng từ để sử
dụng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt
động, yêu cầu quản lý của DN. 76
công ty đang áp dụng cả hai loại
chứng từ bắt buộc và chứng từ
hướng dẫn (chiếm tỷ lệ 87,3%),
còn với chứng từ hướng dẫn có 11
công ty đang áp dụng (chiếm tỷ lệ
12,7%).
Đối với CTKT được Bộ Tài
chính quy định, có 22 công ty tự
thiết kế thêm các CTKT khác nhằm
đáp ứng cho nhu cầu hoạt động
(chiếm tỷ lệ 25,3%).
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Kết quả khảo sát cho thấy, có 32
công ty không mở sổ đăng ký mẫu
chữ ký của nhân viên, các trưởng
phòng và các thủ trưởng trong công
ty (chiếm tỷ lệ 36,7%), 55 công ty
còn lại có đăng ký mẫu chữ ký của
nhân viên, các trưởng phòng và các
thủ trưởng trong công ty (chiếm tỷ
lệ 63,3%). Việc đăng ký mẫu chữ
ký tại các DN vận tải chiếm tỷ lệ
cao, là do các DN vận tải hàng hoá
đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai đa số là các DN có quy mô nhỏ
và vừa và quy mô lớn, bên cạnh đó
cũng nhằm tránh tình trạng giả
mạo chữ ký gây tổn hại cho công
ty. Tuy nhiên, vẫn còn có các DN
vận tải hàng hoá đường bộ không
đăng ký mẫu chữ ký chiếm tới
36,7%, điều này có thể ảnh hưởng
đến tính hợp pháp của CTKT.
Theo Điều 8 Nghị định
41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018
của Chính phủ quy định về xử phạt
hành vi vi phạm quy định về
CTKT, cụ thể như sau: “Chữ ký
của một người không thống nhất
hoặc không đúng với sổ đăng ký
mẫu chữ ký” sẽ phạt tiền từ 5 – 10
triệu đồng. Vì vậy, để tránh tình
trạng giả mạo chữ ký hoặc ký sai
mẫu chữ ký, gây tổn hại hoặc tổn
thất cho DN thì các DN cần nhanh
chóng khắc phục việc này.
Để đảm bảo tính đúng đắn của
việc lập CTKT, làm cơ sở pháp lý
cho việc ghi sổ kế toán thì việc
kiểm tra CTKT là rất quan trọng.
Nội dung phản ánh trên CTKT sử
dụng, phải đáp ứng các yêu cầu
của chứng từ. Qua khảo sát tại các
DN vận tải hàng hoá đường bộ về
vấn đề nội dung không quan trọng
trên CTKT, có thể được bỏ qua
không cần ghi thì kết quả thu
được là: có 47/87 công ty là

“Đồng ý” (chiếm tỷ lệ 54,1%);
17/87 công ty là “Không có ý
kiến” (chiếm tỷ lệ 19,5%), còn lại
23/87 công ty “Không đồng ý”
(chiếm tỷ lệ 26,4%).
Phần lớn các DN vận tải chưa
sử dụng CTKT điện tử, 36/87 công
ty được khảo sát (chiếm tỷ lệ
34,7%), có 51/78 công ty có sử
dụng chứng từ điện tử (chiếm tỷ lệ
65,3%). Tuy nhiên, tại khoản 2
Điều 59 của Nghị định
123/2020/NĐ-CP hiệu lực từ ngày
01/07/2022 quy định rõ: “Có thể sử
dụng hoá đơn giấy tới hết ngày
30/06/2022 và từ ngày 01/07/2022
bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử”.
Vì vậy, các DN vận tải hàng hoá
đường bộ cũng nên cân nhắc đến
việc sử dụng chứng từ điện tử.
Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch
và trình tự luân chuyển CTKT của
các DN vận tải hàng hoá đường bộ
là rất quan trọng, trong công tác kế
toán. Trên thực tế, có 19/87 (chiếm
tỷ lệ 21,9%) công ty được khảo sát
là không lập kế hoạch, trình tự luân
chuyển CTKT và có 68/87 (chiếm
tỷ lệ 78,1%) công ty là có lập kế
hoạch và trình tự luân chuyển
CTKT. Qua kết quả khảo sát ở
Bảng 4, vẫn còn một số DN không
có lập kế hoạch, quy trình, trình tự
luân chuyển CTKT giữa các phòng
ban với nhau làm cho chứng từ về
đến phòng ban chậm trễ, không
được phản ánh ghi chép kịp thời
cũng như không cung cấp kịp thời
thông tin kế toán cho quản lý DN.
Điều này cho thấy, một số DN vận
tải vẫn chưa nhận thức được tầm
quan trọng của quy trình hay các
DN vận tải chưa thực hiện bài bản
hoặc chỉ có quy ước bằng lời nói
nhưng chưa được cụ thể hoá bằng
những quy trình cụ thể. Do đó, các

DN cần lập quy trình luân chuyển
CTKT cho đơn vị của mình.
Khảo sát cho thấy, vẫn còn các
DN vận tải hàng hoá đường bộ trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai có phân
công trách nhiệm trình tự luân
chuyển chứng từ trong công tác kế
toán trước khi ghi sổ kế toán, tất cả
đều được xem xét hợp lý và hợp
pháp. Việc tổ chức luân chuyển
chứng từ trung thực và hợp lý sẽ
quyết định đến chất lượng của
thông tin trên chứng từ, còn hợp
pháp sẽ làm chứng từ trở nên minh
bạch và có tính pháp lý trong TCCTKT.
Nhìn chung, vẫn còn một số các
DN chưa sử dụng CTKT điện tử,
không mở sổ đăng ký mẫu chữ ký
của nhân viên, trưởng phòng. Và
quan trọng hơn là, không lập quy
trình lưu chuyển chứng từ giữa các
bộ phận kế toán với các bộ phận
khác. Nguyên nhân có thể do các
DN vận tải hàng hoá đường bộ chủ
yếu có quy mô nhỏ và vừa, khả
năng tài chính hạn hẹp, số lượng
nhân viên phòng kế toán ít, không
có quy định bắt buộc phải thực hiện
nên nhiều DN vận tải, cho rằng
không cần thiết phải thực hiện
những yêu cầu trên.
Về tổ chức hệ thống sổ kế toán

100% DN vận tải hàng hoá
đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng
Nai, áp dụng hình thức kế toán máy.
Đại đa số sử dụng mẫu sổ được thiết
kế theo hình thức Nhật ký chung
(chiếm tỷ lệ 78,1%), một số ít DN
áp dụng mẫu sổ theo hình thức
chứng từ ghi sổ (chiếm tỷ lệ 9,2%),
còn lại là áp dụng hình thức Nhật ký
- sổ Cái (chiếm tỷ lệ 12,7%).
Nhìn chung, hình thức Nhật ký
chung được các DN vận tải sử
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dụng chủ yếu, các DN lựa chọn
theo hình thức này vì rất thích hợp
cho các DN vận tải hàng hoá có
quy mô nhỏ và vừa, số lượng sổ
sách được mở để ghi chép không
quá nhiều, dễ dàng ngay cả khi
thực hiện trên phần mềm kế toán
hoặc bằng thủ công đều mang lại
hiệu quả cao hơn so với các hình
thức kế toán khác.
Một số DN vận tải áp dụng hình
thức khác như: “Nhật ký – Chứng
từ; Chứng từ ghi sổ”. Cả hai hình
thức này đều phù hợp với những
DN có quy mô nhỏ và vừa, tuy
nhiên so với hình thức Nhật ký
chứng từ thì việc phản ánh dữ liệu
kế toán, sẽ ít sai sót hơn hai hình
thức còn lại và sẽ tránh bị trùng lặp
một nghiệp vụ được phản ánh làm
nhiều lần, trước khi ghi vào sổ Cái
(hình thức Chứng từ ghi sổ) hay
tránh việc phân công lao động,
trong quá trình công tác kế toán
(hình thức Nhật ký – sổ Cái).
Hiện nay, các DN vận tải hàng
hoá đường bộ trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai, đều áp dụng hình thức
kế toán máy vi tính. Với sự trợ giúp
của phần mềm kế toán, các DN có
thể thực hiện dữ liệu nhanh hơn rất
nhiều so với phương pháp thủ
công, giảm thời gian nhân viên làm
tài khoản, tránh việc xảy ra sai sót
trong quá trình lập dữ liệu kế toán
và các thông tin dữ liệu kế toán có
thể dễ dàng gửi cho các đối tượng
có nhu cầu sử dụng thông tin kế
toán của DN. Đồng thời, các DN
vận tải hàng hoá đường bộ sử dụng
phần mềm kế toán sẽ có thể dễ
dàng và nhanh chóng tra cứu tài
khoản, danh mục biểu thuế, danh
mục khoản phí, tài sản cố định,…
Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm
kế toán chỉ đáp ứng về mặt sổ sách
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kế toán thông thường, còn các phân
tích thống kê mang tính quản trị là
rất khó. Quan trọng hơn, sử dụng
phần mềm kế toán tại các DN vận
tải hàng hoá đường bộ được tự do
chỉnh sửa trực tiếp trên phần mềm
khi nghiệp vụ xảy ra sai sót, điều
này sẽ làm giảm tính cẩn thận của
nhân viên kế toán do được chỉnh
sửa lại dễ dàng nếu có nhập sai.
Sổ kế toán chi tiết ở các DN sẽ
được các DN mở theo nguyên tắc,
xây dựng thêm tài khoản kế toán
chi tiết nào sẽ mở thêm sổ kế toán
chi tiết tương ứng với tài khoản kế
toán đó. Tuy nhiên, sổ kế toán chi
tiết này đa phần sẽ phục vụ cho
việc theo dõi tình hình trong DN,
phục vụ cho việc lập các BCTC
hay thuyết minh BCTC… đa phần
đều phục vụ cho kế toán tài chính.
Còn phục vụ cho KTQT thì chưa
có sự quan tâm nhiều.
Nhìn chung, các DN thực hiện
tốt các quy định lập sổ kế toán tổng
hợp, sổ kế toán chi tiết để lập các
BCTC phục vụ cho công tác kế
toán tài chính, để hoàn thiện TCCTKT tại các DN vận tải hàng hoá
đường bộ hơn nữa thì các nhà quản
lý DN nên quan tâm và hoàn thiện
mở sổ kế toán chi tiết liên quan đến
KTQT, để ghi nhận thêm các thông
tin chi tiết phục vụ cho công tác
KTQT, nhằm giúp cho các DN vận
tải ngày càng phát triển hơn.
Về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

Căn cứ vào chế độ kế toán Nhà
nước ban hành, các DN vận tải
hàng hoá đường bộ trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai đã lựa chọn vận
dụng tương đối tốt các tài khoản sử
dụng cho kế toán tài chính. Các DN
vận dụng hệ thống tài khoản ban
hành theo Thông tư 133 thay thế
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Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/9/2006 và Thông tư 200 thay thế
chế độ kế toán DN ban hành kèm
theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.
31 công ty (chiếm tỷ lệ 36%)
đều mở thêm tài khoản chi tiết cấp
2, cấp 3,.. nhằm đáp ứng yêu cầu
quản lý của DN.
Trong 87 công ty khảo sát qua
khảo sát thì chỉ có 33 công ty
(chiếm tỷ lệ 38%) là có sử dụng hệ
thống tài khoản kế toán vừa cung
cấp thông tin cho kế toán tài chính
và KTQT, 62% còn lại là sử dụng
hệ thống tài khoản kế toán chỉ cung
cấp thông tin cho kế toán tài chính.
Điều này cho thấy, các DN vận tải
rất ít dùng các thông tin tài khoản
kế toán chi tiết hay tổng hợp để lập
các báo cáo KTQT. Đa phần, các
DN không quan tâm đến báo cáo
KTQT, nguyên nhân có lẽ do các
DN vận tải chỉ tập trung nhiều đến
thông tin cung cấp cho kế toán tài
chính để phục vụ cho việc lập
BCTC hàng năm theo quy định của
Bộ Tài chính, hoặc có thể do quản
lý không có yêu cầu.
Các DN đã thực hiện đúng quy
định về xây dựng và áp dụng hệ
thống tài khoản kế toán phục vụ
cho việc tập hợp chi phí, lập
BCTC… Tuy nhiên, qua khảo sát
việc vận dụng các tài khoản để
phản ánh một cách cụ thể các nội
dung cần theo dõi chi tiết, phục vụ
cho công tác KTQT như các
nghiệp vụ về chi phí, doanh thu,
kết quả kinh doanh... còn nhiều
hạn chế. Bên cạnh đó, vẫn còn DN
khi phát sinh nghiệp vụ thường
không thực hiện hạch toán liền các
bút toán (chiếm tỷ lệ 17%), điều
này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến
chức năng cung cấp kịp thời các
thông tin của kế toán trong công
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tác kế toán tài chính tại DN. Tuy
nhà quản lý và kế toán trưởng đã
chú trọng đến việc kiểm tra thông
tin của từng tài khoản kế toán
nhưng nhu cầu thông tin chưa đa
dạng và chưa đủ điều kiện để phục
vụ cho công tác KTQT. Để phục
vụ cho các hoạch định chiến lược
dài hạn và ra quyết định của DN
thì các nhà quản lý nên chú trọng
nhiều đến tổ chức KTQT.
Hiện nay, hệ thống tài khoản kế
toán của các DN vận tải hàng hoá
đường bộ chỉ đáp ứng các yêu cầu
và nguyên tắc tổng thể và tập trung
phục vụ cho kế toán tài chính để lập
BCTC, báo cáo lưu chuyển tiền
tệ… Vì vậy, để có được thông tin
KTQT hữu ích, các DN vận tải
hàng hoá tại Đồng Nai cần hoàn
thiện hơn về hệ thống tài khoản
phục vụ cho hoạch toán KTQT.
Về tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

Các DN vận tải hàng hoá trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện
tốt các nguyên tắc lập và trình bày
các chỉ tiêu kinh tế, tài chính phản
ánh trên BCTC, mẫu biểu được
thiết kế đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng,
thuận tiện và đảm bảo các yêu cầu
nguyên tắc cơ bản của kế toán theo
quy định của pháp luật, đáp ứng
các yêu cầu có thể so sánh được,
ngắn gọn chi tiết theo từng khoản
mục. Thời hạn nộp báo cáo của
các DN vận tải (chiếm tỷ lệ 100%)
nộp đầy đủ và đúng thời hạn quy
định. Tuy nhiên, về tổ chức kiểm
tra kế toán, qua khảo sát các DN
vận tải hàng hoá đường bộ có gần
50% các DN không thường xuyên
tổ chức tiến hành kiểm toán
BCTC, trong đó có khoảng 6,8%
các DN vận tải khi có yêu cầu thì
mới bắt đầu kiểm tra BCTC. Việc

kiểm tra thường xuyên ở các DN
chưa được chú trọng, do đó chưa
phát hiện kịp thời các sai sót khi
xử lý chứng từ ban đầu.
Kết quả khảo sát cho thấy, toàn
bộ DN khảo sát đều lập bảng cân
đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh; báo cáo lưu
chuyển tiền tệ; báo cáo thuyết minh
BCTC; bảng cân đối tài khoản. Dù
đã tuân thủ và lập đầy đủ các báo
cáo trong BCTC theo quy định
nhưng các chỉ tiêu trên báo cáo
chưa đảm bảo độ tin cậy và chính
xác cao, do BCTC không được
kiểm tra thường xuyên.
Nội dung công tác kiểm tra kế
toán cũng mới chỉ chú trọng đến
kiểm tra công tác kế toán tài chính
mà chưa chú trọng đến KTQT. Qua
khảo sát cho thấy, hầu như chỉ các
DN có quy mô lớn là rất chú trọng
đến báo cáo KTQT còn các DN
nhỏ và vừa chỉ có một số ít DN
quan tâm đến. Từ đó có thể thấy
được báo cáo quản trị chưa thực sự
được quan tâm, chưa trở thành
công cụ hỗ trợ cho lãnh đạo DN ra
quyết định trong các phương án
kinh doanh. Nguyên nhân một
phần có thể là do trình độ chuyên
môn của nhân viên kế toán về
KTQT còn hạn chế, không nhận
thấy được nhu cầu của nhà quản trị
DN, khi đưa ra quyết định thường
không nghĩ đến công cụ thông tin
của KTQT.
Tuy vậy, vẫn còn một số DN
quan tâm đến báo cáo KTQT, lập
các báo cáo KTQT như báo cáo chi
phí, báo cáo định mức, dự toán, báo
cáo lợi nhuận... Tuy nhiên, có một
số phản ánh về báo cáo chi phí và
định mức chưa thực sự ổn tại DN.
Thông tin chi phí và định mức chưa
được phân loại theo nhiều cách

khác nhau, các tài khoản kế toán
chỉ được chi tiết theo yếu tố chi phí
còn định mức thì chỉ là dự phòng
kinh phí cụ thể hơn là tập trung
nhiều vào dự toán tiền trong dự
toán hoạt động, cho nên chưa thật
sự giúp ích cho việc lập thông tin
và ra quyết định. Nguyên nhân có
thể là do, ở các DN vận tải số lượng
nhân viên kế toán ít, trình độ nhân
viên còn hạn chế, khối lượng công
việc nhiều nên không có thời gian
dành cho KTQT và gây tốn kém
thêm chi phí.
Như vậy, các DN vận tải hàng
hoá đường bộ trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai đã thực hiện tốt các
BCTC, tuy nhiên chưa thực sự
quan tâm nhiều đến báo cáo KTQT,
dẫn đến bị thiếu thông tin, ảnh
hưởng lớn đến các quyết định điều
hành trong DN, sẽ gây tổn thất cho
DN. Do đó, các DN cần nhanh
chóng khắc phục tình trạng này, để
nâng cao hiệu quả hoạt động.
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Tóm tắt:
Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho quyết định của cổ đông, nhà
đầu tư. Công bố thông tin kế toán (CBTTKT) một cách kịp thời, trung thực,
hợp lý vừa là nghĩa vụ của các công ty đại chúng, vừa thể hiện trách nhiệm
của doanh nghiệp (DN) đối với cộng đồng và các bên liên quan. Minh bạch
thông tin kế toán, sẽ giúp các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, nâng cao danh tiếng, gia
tăng lợi thế cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững.
Từ khóa: CBTTKT, TNXHDN.
Abstract:
Additionally, accounting information disclosure is a government-mandated
legal requirement as well as a business obligation of listed companies to
the community and related parties. With the rapid advancement of information technology and a lack of emphasis on corporate social responsibility in
Vietnam, listed companies should step up their information disclosure efforts to ensure effective CSR implementation. As a result, these efforts can
help businesses gain a competitive edge, while also promoting sustainable
development and corporate reputation.
Keywords: Accounting information disclosure, CSR, corporate social responsibility.

1. Đặt vấn đề

Thông tin kế toán luôn được xem
là rất quan trọng và có ảnh hưởng đến
nhiều đối tượng khác nhau (Socea,
2012). Thông tin kế toán cung cấp
cho các đối tượng liên quan về tình
hình tài chính cũng như tổng thể tình
hình hoạt động của DN. Do đó, CBTTKT đã trở thành vấn đề thu hút
nhiều sự quan tâm của các đối tượng
liên quan (Al-Dhaimesh, 2019).
Tại Việt Nam hiện nay, CBTTKT là một trong những nghĩa vụ
bắt buộc đối với các DN niêm yết
trên thị trường chứng khoán (Bộ Tài
chính, 2017). Bộ Tài chính ban
hành các thông tư hướng dẫn về
công bố thông tin, trong đó có thông
tin kế toán (báo cáo tài chính) nhằm
hướng dẫn các DN công bố thông
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tin theo quy định cũng như bảo vệ
lợi ích của các bên liên quan. Trong
bối cảnh, tăng cường CBTTKT
nhằm gia tăng sự minh bạch và
trách nhiệm giải trình (Ball và cộng
sự, 2000), sự hội tụ báo cáo toàn
cầu đang trở thành nhu cầu cần
thiết, mặc dù hội tụ trong thực tiễn
lập báo cáo tài chính đang gặp
không ít trở ngại và khó thực hiện
(Leuz, 2010). Bên cạnh đó, nỗ lực
rất lớn của cơ quan quản lý trong
việc hoàn tất việc soạn thảo IFRS để
hướng đến áp dụng chính thức vào
thời gian gần nhất nhằm đảm bảo
CBTTKT một cách có hệ thống, đầy
đủ, phù hợp và kịp thời đối với
người sử dụng. Qua đó, góp phần

giúp DN tham gia vào dự án hội tụ
báo cáo toàn cầu cũng như thực thi
TNXHDN. Hiện trạng và tầm quan
trọng của CBTTKT đã chỉ ra sự cần
thiết của những nghiên cứu khám
phá và kiểm định ảnh hưởng của
CBTTKT đến trách nhiệm xã hội,
nhằm giúp DN thực hiện TNXHDN
một cách hiệu quả hơn.
2. Các khái niệm nghiên cứu

2.1. Công bố thông tin kế toán
CBTTKT là những thông tin được
cung cấp bởi hệ thống báo cáo tài
chính của DN, trong một thời kỳ nhất
định. CBTTKT bao gồm hai loại, đó
là công bố bắt buộc và công bố tự
nguyện. Thông tin kế toán được công
bố bởi DN là có ảnh hưởng lan toả
đến nhiều đối tượng (Socea, 2012)
nên những thông tin này phải được
cung cấp một cách kịp thời, đáng tin
cậy, dễ hiểu và hữu ích đối với người
sử dụng (Mohd Amin và Abdul-Rahman, 2020).
2.2. Trách nhiệm xã hội
doanh nghiệp
Theo Hội đồng Doanh nghiệp vì
sự Phát triển bền vững Việt Nam
(World Business Council for Sustainable Development), TNXHDN là
sự cam kết của DN hướng đến phát
triển kinh doanh bền vững, hướng về
người lao động và gia đình của họ
cũng như toàn thể cộng đồng và xã
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hội, để nâng cao giá trị cuộc sống
(WBCSD, 1999).
Theo Hemingway và Maclagan
(2004), TNXHDN là nghĩa vụ của
DN trong việc đưa ra các chính sách,
quyết định và tuân theo những hành
động vượt ra ngoài các yêu cầu của
pháp luật mong muốn về các giá trị và
mục tiêu của xã hội.
2.3. Danh tiếng doanh nghiệp
Theo Lange và cộng sự (2011),
danh tiếng DN được khái quát là các
đặc điểm cảm nhận tổng thể được đúc
kết từ lịch sử của DN và là một chỉ số
có thể dự đoán về hiệu quả hoạt động
trong tương lai, so với đối thủ cạnh
tranh. Danh tiếng DN phản ánh hai tài
sản vô hình thiết yếu (khả năng thu
hút, không thể bắt chước) nhằm có
thể phân biệt công ty với các đối thủ
(Surroca và cộng sự, 2010).
3. Lý thuyết nền sử dụng

3.1. Lý thuyết hợp pháp
Lý thuyết hợp pháp liên quan đến
nhận định và giả định được tổng quát
hóa mà qua đó các hành động của DN
được xem là đầy đủ, phù hợp, đúng
đắn và đáp ứng được các yêu cầu của
xã hội (Gray và cộng sự, 1955). Lý
thuyết hợp pháp gắn liền nhu cầu của
DN với việc đáp ứng các yêu cầu mà
bên liên quan đã đặt ra, thông qua
thực hiện các hoạt động có trách
nhiệm đối với cộng đồng. Nhiều
nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán (ví
dụ: Adams và Zutshi, 2004; Deegan,
2009; Patten, 1992; Trevor và Geoffrey, 2000) đã vận dụng lý thuyết hợp
pháp, để giải thích việc DN ngày càng
tăng cường CBTTKT, quan tâm đến
các hoạt động kế toán môi trường và
báo cáo về TNXHDN là để truyền
thông về TNXHDN đến các bên liên
quan, nhằm nâng cao danh tiếng.
Trong bài viết này, lý thuyết hợp

H1: CBTTKT kịp thời tác động dương đến TNXHDN.
H2: CBTTKT đáng tin cậy tác động dương đến TNXHDN.
H3: CBTTKT dễ hiểu tác động dương đến TNXHDN.
H4: CBTTKT hữu ích tác động dương đến TNXHDN.
pháp được sử dụng để hỗ trợ làm rõ
tác động của thông tin kế toán kịp
thời, đáng tin cậy, dễ hiểu và hữu
ích đến TNXHDN nhằm gia tăng
danh tiếng.
3.2. Lý thuyết các bên liên quan
Freeman (2010) là người đầu tiên
đã đặt nền móng cho lý thuyết các bên
liên quan. Theo lý thuyết các bên liên
quan, DN có nghĩa vụ phải đảm bảo
tuân thủ tính công bằng giữa các bên
liên quan. Khi xảy ra xung đột lợi ích
giữa các bên liên quan, DN phải có
nghĩa vụ giải quyết ổn thỏa, nhằm
được sự cân bằng tối ưu giữa chúng.
Mặt khác, nhu cầu của các bên liên
quan không giống nhau và thường
xuyên thay đổi. Từ đó, đặt ra yêu cầu
rằng DN sẽ phải tập trung vào việc
đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan
có lợi ích lớn và trực tiếp. Và mặc
nhiên lợi ích của các bên còn lại sẽ
được giả định thỏa mãn qua việc DN
theo đuổi các chiến lược kinh doanh
và báo cáo những thông tin mang tính
phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

Trên cơ sở các nghiên cứu trước
và các lý thuyết nền, tác giả đề xuất
mô hình và giả thuyết như Hình 1.
4. Bàn luận

Tại Việt Nam, hệ thống cơ sở lý
luận vẫn còn thiếu vắng các nghiên
cứu trong mảng giao thoa giữa CBTTKT và TNXHDN, nhằm nâng cao
danh tiếng cho các DN niêm yết. Mặc
dù, tổng kết các nghiên cứu trước cho
thấy việc CBTTKT và TNXHDN là
một vấn đề đáng được quan tâm
nhưng mối liên hệ này vẫn còn chưa
rõ ràng.
Hiện nay, ở Việt Nam có rất
nhiều nghiên cứu riêng lẻ về CBTTKT và TNXHDN. Tuy nhiên,
chưa có nghiên cứu nào tích hợp
một cách có hệ thống vấn đề CBTTKT kịp thời, đáng tin cậy, dễ hiểu,
hữu ích và TNXHDN vào trong
một mô hình và giải thích sự cộng
hưởng của hai yếu tố này trong việc
nâng cao danh tiếng cho các DN
niêm yết, tại Việt Nam.
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Đặc biệt, trong bối cảnh các DN
Việt Nam ngày càng chịu nhiều áp
lực tăng cường các hoạt động quản
trị công ty cũng như TNXHDN. Từ
đó cho thấy, hướng nghiên cứu đề
xuất của bài viết là khám phá và
kiểm chứng các lợi ích tiềm năng
đến từ sự cộng hưởng giữa CBTTKT
kịp thời, đáng tin cậy, dễ hiểu, hữu
ích và TNXHDN, nhằm gia tăng
danh tiếng DN, trong bối cảnh Việt
Nam là cần thiết.
Thông qua bài viết này, các
nghiên cứu trong tương lai có thể tiến
hành khám phá và kiểm định mô hình
nghiên cứu trên trong bối cảnh kinh
doanh sôi động của Việt Nam. Kết
quả nghiên cứu sẽ đem lại những hàm
ý quản lý cho các DN niêm yết tại
Việt Nam trong việc thực hiện CBTTKT kịp thời, đáng tin cậy, dễ hiểu,
hữu ích và xây dựng cơ chế TNXHDN nhằm thực hiện tốt TNXHDN,
để góp phần nâng cao danh tiếng.
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Tiếp theo trang 88
Không áp dụng quy định tại khoản này, đối với các
trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.
Nghị quyết này, Quốc hội cũng giao Chính phủ tiếp
tục rà soát, thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền để
hỗ trợ DN, tổ chức giảm chi phí đầu vào; nghiên cứu
phương án hỗ trợ thuế thu nhập DN dựa trên chi phí lao
động, phương án sử dụng ngân sách cấp bù lãi suất tiền
vay cho DN, tổ chức bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid19, để phục hồi sản xuất, kinh doanh.
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Tóm tắt:
Các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy doanh
nghiệp (DN) ứng dụng thành quả của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần
thứ 4 như một công cụ cơ bản, để kích hoạt đổi mới sáng tạo và hỗ trợ
quan trọng cho DN. quá trình tạo ra quyết định. Do đó, quá trình vận hành
sẽ có sự thay đổi cơ bản trong hệ thống thông tin kế toán (AIS) trên cả hai
phương diện, chúng được gọi là kế toán tài chính và kế toán quản trị. Bài
viết này sẽ áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với khảo
sát thực tế tại các DN chế biến mật ong trên địa bàn tỉnh Bình Dương và
tổng hợp các khía cạnh ảnh hưởng đến AIS đối với các DN này, bao gồm:
Bộ máy kế toán; cơ sở hạ tầng kỹ thuật; chu trình kế toán và kiểm soát nội
bộ (KSNB.)
Từ khóa: thông tin kế toán, hệ thống thông tin kế toán, Bình Dương, DN
chế biến mật ong.
Abtract
Countries around the world as well as Vietnam are trying to promote businesses to apply the results of the 4th industrial revolution as a basic tool to
activate innovation and provide important support for businesses. Karma.
decision making process. Therefore, the operation process will have a fundamental change in the Accounting Information System (AIS) in both aspects, which are called financial accounting and management accounting.
This article will apply qualitative research methods combined with actual
surveys at honey processing enterprises in Binh Duong province and summarize the aspects affecting AIS for these enterprises, including: Accounting apparatus; technical infrastructure; accounting cycle and internal control
Keywords: accounting information, accounting information system, Binh
Dương, honey processing enterprises.

1.Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

AIS là tập hợp của nhiều thành
phần có quan hệ với nhau thông
qua việc thu thập, lưu trữ, cung cấp
các dữ liệu và các thông tin để hỗ
trợ cho các hoạt động chức năng
của một tổ chức, hỗ trợ quá trình ra
các quyết định của các cấp quản lý
thông qua việc cung cấp thông tin
để hoạch định, tổ chức, thực hiện
và kiểm soát quá trình hoạt động
của tổ chức (Laudon K & Laudon

J, 2012; Stair & Reynolds, 2010).
Piccoli (2008) chỉ ra rằng, một hệ
thống thông tin tốt có 4 thành phần
là công nghệ thông tin, con người,
chu trình và cấu trúc. Tất cả các
thành phần này tạo nên 2 hệ thống
con, là hệ thống kỹ thuật và hệ
thống xã hội. Trong đó, hệ thống kỹ
thuật gồm công nghệ thông tin và

quy trình xử lý, còn hệ thống xã hội
gồm con người với các mối quan
hệ (cấu trúc). O’Brien & Marakas
(2010) tuyên bố rằng, các thành
phần có mối quan hệ với nhau, tất
cả các thang đo đều liên quan đến
nhau để đạt được một mục tiêu
chung tiếp nhận thông tin đầu vào
và cung cấp đầu ra, thông qua quá
trình chuyển đổi của tổ chức. Cùng
thời điểm, Knezevic et al. (2012)
cho rằng, các thành phần của AIS
bao gồm: (1) đầu vào - định lượng
các sự kiện kinh doanh theo hình
thức tiền tệ (bằng cách ghi lại trong
tài khoản); (2) quy trình xử lý - xử
lý dữ liệu thông qua sổ sách kế toán
và lập báo cáo kế toán; (3) đầu ra công bố BCTC phục vụ cho việc ra
quyết định. Theo Morsi (2015), có
4 thành phần chính của hệ thống
bao gồm dữ liệu đầu vào, hệ thống
xử lý dữ liệu, thông tin phản hồi, hệ
thống dữ liệu đầu ra.
Một quan điểm khác, cho biết
có 6 thành phần của AIS cụ thể là:
(1) những người sử dụng hệ
thống; (2) các thủ tục và hướng
dẫn sử dụng để thu thập, xử lý và
lưu trữ dữ liệu; (3) dữ liệu về tổ
chức và hoạt động kinh doanh; (4)
phần mềm sử dụng để xử lý dữ
liệu; (5) phần cứng; (6) các biện

*Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
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pháp KSNB và các biện pháp
an ninh bảo vệ dữ liệu AIS (Romney, 2012).
Nghiên cứu của Mancini et al.
(2014) cũng cho rằng, yếu tố công
nghệ, thực tiễn và mô hình quản lý,
các quy tắc kế toán là những yếu tố
chính cho sự thay đổi của AIS trong
DN, chẳng hạn như: internet bị ảnh
hưởng rất lớn đến AIS, bởi công
nghệ web đã có một tác động cả về
cách thức và hình thức xây dựng
của các AIS này.
Romney & Steinbart (2018) cho
biết, có 6 thành phần của AIS bao
gồm: người sử dụng; các thủ tục và
quy định; dữ liệu; phần mềm xử lý
dữ liêu; cơ sở hạ tầng công nghệ
thông tin và KSNB. Các yếu tố này,
sẽ giúp AIS thực hiện các chức
năng như: hỗ trợ thực hiện và quản
lý các hoạt động phát sinh hàng
ngày; cung cấp các báo cáo cho các
đối tượng sử dụng bên ngoài DN;
hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản
trị; hoạch định và kiểm soát; thiết
lập hệ thống KSNB (Thái Phúc
Huy, 2012).
Tại Việt Nam, các nghiên cứu
về AIS đã được các nhà khoa học
đã tiếp cận dưới nhiều góc độ khác
nhau, mỗi cách tiếp cận nhấn mạnh
đến thành phần, chức năng của AIS
như con người, hệ thống, chu trình
kinh doanh,…
Chẳng hạn, Huỳnh Văn Hiếu và
cs (2015) cho rằng, hệ thống thông
tin bao gồm 3 thành phần cơ bản đó
là: các yếu tố đầu vào; xử lý; các
yếu tố đầu ra: 6 quan điểm tiếp cận
gồm: (1) tiếp cận AIS theo bộ máy
kế toán và tổ chức công tác kế toán;
(2) tiếp cận AIS theo phần hành kế
toán; (3) tiếp cận AIS theo các chu
trình kinh doanh; (4) tiếp cận AIS
theo các yếu tố cấu thành của hệ
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thống; (5) tiếp cận AIS theo tiến
trình xử lý thông tin và (6) tiếp cận
AIS theo cách tổng thể và đa chiều.
Dựa trên nội hàm và các yếu tố
cấu thành AIS, kết hợp với những
đúc kết rút ra từ các nghiên cứu
trước, tác giả hình thành nội dung
của AIS trong các DN chế biến mật
ong Bình Dương, bao gồm 04 nội
dung: bộ máy và người làm kế
toán; cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho
AIS; AIS theo các chu trình kinh
doanh và hệ thống KSNB.
2.Thực trạng hệ thống thông tin kế toán
trong các doanh nghiệp chế biến mật
ong Bình Dương

2.1. Mô tả đối tượng khảo sát
và bảng hỏi
Đặc điểm chung các DN chế
biến mật ong Bình Dương, thuộc
quy mô DN nhỏ và vừa, sản phẩm
của các DN chủ yếu mật ong đóng
phuy xuất khẩu với trọng lượng
300kg/phuy, quy trình chế biến mật
tương đồng nhau và thuộc nhóm
DN nhỏ và vừa. Sau khi tìm hiểu
thông tin sơ bộ về DN, đã có 12
DN chế biến mật ong Bình Dương,
tham gia khảo sát.
Trong DN, có hai nhóm chủ
thể liên quan nhiều nhất đến AIS
đó là ban giám đốc và các nhân
viên kế toán của đơn vị, trong đó
nhân viên kế toán là chủ thể có
tác động trực tiếp đến AIS và ban
giám đốc là chủ thể sử dụng thông
tin mà AIS tạo ra. Qua tìm hiểu
ban đầu tại các DN, nhóm tác giả
thấy rằng số lượng nhân viên kế
toán trung bình trong các DN này
là 03 nhân viên/DN. Do đó, tác
giả xác định số lượng phiếu khảo
sát, cần thực hiện là 04 phiếu/DN
(03 phiếu từ bộ phận kế toán và 1
phiếu từ ban giám đốc), tổng số
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phiếu khảo sát cần phát ra là
48 phiếu.
Cuộc khảo sát được tiến hành
vào tháng 5 và tháng 6/2021, bằng
cách gửi 48 phiếu khảo sát tới 12
DN chế biến mật ong Bình Dương,
có tổ chức bộ máy kế toán. Phiếu
khảo sát được gửi tới ban giám đốc,
kế toán trưởng, kế toán tổng hợp và
kế toán viên qua đường dẫn, tạo
biểu mẫu trên Google Drive của tác
giả. Kết quả thu được 29 phiếu
phản hồi từ 12 DN đạt yêu cầu, mỗi
DN đảm bảo tối thiểu 01 phiếu
được trả lời từ ban giám đốc và 01
phiếu được trả lời từ cán bộ/nhân
viên kế toán. Dữ liệu khảo sát thu
được, sẽ được tổng hợp trên phần
mềm excel.
Bài viết tiến hành chọn lọc và
đưa ra bảng câu hỏi khảo sát về
AIS gần với đặc điểm hoạt động
của các DN chế biến mật ong Bình
Dương. Bảng câu hỏi khảo sát
được chia thành hai phần: (i) phần
1: thông tin chung về DN và người
trả lời khảo sát; (ii) phần 2: khảo
sát thực trạng AIS.
Các câu hỏi trong phần này
xoay quanh việc mô tả về bộ máy
kế toán, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho
AIS, AIS theo các chu trình kinh
doanh và hệ thống KSNB tại DN.
2.2. Tổng hợp và phân tích kết
quả khảo sát
2.2.1. Đối với chu trình kế toán
của họat động kinh doanh xuất khẩu
Qua khảo sát thực tế, tác giả
thấy rằng, các DN chế biến mật ong
Bình Dương có năm chu trình kinh
doanh cơ bản, tương ứng với đó là
năm chu trình kế toán đó là: (1) chu
trình doanh thu; (2) chu trình chi
phí; (3) chu trình chuyển đổi; (4)
chu trình quản lý nhân sự và (5)
chu trình tài chính.
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Hình 1: Lưu đồ chứng từ chu trình kinh doanh xuất khẩu mật ong

(Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả)
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Nhóm tác giả đi sâu phân tích
dòng thông tin kế toán thực tế tại
DN được lưu chuyển như thế nào,
thông qua việc sử dụng các công
cụ lưu đồ (Hình 1) nhằm mục đích
giải thích cách thức các chu trình
hoạt động trong các DN được
khảo sát.
Về cơ bản, chu trình kinh
doanh xuất khẩu mật ong trải qua
16 bước cơ bản. Trong đó, bộ
phận kế toán rất cần bộ chứng từ
xuất hàng từ phòng kinh doanh để
kịp thời ghi nhận doanh thu, công
nợ và báo cáo. Tuy nhiên, do thời
gian hoàn tất bộ chứng từ xuất
khẩu khá lâu bởi phải làm thanh
lý hải quan, trình bộ chứng từ ra
ngân hàng… nên đôi lúc chứng từ
tới kế toán còn chậm, dẫn đến
việc ghi nhận doanh thu và công
nợ chậm làm ảnh hưởng tới tiến
độ cung cấp thông tin của AIS.
Bên cạnh đó, phòng kinh doanh
rất cần thông tin từ phòng kế toán
về tình hình thanh toán của khách
hàng để lập kế hoạch kinh doanh,
cũng như ra quyết định nhưng
phòng kinh doanh không thể truy
cập và xem thông tin sổ của kế
toán nên khi cần thông tin, phòng
kinh doanh phải gửi email hoặc
trực tiếp kế toán, để cập nhật tình
hình. Điều này đã ảnh hưởng
không nhỏ đến việc ra quyết định
của nhà quản lý. Như vậy có thể
thấy, AIS được xem là “mắt xích”
kết nối thông tin giữa các đối
tượng có liên quan. Tùy vào đặc
điểm, quy mô, cách tổ chức của
mỗi DN mà công tác thu thập, lưu
trữ, xử lý dữ liệu liên quan đến
chu trình sẽ khác nhau, thể hiện
ở chất lượng thông tin cung
cấp cũng như hiệu quả kinh doanh
của DN.
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2.2.2. Về đặc điểm tổ chức
kế toán
Qua khảo sát cho thấy, phần lớn
các DN này có bộ máy kế toán
được tổ chức theo mô hình tập
trung chiếm 66,67% tương ứng với
8/12 DN, 25% tương ứng với 3/12
DN có bộ máy kế toán được tổ
chức theo mô hình phân tán và
8,33% (1/12) DN tổ chức theo mô
hình hỗn hợp, vì địa điểm kinh
doanh đặt tại các tỉnh thành khác
nhau như Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.
Hồ Chí Minh. Trên cơ sở vận dung
phần mềm kế toán, công tác kế toán
gắn liền với các đơn vị phụ thuộc
nơi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế,
nhờ đó làm tăng tính chính xác của
các báo cáo kế toán. Bên cạnh đó,
các đơn vị trực thuộc có bộ máy kế
toán riêng thực hiện các công việc
thu nhận, kiểm tra, xử lý chứng từ,
hạch toán chi tiết và tổng hợp theo
tất cả phần hành kế toán phát sinh
tại đơn vị phụ thuộc. Sau đó, dữ
liệu kế toán tổng hợp được gửi về
phòng kế toán trung tâm, để thực
hiện tổng hợp dữ liệu kế toán của
toàn đơn vị và lập báo cáo theo quy
định của Nhà nước. Tuy nhiên, do
phân nhiều cấp nên bộ máy kế toán
cồng kềnh, việc tổng hợp số liệu kế
toán ở phòng kế toán trung tâm dễ
bị chậm tiến độ do phải đợi số liệu
kế toán, từ các đơn vị phụ thuộc
gửi về. Như vậy, mô hình này
sẽ không đáp ứng được chức
năng cung cấp thông tin kịp
thời của AIS.
- Về con người: theo kết quả
khảo sát, nguồn nhân lực kế toán
trong các DN này có: 5,41% sau
đại học; 35,14% đại học; 45,95%
cao đẳng và chỉ 13,51% trung cấp.
Kết quả này cho thấy, trình độ của
nhân viên kế toán là phù hợp và
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đáp ứng được yêu cầu của DN.
Tuy nhiên, về số lượng nhân viên
kế toán trong các DN này còn hạn
chế, dao động từ 2 đến 5 nhân
viên. Điều này gây ra tình trạng
quá tải việc cho nhân viên và
không đảm bảo nguyên tắc bất
kiêm nghiệm trong kế toán, tại
một số DN.
- Về áp dụng trình tự ghi sổ kế
toán: việc ứng dụng công nghệ
thông tin ngày càng sâu rộng đã
tác động mạnh mẽ đến các DN,
trong việc lựa chọn hình thức ghi
sổ kế toán. Nếu như trước đây,
hình thức ghi sổ Nhật ký chung
(NKC) luôn là lựa chọn hàng đầu
của các DN thì ngày nay ưu tiên
này dần dịch chuyển sang hình
thức kế toán trên máy vi tính với
66,67% (8/12 DN) lựa chọn và chỉ
có 33,33% (4/12 DN) áp dụng
hình thức sổ NKC. Kết quả khảo
sát cho biết, 58,33% tương ứng
với 7/12 DN áp dụng Thông tư
133/2016/TT-BCT và có 41,67%
tương ứng với 5/12 DN áp dụng
Thông tư 200/2014/TT-BTC. Cả
hai chế độ kế toán đều mang
hướng mở cho các DN khi các
chứng từ kế toán, các biểu mẫu, sổ
kế toán đều thuộc loại hướng dẫn
chứ không bắt buộc. DN hoàn toàn
được chủ động xây dựng, thiết kế
các chứng từ biểu mẫu, sổ sách kế
toán phù hợp với đơn vị mình
nhưng phải đáp ứng được các yêu
cầu của luật kế toán và đảm bảo rõ
ràng, minh bạch.
2.2.3. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật
cho hệ thống thông tin kế toán
Kết quả khảo sát cho thấy, đã
có 100% DN trang bị đầy đủ máy
tính và các hệ thống phần cứng
khác, 58,3% thường xuyên sử
dụng mạng nội bộ (LAN). Đối với
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giao dịch thương mại điện tử đã có
một số DN bán hàng trong nước
ứng dụng với mức thường xuyên
chiếm 27,6%. Tuy nhiên, mức độ
đảm bảo an toàn cho máy tính
chưa được các DN quan tâm tuyệt
đối, khi còn 27,76% không cài đặt
phần mềm diệt virus và cập nhật
thường xuyên.
Việc lưu trữ dữ liệu kế toán có:
13,8% số người được hỏi trả lời
lưu trữ thủ công trên giấy; 17,2%
lưu trữ dưới dạng các tập tin trên
thẻ, đĩa, băng; và 69% kết hợp các
hình thức lưu trữ trên.
Theo kết quả khảo sát, số DN
chế biến mật ong Bình Dương đã
sử dụng phần mềm kế toán chiếm
66,67%, tương đương 8/12 DN và
33,33% (4/12 DN) được khảo sát
chưa sử dụng phần mềm kế toán.
Trong đó, các phần mềm kế toán
được sử dụng nhiều gồm: Misa
SME.Net, Fast Accounting và
Amis kế toán, với cùng tỷ lệ 25%;
phần mềm AccNet và Effect chiếm
12,5%, trong số các DN sử dụng
phần mềm. Các phần mềm đều
đảm bảo đầy đủ các đặc điểm cơ
bản như phân quyền sử dụng, bảo
mật số liệu, phù hợp quy định của
pháp luật, lưu lại dấu vết kiểm
toán, nâng cấp – cập nhật và có độ
tin cậy chính xác. Tuy nhiên,
nhược điểm lớn nhất của các phần
mềm kế toán đóng gói mà nhiều
DN đang sử dụng có tính chuyên
dụng chưa cao, được xây dựng
trên các công cụ lập trình thông
thường nên gây ra một số lỗi hệ
thống, lỗi phần mềm.
2.2.4. Về hoạt động KSNB đối
với công tác kế toán
Kết quả khảo sát cho thấy, các
DN này không xây dựng ban
KSNB riêng mà các phó giám đốc,

trưởng bộ phận chịu trách nhiệm
kiểm soát hoạt động trong phạm vi
trách nhiệm và quyền hạn của
mình, nhân viên kế toán tham gia
vào công tác KSNB qua kiểm soát
chứng từ và tình hình tài chính của
DN. Công tác phân công công việc
cho nhân viên kế toán, theo
nguyên tắc bất kiêm nghiệm chưa
được các DN chú trọng. Qua khảo
sát cho thấy, còn 62,07% không
thực hiện theo nguyên tắc này.
Việc này sẽ tạo lỗ hỏng cho nhân
viên lợi dụng, trục lợi từ việc kiêm
nghiệm công việc, gây ảnh hưởng
và thất thoát tài sản của DN: đối
với ủy quyền đúng đắn cho các
nghiệp vụ cũng tương tự, có đến
65,52% trả lời “không có ủy
quyền” và chỉ có 34,48% trả lời
“có ủy quyền”; về mức độ kiểm tra
tài sản và kiểm tra quỹ, có 35,5%
trả lời là thực hiện thường xuyên
và 65,5% trả lời là thực hiện định
kỳ; hoạt động sao lưu và dự phòng
dữ liệu tại các DN chế biến mật
ong Bình Dương là khá tốt khi có
69% là sao lưu thường xuyên và
chỉ có 31% là thỉnh thoảng. Việc
thường xuyên sao lưu và dự phòng
dữ liệu sẽ giúp cho hoạt động kế
toán tại DN được diễn ra liên tục,
tránh được tình trạng mất dữ liệu
và đảm bảo việc cung cấp thông
tin kế toán được kịp thời, chính
xác. Điều này có nguy cơ làm ảnh
hưởng đến AIS và gây tổn thất lớn
cho DN.
2.3. Một số trao đổi và đề xuất
Căn cứ vào các bước mô tả ở
Hình 1, đơn vị cần chú ý sự gắn
kết, đảm bảo an toàn và kịp thời
với các khâu chủ yếu:
Thứ nhất, đối với bước mua
hàng: (1) xét duyệt kỹ càng đối
tượng đặt hàng, điều kiện giao

hàng, phương thức thanh toán
trước khi đi đến quyết định cung
cấp hàng hóa, để xác định khách
hàng có đủ điều kiện mua hàng
hay không; (2) đối chiếu, so sánh
chi tiết giữa thông tin nhận được
và thông tin cung cấp lại cho
khách hàng, để đảm bảo hàng hóa
đúng yêu cầu.
Thứ hai, đối với hoạt động
cung cấp hàng hóa cần: (1) kiểm
tra chất lượng hàng trước khi xuất
ở trung tâm kiểm nghiệm uy tín,
để đảm bảo chất lượng kiểm tra là
chính xác; (2) rà soát kỹ số lượng
hàng, trọng lượng hàng, thời điểm
giao hàng nhằm đảm bảo uy tín
cho DN; (3) quản lý hàng tồn kho
để có được các thông tin nhập,
xuất, tồn tại mọi thời điểm; (4) đối
chiếu, kiểm tra số lượng hàng hóa
xuất kho tránh thất thoát.
Thứ ba, đối với hoạt động thu
tiền cần: (1) gửi bộ chứng từ yêu
cầu thanh toán tới khách
hàng/ngân hàng đúng tiến độ; (2)
kịp thời cập nhật các khoản phải
thu, đã thu để báo cáo cho nhà
quản trị nhằm có chính sách thu
hồi công nợ kịp thời, tránh việc lập
dự phòng nợ phải thu khó đòi dẫn
đến nợ xấu của DN.
Ngoài ra, thực tế cho thấy, hình
thức lưu trữ trên giấy và dưới dạng
các tập tin trên thẻ, đĩa, băng có
nhiều nguy cơ mất, cháy, hỏng gây
ra mất dữ liệu. Ngày nay, lưu trữ
trên đám mây là hình thức tối ưu
giúp dữ liệu của DN được sao lưu
trực tuyến, tự động được tải lên
đám mây và có thể truy cập dữ liệu
mọi lúc mọi nơi. Do đó, cải thiện
trình độ nhận thứ nhà quản trị,
chuyên môn và năng lực công
nghệ thông tin, đạo đức nghề
nghiệp về bảo mật đối thông tin
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với nhân viên bộ phận kế toán tại
các DN chế biến mật ong Bình
Dương, nhằm đáp ứng xu hướng
lưu trữ trên đám mây của Google
Driver, Dropbox, One Driver. Các
dịch vụ lưu trữ này được miễn phí
lưu trữ với dung lượng lớn
(15GB), tiết kiệm chi phí mà vẫn
đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

biến mật ong Bình Dương, cần
thực hiện các giải pháp mang tính
đồng bộ trên tất cả các phương
diện để có một AIS hoàn chỉnh
hơn, giúp cho công tác quản trị
của DN được tốt nhất.

3. Kết luận

200/2014/TT-BTC

Trong quản lý và điều hành của
các DN nói chung và các DN chế
biến mật ong Bình Dương nói
riêng, không thể thiếu hệ thống
thông tin quản lý, trong đó AIS
đóng vai trò then chốt. Từ thực
trạng tại các DN chế biến mật ong
cho thấy, AIS trong các DN này
còn tồn tại nhiều hạn chế trên các
phương diện tổ chức bộ máy và
người làm công tác kế toán, cơ sở
hạ tầng kỹ thuật, các chu trình kế
toán và hệ thống KSNB. Vì vậy,
để hoàn thiện AIS, các DN chế

“hướng dẫn chế độ kế toán DN”.

thuộc chức năng quản lý của Nhà
nước cho các tổ chức nghề nghiệp
(Hội Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam, VACPA) như: soạn thảo, cập
nhật chuẩn mực kế toán, kiểm toán,
tổ chức thi kiểm toán viên và kế
toán viên hành nghề,... Phấn đấu
đến năm 2020, các tổ chức nghề
nghiệp của Việt Nam thực sự trở
thành tổ chức nghề nghiệp tự quản,
có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và
tổ chức hoạt động như các tổ chức
nghề nghiệp kế toán quốc tế khác
nhằm tăng cường phát triển và
nâng cao hiệu quả hoạt động, vai
trò của Hiệp hội nghề nghiệp trong
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Với tư cách là tổ chức nghề
nghiệp của những người làm kế toán,
kiểm toán Việt Nam, là thành viên
chính thức của tổ chức các nhà trí
thức Việt Nam (VUSTA), các tổ
chức nghề nghiệp quốc tế (IFAC) và
khu vực Đông Nam châu Á (AFA).
VAA tự hào, với vị thế là tổ chức
nghề nghiệp kế toán, kiểm toán đại
diện cho Việt Nam ở trong nước và
trên trường quốc tế. Quyết định của
Bộ Nội vụ, phê duyệt Điều lệ Hiệp
hội và cho phép đổi tên “Hội” thành
“Hiệp hội” là sự khẳng định vị thế
của tổ chức nghề nghiệp kế toán và
kiểm toán Việt Nam, là Liên hiệp của
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Pearson Education, Inc.

các cá nhân và tổ chức nghề nghiệp
kế toán, nghề nghiệp kiểm toán, nơi
tập hợp và hội tụ các nhà tài chính,
kế toán và kiểm toán Việt Nam, vì sự
phát triển kế toán kiểm toán Việt
Nam, khu vực và thế giới. Với vị thế
mới, vai trò của tổ chức nghề nghiệp
ngày càng cao hơn, với trách nhiệm
và nghĩa vụ nặng nề hơn.
Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn
và đầy đủ hơn về những quy định
mới trong Điều lệ Hiệp hội kế toán
và kiểm toán Việt Nam, trong các
số Tạp chí của năm 2021, 2022.
Hội viên VAA tự hào về tổ chức
nghề nghiệp của mình và nguyện
hết lòng hết sức, vì sự nghiệp kế
toán, kiểm toán Việt Nam.
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Kiểm toán liên tục có thể giúp đáp ứng nhu cầu cấp bách về thông tin tin
cậy kịp thời, của người sử dụng thông tin bên trong cũng như bên ngoài
doanh nghiệp. Tại Việt Nam, việc thực hiện kiểm toán liên tục tại các doanh
nghiệp đang dần trở thành một yêu cầu cấp thiết, trong bối cảnh hội nhập.
Theo đó, Việt Nam cần có cách tiếp cận chính xác, hợp lý trong việc thúc
đẩy áp dụng kiểm toán liên tục, qua đó thực hiện tốt các mục tiêu đề ra
trong “Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030” của
Thủ tướng Chính phủ. Bài viết trao đổi tổng quan, vai trò và lợi ích của
kiểm toán liên tục. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị đề xuất, nhằm thúc đẩy
phát triển kiểm toán liên tục, ở Việt Nam.
Từ khóa: kiểm toán liên tục, kiểm toán nội bộ, doanh nghiệp.
Continuous auditing can help meet ugrent need of information users timely,
reliably inside and outside enterprises. In Vietnam, the implementation of
continuous auditing at enterprises is gradually becoming an urgent requirement in the international integration context. Accordingly, Vietnam needs to
have an accurate and reasonable approach in applying continuous auditing, thereby well implementing the objectives set out in the "The Strategy
on Accounting and Auditing until 2020, the Vision 2030” of the Prime Minister. The paper discusses the overview, role and benefits of continuous auditing, thereby makes some recommendations to promote continuous
auditing development in Vietnam.
Keywords: continuous auditing, internal audit, enterprises.

1. Đặt vấn đề

Kiểm toán liên tục (Continuous
Auditing) là việc tận dụng hoạt động
giám sát liên tục, để xác định rủi ro.
Mục đích không phải là tìm ra
những điểm bất thường để thu hút
sự chú ý của ban lãnh đạo doanh
nghiệp (DN) mà là để xác định
những điểm yếu trong các biện pháp
kiểm soát, để từ đó có các giải pháp,
biện pháp khắc phục. Các nhà
nghiên cứu đều đồng thuận rằng,
một trong những mô hình tương lai
trong hoạt động kiểm toán là sử
dụng công nghệ kiểm toán tiên tiến,
được gọi là kiểm toán liên tục
(KTLT).

KTLT giúp nâng cao tính hiệu
lực và hiệu quả của các hoạt động
kiểm toán, trong bối cảnh những
tiến bộ, thành tựu của công nghệ
thông tin đã và đang tác động mạnh
mẽ đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
Chan và Vasarhelyi (2011) nhấn
mạnh rằng, việc kết hợp và sử dụng
hiệu quả công nghệ kiểm toán tiên
tiến là rất quan trọng đối với hoạt
động nghề nghiệp, nhằm hỗ trợ nhu
cầu ngày càng nhiều về đảm bảo
thời gian thực.
Tại Việt Nam, việc thực hiện
KTLT tại các DN đang dần trở thành

một yêu cầu cấp thiết, trong bối
cảnh hội nhập. Theo đó, Việt Nam
cần có cách tiếp cận chính xác, hợp
lý trong việc thúc đẩy áp dụng
KTLT, qua đó thực hiện tốt các mục
tiêu đề ra trong “Chiến lược kế toán
- kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn
2030” của Thủ tướng Chính phủ.
2. Tổng quan về kiểm toán liên tục

2.1. Khái niệm về kiểm toán
liên tục
Có thể nói, khái niệm về KTLT
được đề cập từ thập niên 1960, bởi
các nhà nghiên cứu và được chính
thức đưa ra trong báo cáo nghiên
cứu có nhan đề “Continuous Auditing” do Hiệp hội Kế toán viên Công
chứng Hoa Kỳ (AICPA) và Hiệp hội
Kế toán viên Công chứng Canada
(CICA), thực hiện vào năm 1999.
Theo đó: “KTLT được định nghĩa
như là một phương pháp luận kiểm
toán, cho phép kiểm toán viên phát
hành các báo cáo kiểm toán bằng
văn bản về vấn đề được kiểm toán,
đồng thời hoặc ngay sau khi giao
dịch phát sinh”.
Theo Investopedia (2021): “KTLT
là một quá trình nội bộ nhằm kiểm tra
các thông lệ kế toán, kiểm soát rủi ro,
tuân thủ, hệ thống công nghệ thông
tin và các thủ tục kinh doanh trên cơ
sở liên tục. KTLT thường dựa trên
công nghệ và được thiết kế để tự động
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hóa việc kiểm tra lỗi, xác minh dữ
liệu trong thời gian thực. KTLT yêu
cầu, đánh giá liên tục các thông lệ kế
toán và kiểm soát rủi ro. Đồng thời,
thường được sử dụng nhất, khi các
thủ tục mới được thực hiện như một
cách để theo dõi tính hiệu quả”.
Trong khi đó, theo Viện Kiểm
toán Nội bộ (IIA): “KTLT là bất kỳ
phương pháp nào được kiểm toán
viên sử dụng, để thực hiện các hoạt
động liên quan đến kiểm toán một
cách liên tục và không ngừng”.
2.2. Các hoạt động của KTLT
Theo Hãng Kiểm toán PwC Việt
Nam: “Một chương trình KTLT bao
gồm hầu hết hoặc tất cả những hoạt
động như: giám sát rủi ro liên tục,
gồm việc giám sát các chỉ số đo
lường hiệu quả hoạt động chính
(KPI); giám sát liên tục hệ thống
kiểm soát; giám sát liên tục các giao
dịch hoặc hoạt động; điều tra các
hoạt động có dấu hiệu bất thường đã
được phát hiện; báo cáo liên tục cho
các bên liên quan”.
Theo Vasarhelyi, Miklos và các
cộng sự (2008): “Nhìn chung, việc
thực hiện KTLT bao gồm 6 bước,
thường do người quản lý KTLT thực
hiện. Các bước này bao gồm: thiết lập
các lĩnh vực ưu tiên; xác định các quy
tắc giám sát và KTLT; xác định tần
suất của quá trình; cấu hình các thông
số KTLT; theo dõi; thông báo, truyền
đạt kết quả”.
Trong khi đó, nghiên cứu của Josh
Shilts (2017) lại cho rằng: “Có 7 bước
trong thực hiện KTLT gồm: thiết lập
vùng ưu tiên; xác định các quy định
về kiểm toán; xác định tần suất của
quá trình kiểm toán; xác định giới hạn
và thi hành; quản lý kết quả và tiến
hành các bước theo dõi tiếp theo;
thông báo kết quả; đánh giá các rủi ro
phát sinh”.
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3. Vai trò và lợi ích của kiểm toán liên tục

3.1. Vai trò của kiểm toán
liên tục
KTLT có thể giúp đáp ứng nhu
cầu cấp bách về thông tin tin cậy kịp
thời, của người sử dụng thông tin bên
trong cũng như bên ngoài DN. Thông
qua các thử nghiệm kiểm toán được
thực hiện một cách tự động, gần như
đồng thời hoặc chỉ thời gian ngắn, kể
từ khi các giao dịch được cập nhật
vào hệ thống thông tin của DN, KTLT
có thể giúp DN được kiểm toán nâng
cao: (1) khả năng phát hiện kịp thời
các giao dịch bất thường (gian lận, sai
sót); (2) khả năng đáp ứng các yêu
cầu ngày càng cao của các quy định
pháp lý liên quan đến kiểm soát nội
bộ; (3) hiệu quả hoạt động quản trị rủi
ro của DN.
So với thực hiện kiểm toán theo
cách tiếp cận truyền thống, khác biệt
đáng kể nhất của KTLT đó là việc
kiểm toán có thể được thực hiện theo
một tần suất cao hơn, thường xuyên
hơn đối với toàn bộ giao dịch, thay vì
chỉ thực hiện định kỳ trên cơ sở chọn
mẫu. Khác biệt đó mang lại nhiều lợi
ích cho các bên có liên quan của các
DN, bao gồm: (1) người sử dụng
thông tin được kiểm toán; (2) DN
được kiểm toán; (3) kiểm toán viên
(độc lập và nội bộ) (Hao & Zhang,
2010). Phương thức giám sát, KTLT
cũng cung cấp luồng dữ liệu ổn định
giúp kiểm toán viên đánh giá toàn
diện và nhanh chóng hơn, so với cách
tiếp cận kiểm toán truyền thống.
Theo Investopedia (2021): “Việc
áp dụng KTLT, giúp đánh giá liên tục
tính hữu hiệu của các kiểm soát.
Trong thực tế, KTLT là việc tận dụng
hoạt động giám sát liên tục để xác
định rủi ro, mục đích không phải là
tìm ra những điểm bất thường để thu
hút sự chú ý của ban lãnh đạo mà là
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để xác định những điểm yếu trong các
biện pháp kiểm soát”.
3.2. Lợi ích của kiểm toán
liên tục
Theo Paul J. Johnson (2020):
“KTLT có thể mang lại những lợi ích
như việc thu thập bằng chứng kiểm
toán kịp thời, ít gấp gáp và tốn nhiều
công sức; phân tích tốt hơn sức mạnh
của các công cụ/công tác kiểm soát
trong DN, thông qua việc nắm bắt xu
hướng và đo lường thường xuyên
hơn; phù hợp tốt hơn với tốc độ thay
đổi trong môi trường năng động cao
(kiểm toán đảm bảo theo thời điểm
trở nên lỗi thời khá nhanh, trong các
môi trường năng động hiện nay); việc
sử dụng các công cụ giám sát tuân thủ
tự động, có thể giúp tiết kiệm thời
gian và nguồn lực trong việc thu thập
bằng chứng; bằng cách tư vấn nhanh
chóng và hiệu quả hơn cho ban lãnh
đạo về các rủi ro hiện tại và mới nổi,
hoạt động KTLT có khả năng nâng
cao giá trị cho tổ chức và thay đổi
hành động với các bên liên quan”.
Bên cạnh đó, so với cách truyền
thống, sau khi kiểm toán nội bộ đưa
ra khuyến nghị, kiểm toán viên có thể
lên kế hoạch kiểm tra lại sau 6 tháng,
để xem xét các kiến nghị có được
thực hiện hoặc thực hiện có hiệu quả
hay không. Còn với KTLT, kiểm toán
nội bộ sẽ quan sát trong một khoảng
thời gian và đánh giá các vấn đề có tái
phát hay không và có cần phải thực
hiện một cuộc kiểm toán khác hay
không. Hoạt động này sẽ tiết kiệm
nguồn lực kiểm toán cũng như đảm
bảo cung cấp thông tin kịp thời hơn.
Có thể nói, lợi ích của KTLT sẽ
khác nhau giữa các tổ chức nhưng
nhìn chung nó có giúp cải thiện khả
năng quản trị, quản lý rủi ro, thực thi
và trách nhiệm giải trình, thông qua
việc cung cấp thông tin quan trọng
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toàn diện về việc tuân thủ các yêu cầu
nội bộ và quy định được cung cấp,
trong thời gian thực. Phần mềm kiểm
tra và giám sát liên tục có thể được
định hình để đánh giá các giao dịch,
dựa trên các thông số được xác định
trước và nếu chúng không được đáp
ứng, các cảnh báo có thể được tạo tự
động. Bên cạnh đó, KTLT có thể xác
định các hoạt động gian lận tiềm ẩn,
đánh giá rủi ro định lượng và định
tính kịp thời; theo dõi việc ban lãnh
đạo thực hiện các khuyến nghị được
yêu cầu trong quá trình đánh giá.
4. Phát triển kiểm toán liên tục ở Việt Nam

Theo các chuyên gia kế toán, ở
Việt Nam hiện nay, việc thực hiện
KTLT trong hoạt động kiểm toán rất
phù hợp với quan điểm hiện đại hóa
các hoạt động kế toán, kiểm toán của
“Chiến lược kế toán - kiểm toán đến
năm 2020, tầm nhìn 2030” theo
Quyết định Số: 480/QĐ-TTg ngày
18/03/2013 của Thủ tướng Chính
phủ. Theo đó, cần xây dựng hệ thống
thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý
trên cơ sở công nghệ hiện đại, thông
qua việc xây dựng hệ thống kết nối
thông tin trực tuyến đủ mạnh, tại các
cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh
vực kế toán, kiểm toán; xây dựng
ngân hàng dữ liệu để quản lý và giám
sát việc hành nghề kế toán, kiểm toán;
kết nối thông tin giữa các đơn vị cấp
trên, cấp dưới đảm bảo cho việc hợp
nhất báo cáo tài chính của toàn hệ
thống”. Như vậy, việc áp dụng KTLT
là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết trong bối
cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả
hoạt động KTLT cần quan tâm đến
một số vấn đề sau:
Một là, thay đổi nhận thức của
nhà lãnh đạo, quản lý DN trong việc
áp dụng KTLT. Nhiều nghiên cứu cho

thấy, hầu hết các nhân viên hoan
nghênh ý nghĩ thay thế việc kiểm tra
thủ công bằng các quy trình KTLT,
giám sát nhanh chóng. Tuy nhiên, đôi
khi việc này cũng bị cản trở bởi ban
lãnh đạo, khi cho rằng việc thực hiện
KTLT đòi hỏi đầu tư nguồn lực tốn
kém vào phần mềm và đào tạo kỹ
năng. Do vậy, cần thông tin đến ban
lãnh đạo DN về lợi ích của KTLT, sẽ
tăng mức độ bao quát rủi ro và đánh
giá kiểm toán sâu hơn.
Hai là, ban giám đốc và kiểm
toán viên nên trao đổi, làm việc cùng
nhau, để xác định bằng chứng cụ thể
cần thu thập và xác định tần suất
thực hiện KTLT. Ngoài ra, lãnh đạo
DN và tất cả các phòng ban liên quan
cần hiểu rằng, KTLT được hỗ trợ bởi
các công cụ giám sát liên tục cho
phép điều chỉnh thời gian một cách
linh hoạt. Điều này có nghĩa là, hoạt
động kiểm toán được thực hiện ở bất
kỳ khoảng thời gian nào mà tổ chức
cho là thích hợp, chẳng hạn như hai
năm một lần, hằng quý hoặc với tần
suất lớn hơn.
Ba là, phát huy tối đa những tố
chất, phẩm chất của kiểm toán viên.
Theo đó, kiểm toán viên sẽ phải vận
dụng và phát huy tối đa tính khách
quan, kỹ năng điều tra, thái độ hoài
nghi nghề nghiệp và kỹ năng giao
tiếp, để cung cấp cái nhìn sâu sắc và
tư vấn độc lập cho ban lãnh đạo DN
về việc quản lý rủi ro. Các kiểm toán
viên cần quan tâm đến việc hiểu và
tận dụng các công cụ, năng lực giám
sát mà công ty đã sử dụng, đặc biệt
là trong giai đoạn đầu thực hiện, để
từ đó thay đổi nhận thức về vai trò
của KTLT.
Bốn là, đẩy mạnh và tận dụng
những thành tựu của công nghệ
thông tin vào hoạt động KTLT. Việc
ứng dụng công nghệ thông tin sẽ

giúp có thể tiết giảm chi phí, hạn
chế nguồn nhân lực và tăng tần suất
của KTLT.
5. Kết luận

KTLT mang lại nhiều lợi ích, cho
các đối tượng bên trong và bên ngoài
DN. Hoạt động này có thể giúp xác
định các hoạt động gian lận tiềm ẩn,
đánh giá rủi ro định lượng và định tính
kịp thời; theo dõi việc ban lãnh đạo
thực hiện các khuyến nghị được yêu
cầu trong quá trình đánh giá. Ở Việt
Nam hiện nay, việc thực hiện KTLT
trong hoạt động kiểm toán rất phù hợp
với quan điểm hiện đại hóa các hoạt
động kế toán, kiểm toán của “Chiến
lược kế toán - kiểm toán đến năm
2020, tầm nhìn 2030” theo Quyết định
Số:480/QĐ-TTg ngày 18/03/2013 của
Thủ tướng Chính phủ. Cần đẩy mạnh
hoạt động KTLT, trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế như hiện nay,
nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin, quản
trị điều hành của DN.
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Tóm tắt:
Theo Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành chiến lược quốc
gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm
2030, Thủ tướng Chính phủ xác định mục tiêu “AI trở thành lĩnh vực công
nghệ quan trọng của Việt Nam” trong Cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0.
Nghiên cứu này xác định những kỹ năng cần thiết của nghề nghiệp kế
toán, trong môi trường AI và phác hoạ định hướng khung hướng dẫn chung
cho việc vận dụng AI vào những công việc cụ thể nào của nghề kế toán.
Từ khoá: kế toán, nghề nghiệp, AI, tự động hoá quy trình bằng robot (RPA).
Abstract:
According to Decision 127/QD-TTg dated January 26, 2021 promulgating the
national strategy on research, development and application of artificial intelligence (AI) to 2030 onwards, the Prime Minister affirms the aim that “AI becomes the core technological arena of Vietnam” in the 4.0 Technology
Revolution. This study therefore identifies the crucial skills required by the
accounting profession in the AI context, and orientates towards the general
framework of implementing AI to specific accounting tasks.
Keywords: accounting, profession, artificial intelligence, robotic process automation (RPA).

C

ông nghệ số đang thay đổi
ngày càng sâu rộng môi
trường làm việc cũng như
quy trình làm việc trong ngành kế
toán, tạo ra những cơ hội mới và đòi
hỏi người hành nghề kế toán phải
trang bị các kỹ năng công nghệ tiên
tiến (Greenman, 2017; Lehner và
cộng sự, 2019). Những thay đổi nghề
nghiệp theo sự phát triển của công
nghệ mới không phải là vấn đề mới
mà là một phần trong tiến trình phát
triển nghề nghiệp kế toán, đang liên
tục diễn ra. Các công nghệ mới, đặc
biệt là AI, sẽ làm thay đổi lớn đến quy
trình thực hiện kế toán trong tương lai
gần (Neely & Cook, 2011).
Cụ thể, robot phần mềm (tự động
hóa quy trình bằng robot) sử dụng AI
đã từng bước thay thế dần vai trò của
63

KTV thực hiện tác vụ kế toán đơn
giản thường xuyên (Cooper và cộng
sự, 2019) và đang tiến dần hỗ trợ các
công việc không thường xuyên như
quyết định trong các tình huống linh
hoạt và bất ngờ, các công việc phức
tạp như phát hiện gian lận và lập kế
hoạch tài chính (Brynjolfsson &
McAfee, 2014; Skrbiš & LaughlandBooÿ, 2019).
Về lâu dài, phần mềm kế toán
dựa trên AI sẽ có khả năng thực thi
các tác vụ, đòi hỏi “trí thông minh”
của con người (Huttunen và cộng sự,
2019) được lập trình trên các thuật
toán rất phức tạp. Điều này đặt ra rất
nhiều câu hỏi, liên quan đến vấn đề
phần mềm kế toán dựa trên AI thay

thế con người (Hrazdil và cộng sự,
2020; Martin, 2019).
Hiện nay, việc sử dụng các công
nghệ số AI đang ở giai đoạn sơ khai,
tuy nhiên trong một nghiên cứu Lehner
và cộng sự (2020) về tương lai của kế
toán số, cho thấy phát triển của kế toán
số sẽ từng bước tiến tới "Hệ thống kế
toán tự chủ hoàn toàn" (FAAS: Fully
Autonomous Accounting System).
Theo Lehner và cộng sự
(2020)“FAAS là một hệ thống kế toán
toàn diện, hoàn toàn tự chủ, tự nhận
thức và tự cải thiện. Trung tâm của
FAAS là một mạng lưới học sâu, đa
chức năng, dựa trên AI có khả năng
mô phỏng toàn diện, có khả năng vượt
qua nhận thức và quy trình ra quyết
định của con người. AI này có thể
quản lý dữ liệu cấu trúc và phi cấu
trúc từ nhiều nguồn khác nhau để cung
cấp thông tin kịp thời và phù hợp cho
đúng đối tượng ở định dạng phù hợp.”
(Lehner và cộng sự, 2020, p. 73).
Frey & Osborne (2017) dự đoán
rằng, 94% lao động kế toán chuyên
nghiệp có thể được thay thế bởi công
nghệ số dựa trên AI, trong 10 năm tới.
Mặc dù điều này chưa rõ ràng và
ngược với quan điểm của Frey & Osborne (2017), tổng quan các nghiên
cứu trên thế giới (Moll & Yigitbasioglu, 2019; Oesterreich &
Teuteberg, 2019) đa số không khẳng
định rằng các nhân viên tri thức sẽ bị
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thay thế, mà thay vào đó lao động kế
toán sẽ phải tự thay đổi trước các
nhiệm vụ mới dựa trên AI.
Nghiên cứu của Sutton và cộng sự
(2016, p. 70) cho rằng "các nhà nghiên
cứu cũng có trách nhiệm nhìn lại và
xem xét sự rẽ nhánh trong tương lai của
nghề nghiệp kế toán". Những năm gần
đây, công nghệ và số hóa đang đồng
hành cùng nhau cấu trúc lại công việc
của nhiều nghề nghiệp, đặt ra nhiều vấn
đề nghiên cứu như công nghệ số đã
thay đổi các tác vụ ở mỗi ngành nghề
hiện nay như thế nào (Brynjolfsson &
McAfee, 2014) hoặc nghiên cứu về các
công việc/nghề nghiệp mới nổi lên,
trong bối cảnh thế giới số (Baruch,
2000; Shockley & Allen, 2007). Do đó,
nghiên cứu này tập trung tìm hiểu ảnh
hưởng của AI, đã định hình nghề
nghiệp kế toán như thế nào, tại Việt
Nam. Như một nghiên cứu mang tính
ứng dụng thực tiễn, nghiên cứu này làm
rõ kế toán dựa trên AI trở nên “hữu
hình” hơn, từ đó định hướng khung
hướng dẫn chung cho việc vận dụng AI
vào các chức năng kế toán.
AI: Khái niệm và ảnh hưởng

AI là gì?
Thuật ngữ AI lần đầu tiên được
giới thiệu vào năm 1956 bởi John McCarthy, với định nghĩa “máy tính thực

hiện những gì con người đã làm, liên
quan đến trí tuệ” (Shubhendu & Vijay,
2013). Theo khái niệm này, hệ thống
vi tính hoá có thể được sử dụng để
thực hiện không chỉ các tác vụ thường
xuyên, định kỳ mà còn sở hữu khả
năng ghi nhận, khái niệm hóa và học
hỏi (giống như các sinh vật có tình
cảm), không chỉ là khoa học viễn
tưởng (Meskovic và cộng sự, 2018).
Trên phương diện kinh doanh, AI
được định nghĩa là "công nghệ cho
phép máy tính thực hiện các tác vụ
phục vụ ra quyết định của con người"
(Ovaska-Few, 2017). Máy tính với AI
được ứng dụng trong một số hoạt
động như ghi nhận giọng nói, lập kế
hoạch, học hỏi, giải quyết vấn đề. Ví
dụ, các công ty Apple, Amazon đã sử
dụng AI của máy tính để phát triển hệ
thống ghi nhận giọng nói như hệ
thống Siri của Apple hay Alexa của
Amazon. Nhiều ví dụ về AI như tự
động hoá quy trình bằng robot (robotics process automation process), thị
giác máy tính (computer vision), xử lý
ngôn ngữ tự nhiên (natural language
processing), nhận biết tiếng nói
(speech recognition)... (Davenport và
cộng sự, 2017), nhưng một nhánh của
AI, được ứng dụng phổ biến trong tài
chính, kế toán, kiểm toán là máy học
(CIMA, 2019).

Các ngành nghề đang đánh giá lại
quy trình, để tối đa hóa tính hiệu quả
trong một thế giới công nghệ số và tự
động hóa ngày càng tăng khi những
tiến bộ trong công nghệ đang tạo ra sự
thay đổi đột phá, trong thực tiễn kinh
doanh (Cooper và cộng sự, 2019).
Máy học ứng dụng các thuật toán máy
tính cải thiện quy trình, bằng cách phát
hiện xu hướng trong bộ dữ liệu, từ đó
cải thiện khả năng phát hiện gian lận
tại các tổ chức tài chính, đánh giá sự
phù hợp trong phương thức quản lý
HTK, đánh giá độ tin cậy tín dụng
khách hàng, tự động hoá giao tiếp với
khách hàng, hỗ trợ quá trình khoá sổ
kế toán để lập báo cáo tài chính tháng,
năm... và bất kỳ lĩnh vực nào sử dụng
lượng lớn dữ liệu (Schatsky và cộng
sự, 2014).
Ảnh hưởng của AI đến kế toán
Theo nghiên cứu của CGMA
(2019), công nghệ số, trong đó có
AI đã làm thay đổi cấu trúc tổ
chức của chức năng tài chính.
Trước đây, bộ phận tài chính kế
toán được tổ chức theo hình tam
giác cấp bậc với đáy tam giác thể
hiện phần lớn nhân viên thực hiện
ghi nhận, xử lý dữ liệu và giảm
dần số lượng nhân viên thực hiện
việc phân tích và giám sát, ra
quyết định (CGMA, 2019).
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Với sự hỗ trợ của công nghệ số, AI
đã tự động hoá các tác vụ ghi nhận
nghiệp vụ kinh tế thông thường và xử
lý dữ liệu, từ đó làm thay đổi mô hình
tam giác cấp bậc truyền thống bằng
mô hình ngũ giác, khi mà số lượng
nhân viên thao tác việc ghi nhận
nghiệp vụ, xử lý thông tin đã bị thu hẹp
lại nhưng mở rộng số lượng nhân viên
làm công việc phân tích, kết nối kinh
doanh và vẫn giữ số lượng ít nhân viên
giám sát, quản lý và ra quyết định
chiến lược, thể hiện qua Hình 1.
Theo mô hình ngũ giác, chức năng
tài chính, bộ phận tài chính, kế toán
được phân thành 4 cấp, với sự ứng
dụng của công nghệ thông tin như sau:
Cấp độ 4 – Ghi nhận và xử lý dữ
liệu: cá nhân, hoặc nhóm nhân viên
phụ trách công việc ở cấp độ 4 sẽ vận
dụng các nguyên tắc, chính sách kế
toán và các quy định công ty để thu
thập, ghi nhận, làm sạch và kết nối
dữ liệu. Trước đây, các tác vụ này
được thực hiện thủ công bằng con
người, nhưng nay nhờ vào hệ thống
tự động hoá qua robot phần mềm
ứng dụng AI sẽ giảm bớt các tác vụ
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cơ bản, do đó giảm số lượng nhân
viên thực hiện chức năng này. Thông
tin và dữ liệu được trích xuất trong
giai đoạn này, trở thành nguồn thông
tin đầu vào cho công việc ở giai đoạn
sau (CGMA, 2019).
Cấp độ 3 – Xử lý và phân tích
thông tin: nhân viên hoặc nhóm nhân
viên phụ trách công việc ở cấp độ này
sẽ thực hiện công việc phân tích, để
cung cấp sự hiểu biết về doanh nghiệp
(DN) từ nguồn thông tin giai đoạn
trước cung cấp (CGMA, 2019). Họ
phân tích thông tin và truyền đạt,
thông qua các báo cáo định kỳ. Thông
tin giai đoạn này tạo ra, sẽ kể lại câu
chuyện như thế nào tạo ra giá trị của
tổ chức. Mặc dù công việc ở cấp độ 3
có thể sử dụng kỹ thuật máy học
không giám sát trong AI để hỗ trợ,
nhưng vẫn rất hạn chế sử dụng hiện
nay và không thể thực hiện được toàn
bộ công việc của con người mà cần sự
giám sát, lập trình của người nhân
viên (Meskovic và cộng sự, 2018).
Cấp độ 2 – Kết nối kinh doanh và
xây dựng chiến lược: thông tin ở cấp
độ 3 sẽ được nhân viên bộ phận tài
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chính, kế toán kết nối với các bộ phận
khác trong đơn vị và các đối tác bên
ngoài, để có thể kiểm chứng và hiểu
sâu hơn về kết quả phân tích ở cấp độ
3, từ đó cung cấp cho bên liên quan ra
quyết định và kiểm soát hoạt động
(CGMA, 2019). Công việc ở cấp độ
này, sẽ ảnh hưởng đến các bên liên
quan trong và ngoài DN, cam kết duy
trì nguồn lực và tạo ra giá trị cho DN
(CGMA, 2019). Công việc ở cấp độ 2
cần có sự giao tiếp của con người, nên
ngày càng tăng số lượng nhân viên
tham gia công việc cấp độ này và
không thể bị thay thế bởi hệ thống AI
của máy.
Cấp độ 1 – Quản lý chức năng tài
chính và ra quyết định chiến lược:
nhân viên ở cấp độ này sẽ thực hiện
công việc lãnh đạo, ra quyết định và
quản lý chức năng tài chính thông qua
năng lực quản lý, điều hành và xây
dựng chiến lược. Do đó, công việc ở
cấp độ này được thực hiện bởi số
lượng ít nhân viên ở vị trí lãnh đạo và
phải do con người đảm nhiệm, không
thể bị thay thế bởi hệ thống AI của
máy (CGMA, 2019).
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Vì sự thay đổi trong mô hình chức
năng tài chính sau khi ứng dụng AI,
giá trị mà bộ phận tài chính, kế toán
cung cấp cho DN cũng thay đổi. Theo
CGMA (2019), các giá trị truyền
thống là tập trung kiểm soát sự tuân
thủ mà sự tuân thủ gắn liền với chi phí
phát sinh, do đó bộ phận tài chính, kế
toán có chiến lược hoạt động sao cho
đảm bảo tuân thủ nhưng ở mức chi phí
thấp nhất. Kế tiếp, giá trị hướng đến
là cải thiện thành quả hoạt động, cuối
cùng là tạo ra giá trị tăng thêm cho
DN. Tuy nhiên, với sự tham gia của
công nghệ số nói chung, giá trị bộ
phận tài chính, kế toán cung cấp đã
thay đổi, khi đó mục tiêu giá trị tuân
thủ không còn là mục tiêu chính do
kiểm soát sự tuân thủ dần được thực
hiện tự động hoá bởi kế toán dựa trên
AI, giá trị chính yếu mang đến cho
DN lúc này là nâng cao giá trị tăng
thêm cho DN.
Hình 2 thể hiện sự thay đổi mục
tiêu giá trị mang đến cho DN, trước và
sau khi ứng dụng AI.
Trong ngắn hạn, AI giúp cho nghề
nghiệp tài chính, kế toán đạt được độ
chính xác, sự nhất quán và tính hiệu
quả cao trong công việc, có thể cung
cấp khả năng phân tích chuyên sâu để
mang lại giá trị gia tăng cho DN. Trong
dài hạn, AI có thể mang đến những cơ
hội thay đổi mang tính đột phá, như
hình thành hệ thống có thể thực hiện
các tác vụ ra quyết định được thực hiện
bởi máy móc thay thế con người (Kokina & Davenport, 2017).
Thực trạng ứng dụng AI trong kế toán tại
Việt Nam

AI được biết đến tại Việt Nam từ
những ứng dụng, được khẳng định
bằng sáng chế của Việt Nam như:
“máy ảnh tự nhận diện khuôn mặt”,
“trợ lý ảo trên smartphone”, Zalo

Brain, Zalo Assistant của VNG hay
robot Nano của FPT... Qua đó cho
thấy, DN công nghệ Việt đang rất
nhạy trong lĩnh vực AI. Năm 2019,
Công ty Cổ phần Misa nghiên cứu và
ứng dụng AI, chatbot để xây dựng trợ
lý số bằng giọng nói, sử dụng trong
nhiều sản phẩm của Misa như: phần
mềm quản lý nhà hàng Misa CukCuk;
nền tảng quản trị hợp nhất Misa Amis;
nền tảng giáo dục Misa Emis; phần
mềm kế toán SME.net...
Rõ ràng, AI không phải là khái
niệm quá mới với người Việt, dù là
DN lâu đời hay những công ty khởi
nghiệp đều dành sự quan tâm, nghiên
cứu đặc biệt để phát triển AI. Không
chỉ là các DN, Chính phủ đã và đang
hướng đến chiến lược kinh tế 4.0,
trong đó đặt AI làm giá trị cốt lõi.
Đối với lĩnh vực kế toán, kiến trúc
sư Vũ Ngọc Hoàng về phát triển phần
mềm của công ty IBM Việt Nam,
trong buổi hội thảo chủ đề: “Lao động
số - tương lai việc làm sẽ như thế
nào”, đã dự đoán về nghề kế toán
trong tương lai công nghệ số, “66%
DN vừa và nhỏ sẽ sử dụng các dịch vụ
đám mây và 50% DN vừa và nhỏ sẽ
thay nhân viên kế toán nếu họ không
thích ứng với công nghệ đám mây”
(ICAEW Vietnam, 2018). Bên cạnh
đó, công ty phần mềm FPT, Misa đã
nghiên cứu giải pháp ứng dụng RPA
vào xử lý hoá đơn đầu vào trực tuyến,
giúp tự động hoá công tác kế toán.
Trên thực tế, AI đang hiện hữu trên thị
trường trong một số ứng dụng kế toán,
như sau:
Hệ thống giám sát đầu tư: dùng
trong để phân tích và quản trị các
khoản đầu tư, bao gồm phân tích báo
cáo tài chính và dự báo tài chính. Hệ
thống này đang được dùng nhiều tại
các ngân hàng Việt Nam hoặc các
công ty quỹ đầu tư.

Hệ thống lập kế hoạch của DN: tự
động tạo ra bảng tính thể hiện thuế thu
nhập, dòng tiền, lợi nhuận và nhiều
yếu tố khác ứng với từng phương án
lựa chọn được đề xuất.
Hệ thống phần mềm chuyên
gia: phân tích biến động và giải
thích nguyên nhân cho các biến
động đáng kể hoặc dùng theo dõi
hàng tồn kho (HTK).
Tuy các phần mềm AI hiện nay,
giúp giảm thiểu vấn đề thời gian trong
việc lập báo cáo nhưng có rất ít hệ
thống ứng dụng AI, trong việc tự động
hạch toán các giao dịch. Hay nói cách
khác, các ứng dụng AI hiện nay ở Việt
Nam tập trung giải quyết đầu ra nhưng
chưa giải quyết được vấn đề đầu vào.
Hiện nay, công việc hạch toán kế
toán vẫn phải phụ thuộc vào con
người, tiêu hao nhiều thời gian, chi phí
và rủi ro xảy ra sai sót cao hơn. Với
các cải tiến trong thuật toán AI và sức
mạnh tăng cường từ các vi xử lý mới,
đặc biệt sự xuất hiện của máy tính
lượng tử (quantumn computer) với
khả năng tính toán mạnh gấp nhiều lần
máy tính thông thường. AI trong
tương lai sẽ đủ sức mạnh để mô phỏng
con người, thực hiện công việc hạch
toán phức tạp, phi cấu trúc.
Ngay trong thời điểm hiện tại, đã
có một số phần mềm kế toán nước
ngoài ứng dụng AI để tự động ghi
nhận chi phí, doanh thu, đối chiếu
sao kê ngân hàng... ví dụ như phần
mềm kế toán nước ngoài Xero, đang
được sử dụng tại một vài DN cung
cấp dịch vụ kế toán cho các khách
hàng trụ sở nước ngoài, nhờ vào ứng
dụng truyền dữ liệu điện toán đám
mây. Phần mềm này tự động nhận
diện thông tin trên ảnh chụp của hoá
đơn và hạch toán, nhờ đó công việc
hạch toán thủ công được cắt giảm và
chủ DN có thể chỉ cần một KTV để
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giám sát kết quả. Tuy chức năng này
của Xero mới chỉ ứng dụng trên các
nghiệp vụ đơn giản của DN vừa và
nhỏ, nhưng nó là khởi đầu của việc
ứng dụng AI, trong khâu nhập liệu
dữ liệu đầu vào trong tương lai.
Định hướng khung hướng dẫn chung cho
việc ứng dụng AI trong kế toán

Trong Bảng 1, nghiên cứu này đề
xuất một số công việc kế toán có khả
năng được giao cho AI thực hiện.
Lưu ý đây chưa phải là một danh
sách đầy đủ và không nên xem như
một khuôn khổ hoàn chỉnh trong quá
trình dùng AI, với mục đích thay thế
công việc của con người. Thay vào
đó, khung hướng dẫn này nên được
sử dụng như gợi ý về một số công
việc phù hợp có thể giao cho AI, từ
đó DN nên suy nghĩ về phương thức
áp dụng cho đơn vị.
Bảng 1 cho thấy, nhiều tác vụ kế
toán có thể giao cho AI để đạt được
hiệu quả và tính nhất quán cao hơn.
Tuy nhiên, nhân sự kế toán sẽ không
hoàn toàn bị thay thế trong các công
việc kế toán. Họ sẽ không cần phải ghi
chép sổ sách hàng ngày, lưu trữ chứng
từ, xuất hoá đơn mà thay vào đó, họ
sẽ tham gia triển khai hệ thống kế toán
dựa trên AI, trong DN. Bởi lẽ, AI là
một hệ thống tự học hỏi, vai trò của
KTV là huấn luyện AI theo yêu cầu cụ
thể của DN. Sau khi triển khai thành
công, công việc KTV là can thiệp các
trường hợp AI chưa giải quyết được
và giám sát, kiểm tra kết quả có đáp
ứng các quy định pháp luật hay không.
Thậm chí, trong tương lai, các KTV
có thể vào vai trò như một chuyên gia
tư vấn, biết cách khai phá thông tin từ
hệ thống AI, để hỗ trợ lập kế hoạch và
ra quyết định cho DN.
Như vậy, trong từng vị trí kế toán
cụ thể, trách nhiệm và phạm vi công
67

việc có nhiều sự thay đổi một khi vận
dụng AI vào kế toán, như sau:
Kế toán tài chính theo phần hành
kế toán
Hiện tại, nhân viên KTTC theo
phần hành kế toán, thực hiện các công
việc ghi sổ nhật ký các giao dịch kinh
doanh. Ở nhiều đơn vị, nhân viên
KTTC phần hành đọc thủ công, đưa
dữ liệu vào hệ thống kế toán và ghi
nhận chúng vào đúng tài khoản. Ngoài
ra, nhân viên KTTC theo phần hành
kế toán có trách nhiệm lưu trữ các tập
tin giấy. Vào cuối tháng, cần kiểm tra
kỹ các tài khoản và điều chỉnh lại giao
dịch nếu cần. Hơn thế, KTV theo phần
hành kế toán có nhiệm vụ liên hệ với
khách hàng, trong trường hợp tài
khoản quá hạn thanh toán và sắp xếp
các bước tiếp theo. “Nhu cầu tuyển
dụng đối với vị trí KTV theo phần
hành kế toán sẽ giảm đi nhiều trong
10 năm sắp tới” (Leitner-Hanetseder
và cộng sự, 2021) do những cải tiến
sâu rộng trong việc sử dụng công nghệ
số vào kế toán.
Trong tương lai, đa số DN ứng
dụng giao dịch giữa DN với DN
(B2B), một phương thức giao tiếp
trên toàn thế giới với định dạng trao
đổi dữ liệu kỹ thuật số hoặc công
nghệ dựa trên AI, như kỹ thuật nhận
dạng ký tự quang học và cung cấp
hóa đơn được số hóa (Paschen và
cộng sự, 2020). Các thuật toán máy
học sẽ phân loại và diễn giải dữ liệu
được số hóa, sau đó ghi nhận chúng
vào đúng tài khoản. Hơn nữa, các
phần mềm robot thông minh được
sử dụng để đối chiếu và thực hiện
kiểm tra, để tránh các sai sót kế
toán. Để đảm bảo tuân thủ và chỉ
những người được ủy quyền mới có
thể đọc, các tệp dữ liệu số hóa được
thiết lập phân quyền và mọi hành
động đều được theo dõi trong quá
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trình kiểm tra, giúp cải thiện tính
minh bạch. Do đó, các robot phần
mềm thông minh sẽ không chỉ tự
động hóa các nhiệm vụ mà còn cải
thiện chất lượng dữ liệu tài chính,
bằng cách kiểm tra dựa trên AI. Lúc
này, KTV phần hành chỉ chịu trách
nhiệm đảm bảo rằng, tất cả giao
dịch kinh doanh được phần mềm kế
toán thông minh ghi sổ đầy đủ.
KTV sẽ có vai trò chủ chốt, trong
giai đoạn triển khai hệ thống kế
toán dựa trên AI. Vì AI là một hệ
thống tự học, nhiệm vụ của người
ghi sổ là huấn luyện AI theo nhu
cầu cụ thể của người dùng. Sau khi
huấn luyện thành công, KTV sẽ can
thiệp trong những tình huống đặc
biệt khi công nghệ số không xử lý
được. Hơn nữa, điều quan trọng là
đảm bảo điều chỉnh các quy trình
sao cho phù hợp với các mô
hình/quy trình kinh doanh, hoặc các
quy định kế toán đang thay đổi.
KTV theo phần hành kế toán sẽ
hỗ trợ người quản lý hệ thống tài
chính, bằng cách cung cấp hướng
dẫn nhận biết – làm thế nào (know –
how) (Kruskopf và cộng sự, 2020)
và thực hiện kiểm tra trong giai đoạn
triển khai các robot phần mềm, dựa
trên AI mới.
Nghiên cứu của LeitnerHanetseder và cộng sự (2021, p. 547)
đặt ra câu hỏi: “Những gì thực sự sẽ
được để lại cho những người kế toán?
Có thể có rất nhiều công việc do robot
tiếp quản. Có phải KTV sẽ tập trung
lo sự cố. Những robot này có thể đã
giảm bớt khối lượng công việc và áp
lực thời gian, nhưng tác giả bài viết
không chắc liệu các phần mềm robot
có đáp ứng được kỳ vọng của một
nhân viên kế toán hay không?".
(Leitner-Hanetseder và cộng sự,
2021, p. 547).
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Kế toán tài chính tổng hợp/Kế
toán trưởng
Việc đối chiếu thông tin, thu thập
thông tin để đánh giá lại giá trị tài sản
và nợ phải trả hoặc chuẩn bị các báo
cáo tài chính, hiện đang là nhiệm vụ
69

của KTTC tổng hợp/ kế toán trưởng,
nhưng những công việc này tương lai
có thể được trợ giúp bằng công nghệ
số, dựa trên AI (Leitner-Hanetseder và
cộng sự, 2021). Trong giai đoạn mà
các quy định ngày càng nhiều và xuất
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hiện nhiều quy trình kinh doanh mới
hoặc thay đổi, KTTC tổng hợp phải
quan tâm đến xây dựng các quy trình
của hệ thống KTTC một cách phù hợp
nhất. Thử thách đặt ra là, KTTC tổng
hợp/kế toán trưởng sẽ phải tham gia
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vào nhiều quy trình, ngay cả khi phần
mềm kế toán dựa trên AI có thể xử lý
các tác vụ. Trách nhiệm đối với các tác
vụ và nội dung của báo cáo tài chính
vẫn thuộc họ. Lúc này, KTTC tổng
hợp sẽ chịu trách nhiệm báo cáo, giám
sát và kiểm toán tự động, để đảm bảo
tuân thủ với quy định quản trị DN và
cải thiện chất lượng dữ liệu. Ngoài ra,
KTTC tổng hợp cũng phải giải quyết
các vấn đề kế toán phức tạp, không
thường xuyên, chưa được lập trình
trong thuật toán AI (Holmes & Douglass, 2021).
KTTC tổng hợp/kế toán trưởng dự
kiến sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống
chuyên gia, dựa trên AI tự học với
giao diện nhận dạng giọng nói. Ngoài
các đồng nghiệp con người, sẽ có các
đồng nghiệp ảo, những người sẽ hỗ trợ
việc ra quyết định và đảm bảo nguyên
tắc kiểm soát kép (Petkov, 2019).
Nhiệm vụ chính của KTTC tổng
hợp/kế toán trưởng sẽ xác định các
giải pháp tối ưu (kế hoạch thuế,
phương án huy động vốn...) cho DN,
ngay cả khi có đề xuất của đồng
nghiệp ảo (Petkov, 2019). KTTC tổng
hợp/kế toán trưởng vẫn phải giao tiếp
với cơ quan Nhà nước, với kiểm toán
viên, để làm rõ những thắc mắc liên
quan quá trình vận hành hệ thống.
Theo nghiên cứu của LeitnerHanetseder và cộng sự (2021), trong
mô hình tổ chức kế toán dựa trên AI,
KTTC tổng hợp/kế toán trưởng với
nhiệm vụ chính là đại diện để giao
tiếp với các cơ quan chức năng, cung
cấp dữ liệu đáp ứng các nguyên tắc
pháp lý và đạo đức. Để hoàn thành
những nhiệm vụ này, điều kiện tiên
quyết là phải có kiến thức kế toán và
đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết về
cách AI đưa ra quyết định, có kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng quản lý quy
trình và kỹ năng thích ứng công nghệ

thông tin mới (Leitner-Hanetseder và
cộng sự, 2021).
Kế toán quản trị/kiểm soát viên
tài chính
Trong mô hình tổ chức kế toán
dựa trên AI, KTQT/KSVTC ngày
càng nổi lên từ vai trò cung cấp
thông tin quản trị nội bộ thuần túy,
sẽ phát triển thành đồng nghiệp kết
nối kinh doanh (business partner)
(Leitner-Hanetseder và cộng sự,
2021). Tùy thuộc vào cấu trúc tổ
chức của từng DN, KTQT/ KSVTC
tham gia vào một hoặc nhiều chức
năng kinh doanh khác nhau. Nhiệm
vụ của họ sẽ thay đổi theo sự đa dạng
của dữ liệu ngày càng tăng và sẽ kết
hợp với các bộ phận khác trong đơn
vị, để có sự hiểu biết sâu hơn khi
phân tích dữ liệu. KTQT/ KSVTC
đang trở thành một nhà tư vấn, do đó
họ phải biết rất rõ các số liệu, để có
thể đưa ra kết luận hợp lý. Điều này
đòi hỏi các kỹ năng và phương pháp
luận nâng cao, để hiểu các kỹ thuật
phân tích, dự báo và trực quan hóa
dữ liệu dựa trên AI. AI sẽ giúp
KTQT/ KSVTC tối ưu hóa quy trình
bằng cách sử dụng các công cụ khai
thác dữ liệu, thiết kế bảng điều khiển
tương tác trực quan và hỗ trợ quyết
định dựa trên dữ liệu lớn.
Trong quá trình lập kế hoạch hoạt
động, quy trình lập kế hoạch sẽ được
tối ưu hóa dựa trên các công cụ AI, ví
dụ phương pháp dự toán hàng năm sẽ
được thay thế hoàn toàn bằng phương
pháp lập dự toán liên tục. Kế toán dựa
trên AI sẽ tạo ra các mô phỏng để cải
thiện hiệu quả và độ chính xác của các
kế hoạch và dự báo, từ đó đề xuất tình
huống phù hợp nhất (LeitnerHanetseder và cộng sự, 2021).
Trong tương lai, nhiệm vụ chính
của KTQT/ KSVTC là tập trung
vào việc lựa chọn kịch bản kinh

doanh phù hợp nhất, để hỗ trợ đội
ngũ quản lý trong việc hoạch định
chiến lược và quyết định đầu tư
(Holmes & Douglass, 2021).
Giám đốc quản lý rủi ro và
ngân quỹ
Vai trò của giám đốc quản lý rủi ro
và ngân quỹ ngày càng quan trọng
hơn đối với sự thành công của DN, do
môi trường kinh tế liên tục thay đổi và
xuất hiện nhiều công cụ tài chính mới
(Christopoulos và cộng sự, 2013).
Đây là chức danh xuất hiện từ lâu,
mặc dù vẫn còn mới so với vị trí KTV.
Để phục vụ công việc lập kế hoạch
thanh khoản ngắn hạn và dài hạn,
phòng ngừa rủi ro, giám sát độ tin cậy
tín dụng hoặc tương tác trên thị trường
tài chính, giám đốc quản lý rủi ro và
ngân quỹ phải dự báo thanh khoản
liên tục, dựa trên AI với các kịch bản,
tùy chỉnh và giám sát việc phân tích
thanh khoản tự động dựa trên AI, để
hỗ trợ quyết định có nên phát hành
công cụ nợ trong các phiên đấu giá
trực tuyến trên nền tảng blockchain.
AI sẽ hỗ trợ quét số dư các tài khoản
ngân hàng ở các công ty con, chi nhánh
khác nhau để tránh không có nơi nào
thừa tiền hoặc nơi nào thiếu tiền. Phần
mềm AI có thể giúp giám đốc ngân quỹ
theo dõi, lập kế hoạch thu tiền bán hàng
ngoại tệ và thanh toán mua hàng cùng
loại ngoại tệ, sao cho cùng thời điểm để
hạn chế rủi ro chênh lệch tỷ giá hối
đoái... Lúc này, tất cả những gì giám
đốc ngân quỹ cần làm là kiểm tra các
tín hiệu báo động đỏ, hiểu vì sao phần
mềm AI quản lý thanh khoản báo động
(Christopoulos và cộng sự, 2013).
Tuy nhiên, dù hỗ trợ nhiều công
việc quản lý rủi ro, ngân quỹ nhưng các
nhà khoa học dữ liệu không thể tạo ra
một phần mềm AI có thể tiếp quản
những gì giám đốc quản lý rủi ro và
ngân quỹ đang làm. Mặc dù sẵn sàng
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tiếp thu, thích ứng với công nghệ mới
nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của vị
trí này vẫn là vấn đề “nhận biết – làm
thế nào”, nhìn từ các khía cạnh pháp lý
và quy định, để hiểu các quyết định
kinh doanh nội bộ ảnh hưởng thế nào
đến rủi ro thanh khoản của DN (Leitner-Hanetseder và cộng sự, 2021).
CFO (quản lý quy trình và hệ
thống tài chính)
Lựa chọn công nghệ nào hoặc bộ
phận nào ứng dụng AI trong hệ thống
quản lý tài chính của đơn vị, sẽ là
nhiệm vụ “cốt lõi” của giám đốc tài
chính (CFO). CFO đôi khi kiêm
nhiệm luôn vị trí giám đốc hoạt động
CFO sẽ là một điều phối viên cho các
sáng kiến số hóa và tự động hóa, sẽ
xác định các quy trình được số hóa
dựa trên AI, bằng cách phối hợp với
người quản lý quy trình. Đánh giá tính
hữu hiệu và hiệu quả của việc cải tiến
quy trình bằng AI, phân tích chi phí và
lợi ích, đảm bảo tuân thủ các nguyên
tắc đạo đức trong các quyết định triển
khai ứng dụng AI, là trách nhiệm của
các CFO. CFO cần hỗ trợ từ bộ phận
nhân sự, để đảm bảo trang bị đầy đủ
cho nhân viên năng lực cần thiết trong
quá trình chuyển đổi số sang AI, nhằm
mang lại sự phối hợp đồng bộ giữa
con người và công nghệ AI (LeitnerHanetseder và cộng sự, 2021).
Ngoài ra, CFO còn chịu trách
nhiệm về việc ủy quyền, quản lý robot
dựa trên AI, làm việc với bộ phận IT
về quản lý các ứng dụng và phương
thức lưu trữ dữ liệu điện toán đám
mây, về lập trình giao diện sử dụng và
xây dựng hệ thống bảo mật công nghệ
thông tin. Như vậy, CFO là người lựa
chọn AI, quyết định AI có được triển
khai không, do đó không thể có một
công cụ hay hình thức nào của AI nào
có thể thay thế được công việc của một
CFO quản lý quy trình và hệ thống tài
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chính (Frey & Osborne, 2017). Vì vậy,
vị trí này rất thách thức, đòi hỏi các kỹ
năng toàn diện, đặc biệt là năng lực sẵn
sàng hiểu và ứng phó kịp thời với công
nghệ mới, hiểu biết toàn diện về quy
trình kế toán, cũng như có kỹ năng
quản lý dự án. Hơn nữa, CFO cần kỹ
năng mềm như kỹ năng tạo động lực
để giải quyết rào cản hành vi con
người, một khi phải thay đổi trong môi
trường công nghệ mới.
Kết luận

Ít nhất trong vài thập kỷ tới, kế
toán là một trong nhiều lĩnh vực kinh
doanh tăng cường ứng dụng AI hơn là
hoàn toàn tự động (Kokina & Davenport, 2017). Theo như phân tích, AI
chỉ mới thay thế các nhiệm vụ cụ thể
thay vì toàn bộ công việc, nên tình
trạng mất việc làm kế toán trong thời
gian ngắn, có thể diễn ra tương đối
chậm và không quá nhạy cảm (Kokina
& Davenport, 2017). Theo bà Kirstin
Gillon, Giám đốc chuyên môn Ban
công nghệ thông tin, ICAEW, “AI sẽ
thay đổi rất lớn vai trò của người làm
kế toán trong tương lai. Vai trò của
chuyên gia kế toán trong thời đại AI
không phải chỉ là ghi chép sổ sách, mà
là đưa ra các quyết định chính xác và
giúp cho DN phát triển thịnh vượng,
cũng như đảm bảo trách nhiệm giải
trình của những người có liên quan”.
(Doanh nhân Sài Gòn online, 2018).
Sau khi ứng dụng AI, các công
việc còn lại của KTV có thể liên quan
một số hoạt động như sau:
- Làm việc cùng với các phần
mềm kế toán thông minh, để theo dõi
hiệu suất và kết quả của chúng và (nếu
có thể) cải thiện hiệu suất của chúng.
- Giám sát việc sử dụng AI trong
các quy trình kiểm toán nội bộ, đồng
thời xác định xem nhiều hơn, ít hơn
công cụ tự động hoá cần thiết sử dụng.
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- Làm việc với các nhà cung cấp
công nghệ thông tin kế toán để phát
triển các công nghệ mới, dựa trên AI
và hỗ trợ những công nghệ hiện có.
- Thực hiện các nhiệm vụ giờ đây
không thể thực hiện được với máy
tính dựa trên AI, như quan hệ với đối
tác bên trong và bên ngoài đơn vị, giải
thích kết quả kiểm toán và tình hình
tài chính cho các cấp.
Giải quyết các tác vụ kế toán quá
hẹp và không phổ biến đến mức sẽ là
không kinh tế, nếu xây dựng hệ thống
để tự động hóa chúng.
Vấn đề nghiên cứu quan trọng
trong tương lai là kiểm tra sự thiên
lệch, khi con người dùng các ứng
dụng AI tham gia vào các phán đoán
và ra quyết định. Hammond (2016)
chỉ ra sự thiếu khách quan và cảnh báo
rằng, khi trí tuệ thông minh được triển
khai, chúng có xu hướng phản ánh
“thành kiến” của con người, bởi
những người tạo ra hoặc tương tác với
chúng. Sự thiên lệch đầu tiên là sự
thiên lệch theo hướng dữ liệu, có liên
quan đến việc hệ thống tạo ra kết quả
thiên lệch do sai sót hoặc sai lệch,
trong bộ dữ liệu cơ bản. Một sự thiên
lệch khác xảy ra do tương tác, khi máy
móc AI được huấn luyện bởi thành
kiến thuật toán của những người đào
tạo chúng. Cuối cùng, thiên lệch do
xung đột mục tiêu, không lường trước
được xảy ra do sự tương tác theo
khuôn mẫu của con người với hệ
thống. Ngoài ra, định hướng khác
nghiên cứu khác trong tương lai, là
giải quyết vấn đề minh bạch trong các
quyết định kế toán dựa trên AI (Kokina & Davenport, 2017).
Các phiên bản đơn giản của AI (ví
dụ: hệ thống phần mềm chuyên gia
dựa trên quy tắc hoặc phân tích hồi
quy tuyến tính) giúp người quan sát
tương đối dễ dàng hiểu mối quan hệ
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giữa biến đầu vào, biến đầu ra của mô
hình. Tuy nhiên, với máy học không
giám sát và mạng nơ-ron học sâu, rất
khó để người hành nghề kế toán, có
thể hiểu và phân tích quá trình xử lý
của máy tính, thậm chí còn khó hiểu
đối với các chuyên gia kỹ thuật. Như
vậy, khi nào vấn đề minh bạch trong
xây dựng hệ thống kế toán dựa trên AI
được rõ ràng hơn, khi đó tạo thuận lợi
hơn trong môi trường lập pháp chấp
nhận kết quả từ những phân tích AI.
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Chính sách, pháp luật đối với hoạt động đầu tư mạo hiểm
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Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn
đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới
được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của
các nền kinh tế lớn đều giảm sâu, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng, với tốc độ tăng
GDP ước tính đạt 2,91%. Cùng với Trung Quốc và Myanma, Việt Nam là
một trong ba quốc gia ở châu Á có mức tăng trưởng tích cực trong năm
nay, đồng thời quy mô nền kinh tế nước ta đạt hơn 343 tỷ USD. Hoạt động
đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam trong thời gian gần
đây có ghi nhận một số sự tăng trưởng và phát triển đột phá, từng bước
khẳng định vai trò và vị trí trong nền kinh tế. Một số ngành có sức phát
triển nóng và đi cùng xu hướng phát triển của thời đại, tiếp tục chứng kiến
sự phát triển mạnh mẽ như: công nghệ chuỗi khối (Blockchain), công nghệ
tài chính (Fintech), công nghệ giáo dục (Edtech),... Bên cạnh các yếu tố
khách quan, tác động tích cực của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4,
thì yếu tố về chính sách, pháp luật cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo nói chung và chính sách, pháp luật tạo điều kiện phát
triển môi trường đầu tư mạo hiểm nói riêng đã được quan tâm một cách
nghiêm túc, tạo nền tảng cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo.
Từ khóa: đầu tư mạo hiểm, khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Abstract:
2021 is considered to be a difficult and challenging year for the global
economy, including Vietnam. Due to the detrimental impact of the Covid-19
outbreak, the global economy is expected to experience the most severe
recession in history, with major economies all suffering significant growth.
Vietnam’s economy, on the other hand, continues to thrive, with an expected GDP growth rate of 2.91 percent. Vietnam, along with China and
Myanmar, is one of three Asian nations seeing positive growth this year,
with our economy totaling more than 343 billion USD. Vietnam’s venture
capital and innovative start-up operations have lately experienced some
breakthrough growth and development, increasingly solidifying their role
and place in the economy. Some industries, such as blockchain technology
(Blockchain), financial technology (Fintech), and education technology
(Edtech), have high growth potential and are following the current development trend. Aside from the objective reasons and positive impacts of the
fourth technology revolution, policy and legal issues for the growth of the innovative start-up ecosystem in general, as well as policies and legislation,
are crucial. The law to assist the growth of the venture capital environment,
in particular, has received careful consideration, laying the groundwork for
the establishment of an innovative startup ecosystem.
Key words:
venture capital, innovative start-up, small and medium-sized enterprises.

Ưu điểm của chính sách, pháp luật về
hoạt động đầu tư mạo hiểm

Trong thời gian qua, hệ thống
luật pháp liên quan tới đầu tư mạo
hiểm (ĐTMH) và khởi nghiệp sáng
tạo (KNST) đã từng bước được
hoàn thiện. Một số ưu điểm có thể
kể đến như:
Đã luật hóa được hoạt động
KNST và ĐTMH tại Luật Hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa
(DNNVV); xây dựng được một số
hành lang pháp lý ban đầu tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động
ĐTMH tại Nghị định 38/2018/NĐCP, cùng các nội dung được quy
định với nguyên tắc:
Tuân thủ các quy định của hệ
thống văn bản pháp luật như Luật
doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư
2014, Luật Hỗ trợ DNNVV năm
2017 và các hệ thống văn bản pháp
luật có liên quan.
Tạo cơ chế tự kê khai, tự chịu
trách nhiệm cho các đối tượng liên
quan đến ĐTMH sáng tạo. Đồng
thời, đặt ra một số quy định nhằm
nhận diện hoạt động ĐTMH sáng
tạo, giúp cảnh báo và hạn chế những
hành vi lừa đảo, trục lợi hoặc bị lợi
dụng huy động vốn, gây bất ổn
trong đời sống kinh tế xã hội. Các cá
nhân, tổ chức liên quan nếu có hành
vi lừa đảo, trục lợi, rửa tiền… thì sẽ
bị điều chỉnh bởi các pháp luật hiện

*Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội Việt Nam
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hành như bộ luật dân sự, bộ luật
hình sự.
Quy định các nguyên tắc khung
làm căn cứ pháp lý cho các đối tượng
liên quan lựa chọn mô hình tổ chức,
dưới hình thức công ty hoặc quỹ
ĐTMH sáng tạo. Từ đó, có thể xác
định được quyền lợi, nghĩa vụ và
trách nhiệm của các bên, hợp đồng
pháp lý điều chỉnh các mối quan hệ
trong hoạt động đầu tư cho KNST.
Rà soát khung pháp lý hiện tại
liên quan đến đầu tư cho KNST và
các quy định pháp lý điều chỉnh
các đối tượng thực hiện đầu tư
cho KNST ở Việt Nam (điều kiện
và thủ tục thành lập, quản lý, cơ
cấu tổ chức của các quỹ đầu tư,
các chương trình, dự án đầu tư
cho KNST có sử dụng ngân sách
Nhà nước…
Để xác định được những vấn đề
về đầu tư cho KNST mà hệ thống
pháp luật hiện tại của Việt Nam
chưa điều chỉnh, hoặc chưa phù hợp
với yêu cầu thực tiễn. Từ đó, đặt ra
các vấn đề cốt lõi cần giải quyết của
Nghị định trên cơ sở kế thừa các quy
định pháp luật hiện hành về doanh
nghiệp (DN), đầu tư và vận dụng
kinh nghiệm quốc tế.
Hạn chế của chính sách, pháp luật về
hoạt động đầu tư mạo hiểm

Mặc dù, nhiều văn bản pháp luật,
chính sách đã quan tâm tới nội dung
KNST, ĐTMH, nhưng kết quả triển
khai chưa đạt được như kỳ vọng,
còn một số hạn chế:
Một là, nhóm vấn đề liên quan
tới những quy định trực tiếp đã ban
hành nhưng thực tiễn chưa triển
khai được, hoặc triển khai nhưng
không phù hợp với thực tiễn
Đối với Luật Hỗ trợ DNNVV và
các Nghị định hướng dẫn (Nghị

định số 38/2018/NĐ-CP; Nghị định
số 39/2018/NĐ-CP; Nghị định số
34/2018/NĐ-CP): chưa có hướng
dẫn hạch toán kế toán cho DN có
hoạt động ĐTMH sáng tạo, công ty
thực hiện quản lý quỹ đầu tư mạo
hiểm sáng tạo, quỹ ĐTMH sáng tạo
khi có vướng mắc phát sinh trong
quá trình hoạt động, khiến một số
quỹ tuy đã thành lập nhưng vẫn
chưa hoạt động được; quy định
cứng số lượng nhà đầu tư góp vốn
vào quỹ không vượt quá 30 nhà đầu
tư, có thể gây cản trở cho việc huy
động vốn cho quỹ. Vì tùy theo nhu
cầu, thời hạn đầu tư thì số lượng nhà
đầu tư có thể sẽ lớn hơn rất nhiều.
Đối với công tác triển khai Đề án
844: chưa thống nhất đầu mối triển
khai tại các địa phương dẫn đến định
hướng triển khai hỗ trợ DN KNST
của cán bộ quản lý, tại một số địa
phương vẫn làm theo tư duy hỗ trợ
cho DNNVV truyền thống; tồn tại
tình trạng khác nhau trong hệ thống
cơ quan quản lý Đề án 844 tại địa
phương cũng dẫn đến khó khăn
trong báo cáo, tổng hợp thông tin, số
liệu về hệ sinh thái KNST trong
phạm vi cả nước; cơ chế tài chính để
hỗ trợ cho DN KNST gặp nhiều khó
khăn cho DN KNST vì loại hình DN
này luôn có tính chất rủi ro, cần có
cơ chế hỗ trợ nhanh trong những
giai đoạn khó khăn.
Hai là, nhóm vấn đề liên quan
tới những quy định pháp luật khác
cản trở, gây vướng mắc trong thực
hành pháp luật về ĐTMH và hỗ
trợ, khuyến khích ĐTMH
Đối với Luật ngân sách, Luật
quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu
tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN
(Luật số 69/2014/QH13): quy định
phải bảo toàn vốn áp dụng đối với
toàn bộ các loại hình đầu tư, sử dụng

vốn Nhà nước, dẫn đến các hoạt
động liên quan tới ĐTMH không
thể sử dụng được các nguồn vốn này
là không hợp lý, trở thành rào cản
vô hình cho việc Nhà nước đầu tư
vào việc ươm tạo và phát triển DN
khởi nghiệp. Quy định sử dụng
nguồn vốn Nhà nước và hình thành
quỹ đặc thù của Nhà nước đầu tư
cho khởi nghiệp là không có tính
khả thi, theo các quy định hiện hành.
Bởi mặc dù, tổng vốn đầu tư cho vài
chục hay vài trăm công ty có thể
đem lại lợi nhuận nhưng chỉ cần một
công ty hay dự án khoa học và công
nghệ được đầu tư bị thua lỗ, người
chịu trách nhiệm về khoản đầu tư đó
có thể dễ dàng bị quy trách nhiệm
hình sự.
Luật Thuế TNDN (Luật
số:14/2008/QH12 ban hành ngày
03/06/2008) chưa có quy định để
phù hợp với Luật Hỗ trợ DNNVV:
khoản 1, Điều 10, Luật Hỗ trợ
DNNVV quy định hỗ trợ ưu đãi về
thuế cho DNNVV. Tuy nhiên cho
đến nay, vẫn chưa thực hiện được
quy định này, do chưa có quy định
cụ thể trong Luật Thuế TNDN;
khoản 3, Điều 18 Luật Hỗ trợ
DNNVV quy định nhà đầu tư cho
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được
miễn giảm thuế TNDN có thời hạn,
đối với thu nhập từ khoản đầu tư vào
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, theo
quy định pháp luật về thuế TNDN.
Hiện nay, Luật Thuế TNDN cũng
chưa có quy định cụ thể về điều này,
nên chưa thể thực hiện trong thực tế.
Đối với giao dịch tại ngân hàng:
quy định của Ngân hàng Nhà nước về
việc mỗi nhà đầu tư nước ngoài, khi
đầu tư góp vốn vào quỹ ĐTMH sáng
tạo sẽ phải mở 1 tài khoản vốn đầu tư
gián tiếp bằng VND để chuyển tiền
vào công ty quản lý quỹ, sẽ gây rất
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nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư
nước ngoài khi muốn đầu tư vào các
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tại
Việt Nam. Bên cạnh đó, khi nhà đầu
tư nước ngoài chuyển ngoại tệ của
chính mình sang tài khoản vốn gián
tiếp VND, tiền sẽ bị treo chờ làm thủ
tục bán, quy đổi ngoại tệ sang VND
để đầu tư gián tiếp.
Ba là, nhóm vấn đề liên quan
tới chưa có hành lang pháp lý
cần thiết
Để huy động các nguồn lực
trong nước, nước ngoài đầu tư cho
KNST cần có những chính sách đặc
thù, dành riêng cho hoạt động
ĐTMH. Hiện tại, trong hệ thống
chính sách, pháp luật của Việt Nam
vẫn còn một số khoảng trống, có thể
thống kê như sau:
Về việc nhận diện trong hệ thống
pháp luật:
Mặc dù, đã có định nghĩa về DN
KNST (dưới định nghĩa DNNVV
khởi nghiệp sáng tạo) tại Luật Hỗ
trợ DNNVV. Tuy nhiên, việc đặt
DN KNST trong nội hàm của
DNNVV là không phù hợp. Tiếp
đến, pháp luật chưa có quy định về
việc cơ quan hay tổ chức nào công
nhận một DN là DN KNST. Do đó,
không có căn cứ để xác định được
khoản đầu tư nào là khoản đầu tư
vào DN KNST, nhà đầu tư nào là
nhà đầu tư cho DN KNST, cá nhân
nào là người làm việc cho các DN
KNST để được hưởng các ưu đãi
hoặc các cơ chế thuế đặc thù như ưu
đãi thuế TNCN, thuế thặng dư vốn.
Chưa có hành lang pháp lý cho
hoạt động gọi vốn cộng đồng, đặc
biệt là đối với loại hình gọi vốn cộng
đồng đổi lấy cổ phần. Việc thiếu các
chính sách về tư cách, quyền hạn,
trách nhiệm của mỗi bên trong quan
hệ gọi vốn cộng đồng, sẽ khó điều
75

chỉnh các quan hệ sau đây về gọi
vốn cộng đồng.
Về những chính sách khuyến
khích bên đầu tư:
Chưa có các quy định riêng về
thuế, nhằm khuyến khích hoạt động
đầu tư mạo hiểm. Điều này ảnh
hưởng nhất định đến việc thu hút
vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong
và ngoài nước cho các DN KNST;
chưa có cơ chế, chính sách khuyến
khích huy động nguồn vốn từ ngân
sách đầu tư, hỗ trợ cho KNST. Đặc
biệt là, từ các Quỹ phát triển khoa
học và công nghệ của các bộ, ngành,
của các địa phương, của các trường
đại học, viện nghiên cứu, của các
DN Nhà nước.
Chưa có chính sách hình thành
quỹ ĐTMH quốc gia, của bộ,
ngành, địa phương, nhằm tạo ra lực
hút cần thiết cho thị trường ĐTMH.
Chưa có quy định nào về các
hoạt động đầu tư của các quỹ phi lợi
nhuận như điều kiện, phương thức,
cách thức đầu tư, cũng như chính
sách ưu đãi dành riêng cho quỹ phi
lợi nhuận đầu tư cho khởi nghiệp.
Do đó, chưa thu hút được nguồn vốn
từ các qũy phi lợi nhuận như quỹ xã
hội, quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm,...
cho hoạt động ĐTMH, thông qua
việc cho phép các quỹ này đầu tư
vào các quỹ ĐTMH chuyên nghiệp.
Về các chính sách khác tạo môi
trường thuận lợi cho hoạt động
đầu tư:
Chưa có khung thử nghiệm
pháp lý thống nhất cho các bộ,
ngành, lĩnh vực. Hiện tại, mới chỉ có
một số hoạt động đang được đề xuất
ở dạng dự thảo như khung pháp lý
thử nghiệm về fintech, trong lĩnh
vực ngân hàng đang được Ngân
hàng Nhà nước chủ trì xây dựng hay
một số chương trình, đề án thí điểm,
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với thời gian và thủ tục tương đối
phức tạp.
Chưa có hành lang pháp lý cho
việc hình thành và phát triển sàn
giao dịch cổ phần cho DN KNST,
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các
nhà đầu tư, cả trong nước và nước
ngoài; hoặc có những quy định riêng
về đánh giá DN KNST, để có thể
chào bán cổ phiếu ra công chúng
thuận lợi hơn.
Bốn là, hạn chế từ các nhà
đầu tư
Một số hạn chế từ phía các DN
KNST cũng ảnh hưởng không nhỏ
đến khả năng được tiếp nhận các hỗ
trợ, ví dụ như: kỹ năng quản trị, điều
hành kinh doanh, xúc tiến, quảng bá
phát triển.
Nguyên nhân của những hạn chế

Thứ nhất, hệ thống pháp luật
còn chồng chéo, phức tạp
Hệ thống pháp luật hiện tại còn
chồng chéo, tạo ra nhiều rào cản cho
hoạt động đầu tư mạo hiểm, do tính
chất liên ngành, không biên giới của
hoạt động đầu tư mạo hiểm và khởi
nghiệp sáng tạo. Quy định không
thống nhất, không có sự liên thông
giữa các Luật, bộ Luật, các văn bản
hướng dẫn. Bên cạnh đó, là sự không
thống nhất về cách hiểu và nội dung
của một số quy định tại Việt Nam và
quốc tế, dẫn đến việc khó thu hút
nguồn đầu tư từ nước ngoài.
Thứ hai, tư duy xây dựng pháp
luật chưa theo kịp với sự phát triển
của thực tiễn, thiếu tính dự đoán;
tư duy bảo toàn vốn theo ý nghĩa
vật lý thay vì đánh giá tác động,
ảnh hưởng của chính sách lên cả
nền kinh tế và xã hội.
Sự phát triển nhanh chóng của
công nghệ và ứng dụng công nghệ
trong cuộc sống, dẫn tới nhiều quy

Nghiên cứu trao đổi
định pháp luật đã trở nên quá lạc
hậu, thậm chí vừa ban hành đã lỗi
thời, thậm chí không thể triển khai
được. Thêm vào đó, đối với hoạt
động đầu tư mạo hiểm và khởi
nghiệp sáng tạo, tư duy quản lý
trong công tác xây dựng pháp luật
không còn phù hợp. Tư duy về hỗ
trợ, khuyến khích, thúc đẩy chưa
được vận dụng có hiệu quả.
Thứ ba, chưa có đầu mối quản
lý Nhà nước thống nhất
Do không thống nhất một đầu
mối quản lý dẫn đến công tác phối
hợp, triển khai rất khó khăn, không
hiệu quả. Ví dụ: Bộ Kế hoạch và
Đầu tư quản lý phát triển DNNVV;
Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, hoạt
động nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ; Bộ Công thương
quản lý về công tác xúc tiến thương
mại; Bộ Giáo dục và Đào tạo quản
lý về hoạt động đào tạo KNST,...
Thứ tư, chưa có cơ chế xây
dựng các khung khổ thử nghiệm
(sandbox) cho phù hợp với sự
phát triển nhanh chóng Cuộc
CMCN 4.0
Đối với sự phát triển nhanh
chóng của Cuộc CMCN 4.0, nhiều
mô hình hoạt động, mô hình đầu tư
vượt ra khỏi các khuôn khổ pháp lý
thông thường, chưa có những khung
pháp lý để tham khảo, xây dựng
chính sách quản lý kịp thời (ví dụ
như: việc gọi vốn đầu tư thông qua
phát hành đồng mã hóa (tokens,
ICO); việc kinh doanh thông qua
các trò chơi điện tử nền tảng
blockchain,...)
Kiến nghị và giải pháp

Trên cơ sở nhận diện và phân
tích những bất cập, khoảng trống

của hệ thống pháp luật về đầu tư
mạo hiểm, báo cáo xin đề xuất các
giải pháp để hoàn thiện khắc phục
và bổ sung những khoảng trống, lỗ
hổng trong các văn bản chính sách,
pháp luật liên quan đến hoạt động
đầu tư mạo hiểm.
ЉNhóm giải pháp về thể chế
Một là, Bộ Chính trị và Ban
Chấp hành Trung ương Đảng tiếp
tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính
trị nâng cao nhận thức và hành động
nhằm thúc đẩy và phát triển thị
trường cho DN khởi nghiệp sáng
tạo, coi đó là một trong những trụ
cột quan trọng để phát triển bền
vững đất nước. Xem xét lựa chọn
các quan điểm, mục tiêu, giải pháp
và nhiệm vụ phù hợp trong nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII, để tổ chức thực hiện. Có
thể nghiên cứu để ban hành một
nghị quyết riêng của Bộ Chính trị,
Ban Chấp hành Trung ương về DN
khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có
vấn đề về đầu tư mạo hiểm.
Hai là, Quốc hội nghiên cứu, xem
xét ban hành hành lang pháp lý toàn
diện cho đầu tư mạo hiểm dưới dạng
1 đạo luật về đầu tư mạo hiểm, trong
đó phạm vi và nội dung điều chỉnh
quy định cụ thể các vấn đề như:
Công nhận, xác định vai trò của
các hình thức đầu tư mạo hiểm theo
nội hàm được sử dụng rộng rãi trên
thế giới, bao gồm: nhà đầu tư thiên
thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, nền tảng
gọi vốn cộng đồng, sàn giao dịch
vốn dành cho DN khởi nghiệp sáng
tạo,... Xác định đầu mối quản lý Nhà
nước về hoạt động đầu tư mạo hiểm;
quy định các biện pháp khuyến
khích, hỗ trợ, chính sách ưu đãi
dành cho các đối tượng tham gia
vào quá trình đầu tư mạo hiểm, bao

gồm cả nhà đầu tư, bên nhận đầu tư
và các hoạt động hỗ trợ kèm theo, ví
dụ như: chính sách visa, chính sách
thuế, chính sách đào tạo, nâng cao
năng lực, chính sách lương chuyên
gia đặc thù,...
Ba là, nghiên cứu phương án sửa
đổi, bổ sung một số luật nhằm tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng
thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
động đầu tư mạo hiểm hiện còn
đang tồn tại, cụ thể là:
- Đối với nguồn vốn tư nhân:
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật
Đầu tư, Luật Hỗ trợ DNNVV. Trong
đó, đồng bộ hóa nội dung quy định
về đầu tư mạo hiểm; bổ sung quy
định về đăng ký, chứng nhận DN
khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư
thiên thần trong Luật Đầu tư, Luật
Hỗ trợ DNNVV.
- Đối với nguồn vốn nước ngoài:
sửa đổi, bổ sung pháp lệnh về quản
lý ngoại hối tạo điều kiện thuận lợi
hơn cho hoạt động thoái vốn của
nhà đầu tư nước ngoài vào DN khởi
nghiệp sáng tạo Việt Nam; sửa đổi,
bãi bỏ quy định về việc mở tài
khoản tại Việt Nam trong thủ tục
đầu tư.
- Đối với nguồn vốn cộng đồng:
ban hành khung khổ pháp lý dành
cho mô hình gọi vốn cộng đồng đổi
lấy cổ phần và cho vay ngang hàng,
sàn giao dịch vốn dành riêng cho
DN khởi nghiệp sáng tạo.
- Đối với nguồn vốn từ khu vực
công: nghiên cứu xây dựng mô hình
và hoạt động của Quỹ đầu tư mạo
hiểm quốc gia theo mô hình fund of
funds, với các công cụ trải rộng từ
tài trợ, cho vay, đầu tư; sửa đổi, bổ
sung luật đấu thầu với quy định ưu
tiên tham gia đấu thầu đối với DN
khởi nghiệp sáng tạo, hoặc đơn giản
hóa điều kiện trong chuẩn bị hồ sơ
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thầu đối với DN khởi nghiệp sáng
tạo; sửa đổi luật quản lý, sử dụng tài
sản công tại DN, luật ngân sách, bộ
luật hình sự và các văn bản hướng
dẫn tạo điều kiện cho việc đầu tư
cho khởi nghiệp sáng tạo từ nguồn
ngân sách, cho phép bảo toàn vốn
theo danh mục đầu tư, với thời hạn
dài từ 5-10 năm.
Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách

Tăng cường hơn nữa năng lực
của các cơ quan soạn thảo và ban
hành các văn bản pháp luật và chính
sách liên quan đầu tư mạo hiểm và
DN khởi nghiệp sáng tạo đảm bảo
tính khoa học, đáp ứng yêu cầu về
chất lượng và đảm bảo tính khả thi,
để tạo điều kiện lựa chọn đúng đối
tượng hỗ trợ như mục tiêu đề ra.
Tăng cường tham vấn chính sách
với sự tham gia của các bên liên
quan trong quá trình xây dựng dự
thảo, xây dựng quy định và chính
sách, đặc biệt là các đối tượng trực
tiếp như các DN khởi sự, các hiệp
hội, các nhà đầu tư.
Tiếp theo trang 72
25. Oesterreich, T. D., & Teuteberg, F.
(2019). The role of business analytics in
the controllers and management accountants’ competence profiles. Journal of Accounting & Organizational Change,
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26. Ovaska-Few, S. (2017). How artificial intelligence is changing accounting. Journal of Accountancy.
27. Paschen, J., Paschen, U., Pala, E.,
& Kietzmann, J. (2020). Artificial intelligence (AI) and value co-creation in B2B
sales: Activities, actors and resources.
Australasian Marketing Journal (AMJ).
https://journals.sagepub.com/doi/10.1016
/j.ausmj.2020.06.004
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Nghiên cứu phương án hình
thành cơ quan đầu mối thuộc Chính
phủ quản lý hoạt động đầu tư mạo
hiểm để liên kết nguồn lực của các
bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa
phương, trong công tác triển khai.
Tiếp tục bố trí nguồn lực triển khai
đồng bộ, có hiệu quả các chương
trình, đề án tạo môi trường thuận lợi
cho đầu tư mạo hiểm phát triển, phát
triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo, phát triển tài sản trí
tuệ, thị trường khoa học và công
nghệ,... cần tiến hành các biện pháp
thúc đẩy nhanh việc triển khai
chương trình đổi mới công nghệ
quốc gia và hoạt động của Quỹ Đổi
mới công nghệ quốc gia, hướng vào
các hoạt động phục vụ các lĩnh vực
nông nghiệp công nghệ cao và công
nghiệp phụ trợ, nhằm hỗ trợ tốt nhất
về môi trường công nghệ cho DN
KNST.
Ứng dụng công nghệ nhằm giải
quyết bài toán về thủ tục hành chính,
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu
hút nguồn đầu tư trong nước, nước

ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi cho
dòng tiền đầu tư khởi nghiệp sáng
tạo được chuyển động tự do hơn,
cùng các biện pháp chống rửa tiền
phù hợp. Ban hành cơ chế, khuyến
khích các tập đoàn trong nước, tập
đoàn đa quốc gia đầu tư vào khởi
nghiệp ĐMST.
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Báo cáo tài chính (BCTC) của các đơn
vị hành chính, sự nghiệp là nguồn
thông tin đầu vào quan trọng để xây
dựng BCTC Nhà nước, báo cáo của
Tổng Kế toán Nhà nước. Với những
yêu cầu cấp bách về thông tin và công
khai với các bên liên quan, BCTC khu
vực công nói chung cần được hoàn
thiện từ việc lấy chứng từ, số liệu, cho
đến việc lập và công bố thông tin.
Abstract:
Financial statements at public sector
entities are an important input source
for the preparation of state financial
statements and reports of the State Accountant General. With urgent requirements for information and disclosure to
stakeholders, financial reporting of public sector entities need to be completed
from obtaining documents, data,
preparing and disclosing information,
and also the apply international public
accounting standards (IPSAS) to prepare financial statements.
Keywords:
Financial reporting, public sector,
IPSAS.

C

ho tới nay, cơ chế, chính sách
về kế toán tại các đơn vị
hành chính, sự nghiệp đã
được ban hành tương đối đầy đủ, đồng
bộ, bao gồm: Luật Kế toán năm 2015;
Nghị định Số 174/2016/NĐ-CP ngày
30/12/2016 của Chính phủ và Thông
tư Số 107/2017/TT-BTC ngày
10/10/2017 của Bộ Tài chính, hướng
dẫn chế độ kế toán hành chính, sự
nghiệp. Những văn bản này đã quy
định chi tiết về BCTC đối với các đơn
vị hành chính, sự nghiệp và làm cơ sở
pháp lý quan trọng để xây dựng
BCTC Nhà nước.

Báo cáo tài chính trong các đơn vị hành
chính sự nghiệp

Có thể nói, Thông tư số
107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
là cơ sở pháp lý đầy đủ và mới nhất,
để các đơn vị hành chính, sự nghiệp
lập BCTC. Theo đó, BCTC cung cấp
thông tin về tình hình tài chính, kết
quả hoạt động tài chính và các luồng
tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp
cho những người có liên quan để xem
xét và đưa ra các quyết định về các
hoạt động tài chính, ngân sách của
đơn vị. Thông tin trên BCTC, giúp
cho việc nâng cao trách nhiệm giải

trình của đơn vị về việc tiếp nhận và
sử dụng các nguồn lực theo quy định
của pháp luật. Thông tin BCTC của
đơn vị hành chính, sự nghiệp là thông
tin cơ sở để hợp nhất BCTC của đơn
vị cấp trên. Bên cạnh đó, BCTC tại
các đơn vị hành chính, sự nghiệp được
coi là nguồn thông tin đầu vào quan
trọng để xây dựng BCTC Nhà nước,
báo cáo của Tổng Kế toán Nhà nước.
Ngoài ra, theo Điều 29 Luật Kế
toán, BCTC của đơn vị kế toán dùng
để tổng hợp và thuyết minh về tình
hình tài chính và kết quả hoạt động
của đơn vị kế toán. BCTC của đơn vị

*Khoa Kế toán – Đại học Duy Tân
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kế toán gồm: báo cáo tình hình tài
chính; báo cáo kết quả hoạt động; báo
cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh
BCTC; báo cáo khác theo quy định
của pháp luật. Trong đó, danh mục
BCTC đã được liệt kê khá chi tiết
trong Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.
Theo Điều 6 Luật Kế toán, BCTC
phải được lập và gửi cơ quan có thẩm
quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời.
Thông tin, số liệu trong BCTC của
đơn vị kế toán phải được công khai
theo quy định tại Điều 31 và Điều 32
của Luật Kế toán. Cụ thể, theo Điều
31 Luật Kế toán, đơn vị kế toán thuộc
hoạt động kinh doanh công khai các
nội dung sau đây: tình hình tài sản, nợ
phải trả và vốn chủ sở hữu; kết quả
hoạt động kinh doanh; trích lập và sử
dụng các quỹ; thu nhập của người lao
động; các nội dung khác theo quy định
của pháp luật. Trong khi đó, theo Điều
32 Luật Kế toán, hình thức và thời hạn
công khai BCTC của đơn vị kế toán
sử dụng ngân sách Nhà nước thực
hiện theo quy định.
Theo Nguyễn Thị Hoài (2017) về
cơ bản, hệ thống BCTC của các đơn
vị hành chính sự nghiệp hiện nay đã
trình bày một cách tổng quát, toàn
diện về tình hình tiếp nhận, sử dụng
kinh phí ngân sách Nhà nước tại các
đơn vị kế toán Nhà nước; đáp ứng
được yêu cầu quản lý Nhà nước, phù
hợp với Luật Ngân sách Nhà nước và
các chính sách quản lý tài chính đối
với các đơn vị hành chính, sự nghiệp
và là một bộ phận cấu thành, để tổng
hợp phục vụ điều hành ngân sách của
Quốc hội.
Theo khoản 3, Điều 7 Thông tư số
107/2017/TT-BTC, BCTC phải được
phản ánh một cách trung thực, khách
quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu
báo cáo; trình bày theo một cấu trúc
79

chặt chẽ, có hệ thống về tình hình tài
chính, kết quả hoạt động và các luồng
tiền từ hoạt động của đơn vị. Đồng
thời, BCTC phải được lập kịp thời,
đúng thời gian quy định đối với từng
loại hình đơn vị, trình bày rõ ràng, dễ
hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế
toán. Thông tin, số liệu báo cáo phải
được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ
này phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.
Đến nay, hệ thống BCTC công
theo quy định hiện hành đã đáp ứng
được yêu cầu quản lý Nhà nước, phù
hợp với Luật Ngân sách Nhà nước và
các chính sách quản lý tài chính đối
với các đơn vị công. Tuy nhiên, BCTC
của đơn vị công hiện nay mới chỉ là
một bộ phận cấu thành để tổng hợp
vào báo cáo quyết toán ngân sách,
nhằm phục vụ điều hành ngân sách
của Quốc hội. BCTC của đơn vị công
hiện nay chưa phải là BCTC của một
đơn vị kinh tế bị kiểm soát, phục vụ
cho việc hợp nhất BCTC của Chính
phủ để công khai nhằm cung cấp đầy
đủ thông tin giúp cho tất cả công dân
có thể kiểm tra, giám sát, đánh giá
năng lực tài chính và kết quả hoạt động
của quốc gia trong từng năm tài chính.
Cơ sở kế toán, lập báo cáo tình
hình thu, chi hoạt động sự nghiệp và
hoạt động sản xuất - kinh doanh đã
tuân thủ theo cơ sở dồn tích nhưng
phản ánh chưa đầy đủ toàn bộ thu,
chi của đơn vị và kết quả hoạt động
của đơn vị, vì vậy, chưa đáp ứng
được thông tin đầu vào cho Tổng Kế
toán Nhà nước. Ngoài ra, trong hệ
thống BCTC của đơn vị công Việt
Nam hiện nay, chưa có báo cáo lưu
chuyển tiền tệ để phản ánh thông tin
về các luồng tiền thu vào và chi ra
phát sinh tại đơn vị. Đây là nguồn
thông tin đầu vào rất quan trọng, để
cung cấp cho Tổng Kế toán Nhà
nước, phục vụ lập báo cáo lưu
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chuyển tiền tệ Nhà nước, cung cấp
cái nhìn tổng thể về tình hình tài
chính của Nhà nước bằng việc chỉ
ra dòng tiền vào và ra của các hoạt
động như hoạt động đầu tư, hoạt
động tài chính,...
Việc nghiên cứu, xây dựng và công
bố hệ thống CMKT công áp dụng tại
Việt Nam gắn với việc triển khai đề án
xây dựng mô hình lập BCTC Nhà
nước sẽ làm cơ sở, nền tảng cho hệ
thống cơ chế, chính sách tài chính Nhà
nước với hệ thống văn bản pháp luật
liên quan. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn
những vấn đề khi Bộ Tài chính đã ban
hành Thông tư 107/2017/TT-BTC như
một bước chuyển dịch lớn về cách tiếp
cận kế toán, đối với khu vực công.
Trong khi nhu cầu BCTC phản ánh
đầy đủ, chính xác và minh bạch theo
thông lệ quốc tế là điều xã hội quan
tâm. Do đó, cần nghiên cứu đi sâu vào
phân tích, đánh giá những vấn đề liên
quan đến sự cần thiết vận dụng
CMKT công quốc tế (IPSAS) và đưa
ra các định hướng hoàn thiện trong
quá trình vận dụng, để đáp ứng yêu
cầu hội nhập.
Đánh giá khả năng vận dụng
IPSAS vào Việt Nam và đưa ra một số
quan điểm về việc xây dựng CMKT
công Việt Nam, Đặng Thái Hùng
(2011) cho rằng: việc nghiên cứu, ban
hành và công bố CMKT công Việt
Nam phải đảm bảo phù hợp với
IPSAS, phải đáp ứng yêu cầu cải cách
quản lý tài chính công của Việt Nam,
được xây dựng theo quy trình của Bộ
Tài chính và quy trình ban hành văn
bản pháp luật của Việt Nam. Những
nội dung IPSAS chưa quy định có thể
tham chiếu CMKT doanh nghiệp hoặc
tự quy định phù hợp với chính sách
của Việt Nam. Việt Nam có thể chọn
một phương pháp, để thực hiện vào
điều kiện thực tế.

Nghiên cứu trao đổi
Thực tế hiện nay, đòi hỏi cần phải
xây dựng được một hệ thống BCTC
của các đơn vị hành chính sự nghiệp,
đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách và
tài chính công phù hợp với thông lệ
quốc tế, đáp ứng thông tin đầu vào của
Tổng Kế toán Nhà nước. Góp phần
tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng các
nguồn lực tài chính Nhà nước, theo
đúng mục tiêu của Tổng Kế toán Nhà
nước đã đề ra. Để làm tốt công tác lập
BCTC, các đơn vị hành chính sự
nghiệp, cần tuân thủ một số nguyên
tắc và yêu cầu như sau:
Thứ nhất, BCTC phải được phản
ánh một cách trung thực, khách quan
về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo
cáo; trình bày theo một cấu trúc chặt
chẽ, có hệ thống về tình hình tài chính,
kết quả hoạt động và các luồng tiền từ
hoạt động của đơn vị.
Thứ hai, BCTC phải được lập kịp
thời, đúng thời gian quy định đối với
từng loại hình đơn vị, trình bày rõ
ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số
liệu kế toán. Thông tin, số liệu báo cáo
phải được phản ánh liên tục, số liệu
của kỳ này phải kế tiếp số liệu của kỳ
trước. Đơn vị phải lập BCTC vào cuối
kỳ kế toán năm, theo quy định của luật
kế toán.
Thứ ba, việc lập BCTC phải được
căn cứ vào số liệu kế toán, sau khi
khóa sổ kế toán. BCTC phải được lập
đúng nguyên tắc, nội dung, phương
pháp theo quy định và được trình bày
nhất quán giữa các kỳ kế toán. Trường
hợp BCTC trình bày khác nhau giữa
các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ
lý do.
Thứ tư, để hoàn thiện hệ thống
BCTC của các đơn vị hành chính sự
nghiệp, rất cần nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ kế
toán các đơn vị, xây dựng hệ thống
thông tin kế toán hiện đại.

Thứ năm, nghiên cứu, xây dựng
và công bố hệ thống CMKT công của
Việt Nam gắn với việc triển khai đề án
xây dựng mô hình lập BCTC Nhà
nước; làm cơ sở, nền tảng cho hệ
thống cơ chế, chính sách tài chính Nhà
nước với hệ thống văn bản pháp luật
liên quan và cần được cải cách phù
hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế.
Thứ sáu, nghiên cứu, xây dựng,
ban hành và công bố hệ thống CMKT
công Việt Nam trên cơ sở IPSAS. Hệ
thống CMKT công của Việt Nam áp
dụng cho các đơn vị kế toán trong
lĩnh vực công phải đảm bảo các yêu
cầu hội nhập kinh tế của đất nước;
đồng bộ với cải cách, đổi mới chính
sách quản lý kinh tế, chính sách quản
lý tài chính công của Việt Nam. Là
cơ sở để cung cấp thông tin tài chính
kịp thời, trung thực nhằm nâng cao
năng lực, hiệu quả, tính công khai
minh bạch trong quản lý các nguồn
lực của Chính phủ.
Thứ bảy, đối với việc vận dụng
CMKT công quốc tế về trình bày
BCTC (IPSAS 1), cần có sự đánh giá
nghiên cứu để có thể ban hành các quy
định phù hợp. Theo Đề án, từ năm
2020 - 2024, nghiên cứu, xây dựng,
ban hành và công bố các CMKT công
Việt Nam theo lộ trình: đợt 1 thực hiện
từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020;
đợt 2 thực hiện từ tháng 01/2021 đến
tháng 12/2021; đợt 3 từ tháng 01/2022
đến tháng 12/2022; đợt 4 từ tháng
01/2023 đến tháng 12/2023. Các đợt
còn lại, thời gian thực hiện từ tháng
01/2024. Sau khi ban hành được 21
CMKT công Việt Nam, Bộ Tài chính
sẽ tổng kết, đánh giá và lựa chọn các
chuẩn mực còn lại trong các giai đoạn
tiếp theo phù hợp với cơ chế, chính
sách trong khu vực công để sửa đổi, bổ
sung đồng bộ, phù hợp với các nguyên
tắc của CMKT công Việt Nam.

Kết luận

BCTC chất lượng cao sẽ giúp
nâng cao lòng tin của người dân và thị
trường tài chính đối với các thể chế ở
khu vực công, đồng thời giúp Việt
Nam thực hiện kế hoạch cải thiện định
mức tín nhiệm của Nhà nước. BCTC
khu vực công hiện nay tại Việt Nam,
chủ yếu cung cấp thông tin phục vụ
cho chính đơn vị công và các cơ quan
quản lý Nhà nước, chưa hướng đến
người sử dụng là công chúng rộng rãi
và chưa thực sự cung cấp các thông tin
giải trình của đơn vị.
Với yêu cầu hội nhập và cải cách
hiện nay, việc vận dụng CMKT công
quốc tế (IPSAS) là điều hết sức quan
trọng và cần thiết phải có những định
hướng rõ ràng trong quá trình vận
dụng. Việc hoàn thiện hệ thống BCTC
các đơn vị hành chính, sự nghiệp là
một yêu cầu quan trọng, đáp ứng mục
tiêu Tổng Kế toán Nhà nước ở Việt
Nam. Như vậy, BCTC tại các đơn vị
hành chính, sự nghiệp chính là cầu nối
thông tin quan trọng và là một đòi hỏi
thực tiễn, khách quan của các đối
tượng quan tâm.
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Kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT) là quá trình thu thập và đánh giá bằng
chứng về các hoạt động của hệ thống thông tin đã được tổ chức. Khi kiểm toán
CNTT, kiểm toán viên (KTV) cần xem xét các nhân tố ảnh hưởng để kiểm soát
hệ thống thông tin, đầu vào, đầu ra và các quá trình xử lý trong môi trường hệ
thống thông tin. Các nhân tố này bao gồm nhân tố thuộc về doanh nghiệp kiểm
toán (DNKT) như quy mô doanh nghiệp, quan điểm của nhà quản lý doanh
nghiệp, quy chế kiểm soát chất lượng, nguồn nhân lực,... và các nhân tố khách
quan bên ngoài như môi trường pháp lý, quyền truy cập vào nguồn lực của đơn
vị được kiểm toán, giao tiếp với đơn vị được kiểm toán, yếu tố khác.
Abstract:
Information Technology audit is the process of gathering and evaluating
evidence about the activities of an organized information system. When auditing IT, the Auditors need to consider influencing factors to control information systems, inputs, outputs and processes in the information system
environment. These factors, including those belonging to the auditing firm,
such as: Enterprise size, business managers' viewpoints, quality control
regulations, human resources,... and other factors. External objective such
as: Legal environment, access to resources of the audited entity, communication with the audited entity, other factors.

CNTT đang được ứng dụng vào mọi
ngành, mọi lĩnh vực của cuộc sống,
làm thay đổi cách thức tương tác, làm
việc trong mỗi tổ chức, đơn vị. Các
kỹ thuật và cách thức làm việc đã thay
đổi, từ chỗ hệ thống dựa trên giấy tờ
sang hệ thống thông tin điện tử và
phần mềm.
Ứng dụng CNTT để ghi chép và
báo cáo thông tin kế toán đã tạo ra
nhiều hiệu quả nhưng đồng thời yêu
cầu sử dụng kiểm toán CNTT cũng
nhiều hơn bao giờ hết. Kiểm toán
CNTT là một trong những khía cạnh
của tiến bộ công nghệ trong kế toán
và kiểm toán, có thể được hiểu là quá
trình thu thập các bằng chứng, nhằm
xác định và đánh giá hoạt động hệ
thống thông tin có được bảo vệ an
toàn, duy trì tính toàn vẹn dữ liệu và
81

hoạt động có hiệu quả, nhằm đạt các
mục tiêu, mục đích của tổ chức hay
không. Qua đó, đưa ra ý kiến tư vấn
để tăng thêm giá trị và cải thiện hoạt
động của đơn vị được kiểm toán.
Chất lượng kiểm toán là mức độ
thoả mãn của các đối tượng sử dụng
kết quả kiểm toán về tính khách quan
và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của
KTV, đồng thời thoả mãn mong
muốn của đơn vị được kiểm toán về
những ý kiến đóng góp của KTV,
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
kinh doanh, trong thời gian định trước
với giá phí hợp lý.
Trong thực tế, có rất nhiều nguyên
nhân ảnh hưởng tới chất lượng kiểm
toán CNTT. Các doanh nghiệp kiểm

toán DNKT phải nắm rõ các nhân tố
này, để đảm bảo chất lượng của kiểm
toán CNTT.
Nhân tố thuộc về doanh nghiệp kiểm toán

Quy mô của doanh nghiệp
kiểm toán
Thực tế cho thấy, DNKT càng lớn
thì có khuynh hướng cung cấp dịch
vụ kiểm toán tốt hơn. Nguyên nhân
được cho là, các DNKT qua một quá
trình phát triển quy mô lớn có tiềm
lực tài chính, kinh nghiệm và cả
nguồn lực kỹ thuật, nguồn lực về con
người, do đó việc xây dựng các quy
trình kể cả quy trình thực hiện kiểm
toán CNTT sẽ tốt hơn. Điều này đối
với các DNKT quy mô nhỏ là khó
khăn, do nguồn lực tài chính, kinh
nghiệm ít so với các DNKT lớn.
Quan điểm của ban lãnh đạo
doanh nghiệp kiểm toán
Quan điểm của ban lãnh đạo
DNKT sẽ định hướng cho các hoạt
động của doanh nghiệp. Ban lãnh
đạo của DNKT luôn yêu cầu các
KTV thực hiện đầy đủ các bước
trong quy trình kiểm toán. Ngoài ra,
liên quan đến vấn đề đạo đức nghề
nghiệp, thể hiện mức độ trung thực
khách quan của KTV, từ đó ảnh
hưởng đến chất lượng cuộc kiểm
toán. Cụ thể, nếu ban lãnh đạo
DNKT chỉ chú trọng đến lợi ích
trước mắt mà bỏ qua đạo đức nghề

*Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam
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nghiệp để cung cấp số liệu không
thực tế thì họ sẽ bỏ qua các bước của
quy trình kiểm toán, thực hiện theo
mong muốn của khách hàng.
Ngược lại, nếu ban lãnh đạo chú
trọng đến lợi ích bền vững, muốn tạo
dựng uy tín thì họ sẽ luôn muốn nâng
cao chất lượng kiểm toán, họ sẽ thực
hiện đầy đủ quy trình kiểm toán và
ngày càng hoàn thiện hơn.
Quy chế, thủ tục và hoạt động
kiểm soát chất lượng kiểm toán công
nghệ thông tin
Mục đích của kiểm toán CNTT là
đánh giá về các thiết kế hệ thống kiểm
soát nội bộ và hiệu quả mang lại, do
đó chức năng quản lý, đặc biệt là
kiểm soát chất lượng cần được coi
trọng. Đối với DNKT có quy chế
công khai, cụ thể việc kiểm tra, kiểm
soát hoạt động kiểm toán theo từng
cấp, từng giai đoạn cũng như trách
nhiệm của mỗi KTV, cán bộ quản lý
trong công tác kiểm toán sẽ làm tăng
chất lượng của cuộc kiểm toán CNTT
và ngược lại.
Nguồn nhân lực
KTV là người trực tiếp thực hiện
cuộc kiểm toán, do đó đây chính là
một trong những nhân tố quyết định
tới chất lượng cuộc kiểm toán.
Kiểm toán CNTT không những đòi
hỏi có kiến thức, kỹ năng mà còn
phải có hiểu biết sâu về hệ thống
CNTT của khách hàng, cũng như
liên kết các hoạt động của hệ thống
CNTT với các hoạt động kinh
doanh và quản trị của khách hàng,
để có thể đưa ra khuyến nghị hữu
ích từ kết quả kiểm toán.
Hiện nay, Việt Nam chưa có
chương trình đào tạo nào giảng dạy
chuyên ngành này, số lượng chuyên
gia có chứng chỉ quốc tế đúng
chuyên ngành rất ít. Chính vì vậy,
các DNKT gặp khó khăn trong

tuyển dụng và đào tạo nhân lực
kiểm toán CNTT. Do đó, các DNKT
cần nâng cao trình độ, kinh nghiệm,
kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp của
các KTV.
Nhân tố thuộc về môi trường hoạt động
của doanh nghiệp kiểm toán

Môi trường pháp lý
Nhân tố này gồm ảnh hưởng từ
những chính sách quản lý Nhà nước,
Bộ Tài chính, hiệp hội nghề nghiệp,
chuẩn mực kiểm toán VAS. Nếu các
chính sách này được ban hành đầy đủ
và có chế tài xử phạt rõ ràng thì các
DNKT sẽ chú trọng hơn trong việc
thực hiện quy trình kiểm toán, nhằm
tuân thủ quy định pháp luật và nâng
cao chất lượng cuộc kiểm toán.
Khi các quy định chưa được ban
hành đầy đủ, sẽ là kẽ hở để các
DNKT bỏ qua các bước của quy trình
kiểm toán và chú tâm đến lợi ích
trước mắt.
Quyền truy cập vào nguồn lực
của đơn vị
Đối với hệ thống thông tin, người
sử dụng có thể cấp quyền truy cập vào
các chức năng hay dữ liệu cụ thể,
đồng thời người sử dụng có khả năng
để thay đổi dữ liệu và xây dựng báo
cáo (ví dụ: để thay đổi dữ liệu hay
công thức trên bảng tính) điều khiển
CIS tràn lan, làm ảnh hưởng đến độ
tin cậy của tất cả các hệ thống ứng
dụng được xử lý trên máy tính. Các
tác động của các điều khiển phụ thuộc
vào cả hai mức độ mà họ áp dụng cho
các ứng dụng cụ thể và mức độ mà
chất lượng của các điều khiển là phù
hợp, với mức độ rủi ro gắn liền với
ứng dụng. KTV có quyền truy cập
càng cao càng có thể phát hiện ra
những rủi ro trong hệ thống của đơn
vị, từ đó nâng cao chất lượng của
cuộc kiểm toán.

Giao tiếp với đơn vị được
kiểm toán
Kiểm toán CNTT thực hiện trong
một môi trường đặc biệt không cần
giấy tờ, có thể làm tăng tiềm năng cho
các bằng chứng kiểm toán là không
đầy đủ, không đáng tin cậy hoặc khó
khăn để có được. Để đạt được mục tiêu
đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ về
tình hình thực hiện giám sát, kiểm soát
hoạt động CNTT tại đơn vị cũng như
tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát
nội bộ trong ứng dụng CNTT tại đơn
vị, thì việc giao tiếp với những người
phụ trách kiểm soát nội bộ của đơn vị
rất quan trọng, có thể tiết kiệm được
thời gian, công sức từ đó nâng cao
được chất lượng cuộc kiểm toán.
Các yếu tố khác
Bên cạnh các nhân tố ảnh hưởng
đến quy trình kiểm toán nêu trên thì
còn có các nhân tố khác như sự cạnh
tranh của thị trường kiểm toán... cũng
tác động đến việc thực hiện quy trình
kiểm toán. Nguyên nhân là do, sự
cạnh tranh cao bắt buộc các DNKT
phải dùng mọi cách để tìm kiếm và
duy trì khách hàng hiện có nếu muốn
tồn tại.
Các DNKT nhiều khi sẽ phải hạ
giá thành, thậm chí bỏ qua đạo đức
nghề nghiệp để có thể cạnh tranh với
các doanh nghiệp khác, nên việc
không thực hiện đủ quy trình kiểm
toán là điều không thể tránh khỏi.
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Tóm tắt
Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chiếm khoảng 98% tổng
số doanh nghiệp tại Việt Nam. Mỗi năm, SMEs tạo ra hơn một triệu việc
làm mới, sử dụng tới 51% lực lượng lao động trong xã hội và đóng góp hơn
40% GDP cho đất nước. Chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các
SME đã trở thành một trong những nội dung được quan tâm không chỉ ở
các nước phát triển mà còn ở các nền kinh tế đang phát triển trong thời
gian gần đây. Nghiên cứu này đề xuất mô hình các nhân tố tác động đến
chất lượng thông tin báo cáo tài chính của nhóm doanh nghiệp này.
Từ khóa: Nhân tố tác động, chất lượng thông tin báo cáo tài chính, doanh
nghiệp nhỏ và vừa
Abtracst
Currently, small and medium-sized enterprises (SMEs) are accounting for
about 98% of total number of enterprises in Vietnam. Each year, SMEs create over one million new jobs, utilize up to 51% of labor force in the society,
and contribute more than 40% of GDP to the country. The financial reporting quality of small and medium enterprises (SMEs) has become a matter
of all countries in the world. This article built a model of factors affecting to
SMEs financial reporting quality.
Keywords: factors affecting, financial reporting quality, SMEs

Giới thiệu

SMEs là thành phần kinh tế
đóng vai trò quan trọng trong sự
phát triển kinh tế của các quốc gia.
Toàn cầu hóa đã dẫn đến việc mở
rộng thị trường, tăng cường cạnh
tranh và giảm những cản trở cho
doanh nghiệp khi tham gia vào thị
trường quốc tế, do đó SMEs cũng
phải đối mặt với các vấn đề phức
tạp như các công ty niêm yết lớn,
yêu cầu về thông tin tài chính minh
bạch ngày càng trở nên bức thiết
(Hồ Xuân Thủy, 2016).
Chất lượng báo cáo tài chính đã
được trình bày, nghiên cứu ở nhiều tài
liệu và các công trình nghiên cứu
83

nhưng chưa chú trọng nghiên cứu tại
SME. Các nghiên cứu về chất lượng
thông tin báo cáo tài chính kế thừa kết
quả nghiên cứu trong lĩnh vực quản
lý và sử dụng phương pháp nghiên
cứu định tính để xác định nhân tố ảnh
hưởng hoặc các nghiên cứu độc lập
trên cơ sở vận dụng các lý thuyết liên
quan, kết hợp với phương pháp
nghiên cứu định tính, để đo lường các
nhân tố tác động đến chất lượng
thông tin báo cáo tài chính như
nghiên cứu của Hongjiang Xu (2003),
Phạm Quốc Thuần (2016), Đào Thị
Nhung (2020)…

Đến nay, các nghiên cứu về thực
trạng chất lượng thông tin báo cáo
tài chính và các nhân tố ảnh hưởng
tới chất lượng thông tin báo cáo tài
chính của SMEs tại Việt Nam còn
nhiều hạn chế, chưa có nghiên cứu
nào đầy đủ sử dụng các lý thuyết,
phương pháp nghiên cứu định tính
và phương pháp nghiên cứu định
lượng về chất lượng thông tin báo
cáo tài chính với các nhóm nhân tố
bên trong, nhóm nhân tố bên ngoài,
nhóm nhân tố đặc điểm của SME
tác động đến chất lượng thông tin
báo cáo tài chính. Nhận thức được
tính cấp thiết đó, nghiên cứu này
xây dựng mô hình nghiên cứu các
nhân tố tác động đến chất lượng
thông tin báo cáo tài chính của các
SME tại Việt Nam.
Tổng quan nghiên cứu và các giả thuyết

1. Nhóm nhân tố đặc điểm
SMEs
1.1 Quy mô doanh nghiệp: Mối
quan hệ giữa chất lượng thông tin báo
cáo tài chính và quy mô doanh nghiệp
thường dựa trên giả định rằng mức độ
chất lượng thông tin tăng lên khi quy
mô doanh nghiệp lớn hơn và chịu
nhiều trách nhiệm đại chúng. Các
SMEs do khá đơn giản trong hoạt
động và rủi ro thấp hơn từ các nguy
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cơ bên trong cũng như bên ngoài
doanh nghiệp nên hệ quả là các doanh
nghiệp này được đối xử khác biệt dẫn
đến bất cân xứng thông tin giữa chủ
sở hữu/nhà quản lý và các bên liên
quan (chủ nợ, chính phủ), dẫn tới chất
lượng thông tin báo cáo tài chính
không được quan tâm đúng mức và
số lượng thông tin trên báo cáo tài
chính chưa đầy đủ (Nguyễn Bích
Ngọc, 2018). Theo đó, hình thành giả
thuyết nghiên cứu:
Giả thuyết 1: Quy mô của
doanh nghiệp tác động cùng chiều
đến chất lượng thông tin BCTC
1.2 Tính phức tạp trong hoạt động
của doanh nghiệp: Trần Đình Khôi
Nguyên (2014) cho rằng, tính phức tạp
hoạt động của doanh nghiệp thường
thể hiện qua đặc thù các nghiệp vụ
kinh tế trong từng lĩnh vực sản xuất,
thương mại hoặc dịch vụ và đến lượt
nó ảnh hưởng đến các chính sách và
ước tính kế toán của doanh nghiệp.
IASB (2010) cũng chỉ ra tính
phức tạp trong hoạt động kinh doanh
liên quan tới quốc tế của SMEs sẽ dẫn
tới nhu cầu cần chuẩn mực báo cáo tài
chính cho SMEs nhằm gia tăng chất
lượng thông tin báo cáo tài chính và
mang tới lợi ích cho đối tượng sử
dụng thông tin báo cáo tài chính. Kết
quả nghiên cứu của Otchere và Agbeibor (2013) lại cho thấy không có
mối liên hệ giữa tính phức tạp trong
hoạt động của SMEs với việc cần sử
dụng các công cụ nhằm gia tăng chất
lượng thông tin báo cáo tài chính
(chẳng hạn như chuẩn mực báo cáo
tài chính quốc tế cho SMEs). Theo
đó, tác giả đặt ra giả thuyết nghiên
cứu là:
Giả thuyết 2: Tính phức tạp trong
hoạt động của doanh nghiệp tác
động cùng chiều đến chất lượng
thông tin BCTC

1.3 Cơ hội tăng trưởng: SME
thường được biết đến là các doanh
nghiệp với nguồn lực hạn chế và
khả năng tiếp cận tài chính từ bên
ngoài rất khó khăn. Những hạn chế
về chất lượng thông tin BCTC là
một trong những rào cản SMEs tiếp
cận các nguồn lực tài chính cho sự
tăng trưởng của doanh nghiệp và
ngược lại việc hạn chế tiếp cận các
nguồn lực tài chính cũng là nguyên
nhân làm giảm sự tăng trưởng của
SMEs (Binks và Ennew, 1997).
Việc cải thiện chất lượng thông tin
BCTC không chỉ là cách để thể
hiện trách nhiệm của mỗi doanh
nghiệp với đối tượng sử dụng thông
tin bên ngoài mà còn là cách thức
để gia tăng niềm tin, quảng bá và
thu hút vốn đầu tư. Vì vậy, các
doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng
càng lớn thường có dự định và có
trách nhiệm hơn trong cải thiện
chất lượng thông tin BCTC. Giả
thuyết nghiên cứu hình thành là:
Giả thuyết 3: Cơ hội tăng
trưởng của doanh nghiệp tác động
cùng chiều đến chất lượng thông
tin BCTC
1.4 Sự chia tách giữa quyền
quản lý và điều hành: Người quản
lý và sở hữu trong các SMEs hiếm
khi tách biệt, việc điều hành các
SMEs thường do một hoặc một số
ít người cũng đồng thời là chủ sở
hữu và có một số ít cổ đông (Collis
và Javis, 2003), điều này lại thúc
đẩy chủ sở hữu - nhà quản lý có thể
dễ dàng thực hiện những hành vi tư
lợi, quản trị lợi nhuận mà có thể
làm tổn hại đến các đối tượng liên
quan bên ngoài.
Zuelch và Burghardt (2010)
nhận thấy, trong quá trình cung cấp
các khoản vay cho các SMEs của
các ngân hàng tại Đức, BCTC là

một nguồn thông tin quan trọng
trong việc đánh giá nội bộ ngân
hàng để giám sát hoạt động kinh
doanh của chủ sở hữu - nhà quản lý
SMEs, tuy nhiên chất lượng thông
tin BCTC không đảm bảo chất
lượng một phần xuất phát từ mối
quan hệ ủy nhiệm đã dẫn tới các
SMEs không được vay theo nhu
cầu đề xuất (Berry và cộng sự,
1983). Từ các phân tích trên, giả
thuyết nghiên cứu hình thành là:
Giả thuyết 4: Sự tách biệt giữa
quyền sở hữu và quyền điều hành
tác động cùng chiều đến chất lượng
thông tin BCTC
2. Nhóm nhân tố bên trong
doanh nghiệp
2.1 Nguồn nhân lực kế toán:
Trên góc độ chất lượng thông tin
BCTC của doanh nghiệp, nguồn
lực kế toán ảnh hưởng tới việc lập,
trình bày và công bố thông tin
BCTC một cách thích hợp, trung
thực, hữu ích với người sử dụng
thông tin. Theo Trần Thị Thanh Hải
(2012), trình độ nhận thức, khả
năng xử lý và năng lực chuyên môn
của kế toán viên là hết sức quan
trọng, trong đó sự đánh giá, xét
đoán nghề nghiệp (professional
judgment) là vấn đề then chốt ảnh
hưởng tới chất lượng thông tin
BCTC. Tuy nhiên, kết quả nghiên
cứu của Phan Minh Nguyệt (2014)
tại Việt Nam và Novyani và
Aprileni (2018) tại Indonesia lại
cho thấy trình độ nhân viên kế toán
không ảnh hưởng tới chât lượng
thông tin BCTC. Từ kết quả của
các nghiên cứu trên, giả thuyết
nghiên cứu được hình thành là:
Giả thuyết 5: Nguồn nhân lực
kế toán tác động cùng chiều chất
lượng thông tin BCTC
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2.2 Nhận thức về vai trò kế toán
của nhà quản trị: Dang Duc Son
(2006) cho rằng, chủ sở hữu SME
không nhận thức được vai trò của
kế toán, tầm quan trọng của việc
sản xuất BCTC và coi đó như gánh
nặng buộc phải tuân thủ theo quy
định và không nhận thấy lợi ích của
việc xuất bản BCTC.
Giải thích cho nguyên nhân
trên, Marriott và Marriott (1999)
nhận thấy, các chủ sở hữu SMEs có
kỹ năng kế toán hạn chế sẽ không
nhận thấy tính hữu ích của kế toán
mang lại, do đó, không quan tâm
tới công tác kế toán, việc lập BCTC
và chất lượng thông tin BCTC của
doanh nghiệp. Ngược lại, chủ sở
hữu có chuyên môn về kế toán sẽ
giám sát được quá trình lập BCTC
của SMEs, do đó, chất lượng thông
tin BCTC sẽ tốt hơn.
Các nghiên cứu thực nghiệm
khảo sát người dùng BCTC của
SMEs đều đồng ý với nhận định,
xuất phát từ nhận thức tiêu cực của
các giám đốc đối với vai trò kế toán
là yếu tố chính dẫn tới việc BCTC
kém chất lượng. Giả thuyết nghiên
cứu hình thành là:
Giả thuyết 6: Nhận thức về vai
trò kế toán của nhà quản trị tác
động cùng chiều đến chất lượng
thông tin BCTC
2.3 Sự quan tâm hỗ trợ của nhà
quản trị: là sự tham gia, hỗ trợ,
cam kết hành động của nhà quản trị
để đảm bảo gia tăng chất lượng
thông tin BCTC. Ahdeh Ratna Komala (2012) cho rằng, hỗ trợ từ
phía nhà quản trị trong việc gắn kết
các mục tiêu của doanh nghiệp và
chiến lược được thể hiện dưới hình
thức tham gia hỗ trợ trong việc xây
dựng một thái độ tích cực hướng
đến hiệu quả của thông tin và đảm
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bảo cung cấp cách vận hành của hệ
thống thông tin kế toán.
Maingot và Zeghal (2006)
nghiên cứu tại các SMEs ở Cannada, thông qua việc phỏng vấn các
kế toán viên, kết quả nghiên cứu
cho thấy, các kế toán viên cho rằng
nếu chủ sở hữu của doanh nghiệp
đồng ý hiện đại hóa công tác kế
toán bằng cách sử dụng hệ thống
máy tính (như phần mềm kế toán)
sẽ hữu ích hơn trong quá trình lập
BCTC, theo đó sẽ cải thiện chất
lượng thông tin BCTC của SMEs.
Trái ngược với kết quả nghiên cứu
trên, nghiên cứu của Ismail (2007)
thực hiện tại Malaysia về chiều tác
động của nhân tố Cam kết của nhà
quản trị tới chất lượng thông tin
BCTC tương đồng với kết quả
nghiên cứu của Al-Hiyari và cộng
sự (2013). Từ các kết quả nghiên
cứu trên, giả thuyết nghiên cứu
hình thành là:
Giả thuyết 7: Sự quan tâm hỗ
trợ của nhà quản trị tác động
thuận chiều đến chất lượng thông
tin BCTC
3. Nhóm nhân tố bên ngoài
3.1 Môi trường pháp lý về kế
toán: Tính hữu ích của BCTC tại
SMEs phụ thuộc vào chất lượng
của BCTC và chất lượng BCTC
được quyết định bởi việc tuân thủ
các quy định về soạn thảo và công
bố thông tin BCTC dựa trên các
tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi.
Nghiên cứu của Stoderstrom và
Sun (2007) xác định các văn bản
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực
kế toán có tác động tích cực trong
gia tăng chất lượng thông tin
BCTC. Tại Việt Nam, các quy định
trong các văn bản pháp lý hiện
hành chưa lưu ý đến đặc điểm riêng
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của loại hình SMEs do đó còn
nhiều hạn chế, việc giảm bớt yêu
cầu áp dụng chuẩn mực kế toán
nhìn chung chưa dựa trên cơ sở
khoa học (Võ Văn Nhị và Trần Thị
Thanh Hải, 2013). Sự cộng hưởng
từ các yếu tố này dẫn tới việc chất
lượng BCTC của SMEs chưa thỏa
mãn nhu cầu người sử dụng. Vì
vậy, tác giả hình thành giả thuyết
nghiên cứu như sau:
Giả thuyết 8: Môi trường pháp
lý về kế toán tác động thuận chiều
đến chất lượng thông tin BCTC
3.2 Áp lực thuế: Người dùng
chính BCTC của SMEs được nhiều
nghiên cứu đồng thuận là cơ quan
thuế. Các SMEs do không bắt buộc
kiểm toán do đó xác minh của cơ
quan thuế được coi là chứng chỉ
thay thế cho độ tin cậy của thông
tin BCTC. Người sử dụng BCTC
sẽ yêu cầu các BCTC đã được gửi
cho cơ quan thuế và các nghĩa vụ
thuế đã được hoàn thành. Alexandra Bagaeva (2008) cho rằng, tại
các quốc gia mà cơ quan thuế là đối
tượng sử dụng chính thì việc thông
tin BCTC đảm bảo chất lượng sẽ
không được đặt nặng. Mặc dù có sự
khác biệt giữa các quy định về thuế
và kế toán, tuy nhiên các doanh
nghiệp đều thừa nhận rằng ưu tiên
áp dụng các quy định về thuế trong
kế toán sẽ giúp khai báo, quyết toán
thuế được thuận lợi. Những lập
luận trên cho thấy, việc giảm áp lực
thuế sẽ góp phần làm gia tăng chất
lượng thông tin BCTC của SMEs.
Giả thuyết 9: Áp lực thuế tác
động ngược chiều đến chất lượng
thông tin BCTC
3.3 Vai trò của kiểm toán: Việc
không bắt buộc kiểm toán của các
SMEs xuất phát từ cơ cấu sở hữu
của các SMEs, tuy nhiên với lợi ích
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của kiểm toán đối với người sử dụng
BCTC của SMEs để ra quyết định
như cơ quan thuế hay ngân hàng thì
việc BCTC phải được kiểm toán là
một điều kiện để cung cấp các
khoản vay. Việc BCTC của SMEs
được kiểm toán sẽ có ảnh hưởng
tích cực đến nhà quản lý, nhân viên
kế toán và chủ sở hữu vì khi BCTC
đáp ứng được các yêu cầu của kiểm
toán sẽ áp đặt kỷ luật tài chính đối
với chủ sở hữu/người quản lý, ngăn
chặn các sai sót và gian lận trong các
doanh nghiệp và bổ sung thêm kiến
thức chuyên môn tài chính cho các
doanh nghiệp, giúp nhà quản lý tăng
sự tự tin trong kiểm soát của SMEs
(POBA, 2006). Tại Việt Nam,
BCTC của SMEs chưa yêu cầu phải
kiểm toán nên điều này ảnh hưởng
đến chất lượng thông tin BCTC của
các doanh nghiệp này.
Giả thuyết 10: Vai trò của kiểm
toán tác động ngược chiều đến chất
lượng thông tin BCTC
3.4 Thuê ngoài công tác kế toán:
Các nghiên cứu đã công bố cho
thấy, nhiều SMEs không có kinh
nghiệm hoặc nguồn lực cần thiết để
tổ chức bộ máy kế toán, do đó các
nhiệm vụ kế toán thường được các
đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán bên
ngoài. Với sự tách biệt này, kế toán
viên bên ngoài doanh nghiệp sẽ hoạt
động như một giám sát viên đáng tin
cậy và độc lập với khách hàng.
Bollen (1996) nhận thấy, vai trò của
kế toán thuê ngoài tại các SMEs có
tác động cùng chiều với việc cải
thiện CLTT BCTC, tăng tính hữu
ích của thông tin BCTC đối với
người sử dụng do kế toán viên bên
ngoài sẽ giám sát, phát hiện và hạn
chế việc quản lý thu nhập (Nelson,
Elliot và Tarpley, 2002). Aier, Comprix, Gunlock và Lee (2005) nhận

thấy có mối liên hệ giữa trình độ học
vấn, chứng chỉ hành nghề bắt buộc
của kế toán viên hành nghề với chất
lượng dịch vụ đầu ra và kết luận
rằng những chuyên gia này có thể
cung cấp BCTC có chất lượng cao
hơn. Theo đó, giả thuyết nghiên cứu
được hình thành là:
Giả thuyết 11: Thuê ngoài công
tác kế toán tác động cùng chiều
đến CLTT BCTC
3.5 Áp lực thông tin của người
dùng: Theo Albu và cộng sự
(2013), đối tượng sử dụng thông tin
chính của SMEs là cơ quan quản lý
nhà nước thì thông tin cung cấp
trên BCTC này có độ tin cậy rất
thấp do doanh nghiệp cung cấp
theo quan điểm đối phó và cơ quan
quản lý nhà nước lại không có yêu
cầu cao về chất lượng thông tin
(chủ yếu phục vụ quản lý thuế).
Cole và cộng sự (2009) nhận thấy
rằng ngân hàng không quan tâm

đến những nguyên tắc ghi nhận và
đo lường chủ yếu về thông tin
BCTC. Do đó, nếu đa dạng hóa đối
tượng sử dụng và đưa ra yêu cầu
thông tin có chất lượng cao thì vấn
đề chất lượng này sẽ được quan
tâm và trở nên quan trọng. Mặc dù
vậy các đối tượng này không đưa
ra yêu cầu rõ ràng về CLTT BCTC.
Chính yếu tố này đã không tạo ra
động lực để SMEs cải thiện CLTT
BCTC (Võ Văn Nhị và Trần Thị
Thanh Hải, 2013). Theo đó, giả
thuyết nghiên cứu hình thành là:
Giả thuyết 12: Áp lực thông tin
của người dùng tác động cùng
chiều đến CLTT BCTC
Mô hình nghiên cứu đề xuất

Dựa trên các phân tích ở trên,
tác giả đề xuất mô hình các nhân tố
tác động đến CLTT BCTC của các
SMEs tại Việt Nam như hình 1
dưới đây:
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Kết luận

System Implementation and Accounting

Nord, G Daryl, Lin, Binshan, 2003. Key

Bài viết đã xây dựng mô hình
các nhân tố tác động đến chất
lượng thông tin báo cáo tài chính
của các SMEs tại Việt Nam trên cơ
sở kế thừa kết quả của các nghiên
cứu đã được công bố và bổ sung
thêm nhân tố vào mô hình nhằm
kiểm tra tính toàn diện của mô
hình nghiên cứu. Mô hình nghiên
cứu được đề xuất có 13 nhân tố
với 12 giả thuyết, trong đó các
biến độc lập được phân bố theo
nhóm nhân tố tác động gồm:
Nhóm nhân tố đặc điểm; Nhóm
nhân tố bên trong DN; Nhóm nhân
tố bên ngoài DN.
Từ mô hình đã được xây dựng
của nghiên cứu này, các nghiên
cứu thực nghiệm sẽ được thực
hiện. Các nghiên cứu thực nghiệm
cần tiến hành khảo sát, đánh giá,
phân tích và đo lường mức độ tác
động của các nhân tố đến chất
lượng thông tin BCTC của các
SMEs tại Việt Nam, để kiểm
chứng các giả thuyết được phát
triển từ mô hình nghiên cứu.
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T

rước tình hình đại dịch
Covid -19 phức tạp kéo
dài, đã tác động tiêu cực
đến mọi mặt hoạt động kinh tế xã
hội và ảnh hưởng không nhỏ đến
hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp (DN). Để giúp các
DN vượt qua những khó khăn,
thách thức và phục hồi hoạt động
sản xuất, kinh doanh, với phương
châm: “Chính phủ thấu hiểu, chia
sẻ, lắng nghe và sẽ tiếp tục có các
giải pháp hỗ trợ để đội ngũ doanh
nhân vượt qua khó khăn, vươn xa
hơn nữa”. Một trong những giải
pháp hỗ trợ trực tiếp DN là, đề nghị
Quốc hội thông qua chính sách
miễn, giảm thuế cho DN và hộ, cá
nhân
kinh
doanh.
Ngày
19/10/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết
Số 406/NQ-UBTVQH15 về ban
hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ
DN, người dân chịu tác động của
dịch Covid - 19.
Nội dung cụ thể của Nghị
quyết, như sau:
Một là: giảm 30% số thuế thu
nhập DN phải nộp của năm 2021,
đối với trường hợp người nộp thuế
theo quy định của luật thuế thu
nhập DN có doanh thu năm 2021
không quá 200 tỷ đồng và doanh
thu năm 2021 giảm so với doanh
thu năm 2019.
Không áp dụng tiêu chí doanh
thu năm 2021 giảm so với doanh
thu năm 2019, đối với trường hợp

người nộp thuế mới thành lập, hợp
nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ
tính thuế năm 2020 và năm 2021.
Hai là: miễn thuế thu nhập cá
nhân, thuế giá trị gia tăng và các
loại thuế khác phải nộp phát sinh
từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
của các tháng trong quý III và quý
IV năm 2021, đối với hộ, cá nhân
có hoạt động sản xuất, kinh doanh
tại các địa bàn cấp huyện chịu tác
động của dịch Covid – 19 trong
năm 2021, do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương quyết định.
Không áp dụng việc miễn thuế đối
với các khoản thu nhập, doanh thu
từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ
phần mềm; sản phẩm và dịch vụ
nội dung thông tin số về giải trí, trò
chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc
số; quảng cáo số.
Ba là: giảm thuế giá trị gia tăng
kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày
31/12/2021, đối với các hàng hóa,
dịch vụ sau đây: (i) dịch vụ vận tải
(vận tải đường sắt, vận tải đường
thủy, vận tải hàng không, vận tải
đường bộ khác); dịch vụ lưu trú;
dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các
đại lý du lịch, kinh doanh tua du
lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan
đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
(ii) sản phẩm và dịch vụ xuất bản;
dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương

trình truyền hình, ghi âm và xuất
bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật
và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải
trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ,
bảo tàng và các hoạt động văn hóa
khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và
giải trí. Hàng hóa, dịch vụ trong
nhóm; (ii) không bao gồm phần
mềm xuất bản và các hàng hóa,
dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo
hình thức trực tuyến.
Tùy thuộc vào phương pháp tính
thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng
được áp dụng như sau:
- Thứ nhất, DN, tổ chức tính
thuế giá trị gia tăng theo phương
pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ quy định tại
khoản này, được giảm 30% mức
thuế suất thuế giá trị gia tăng.
- Thứ hai, DN, tổ chức tính thuế
giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ
lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ quy định
tại khoản này, được giảm 30% mức
tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.
Bốn là: miễn tiền chậm nộp phát
sinh trong năm 2020 và năm 2021
của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất đối với DN,
tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ
thuộc, địa điểm kinh doanh) phát
sinh lỗ trong năm 2020.
Xem tiếp trang 53

*Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
**VPBank
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Chế độ mới
Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ
kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính
ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC
về hướng dẫn chế độ kế toán (CĐKT)
cho các hộ kinh doanh (HKD), cá
nhân kinh doanh (CNKD).
Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn
việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế
toán của các HKD, CNKD nộp thuế
theo phương pháp kê khai.
Cụ thể, nội dung chứng từ kế toán,
việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế
toán của HKD, CNKD được vận
dụng theo các Điều 16, Điều 18 và
Điều 19 Luật Kế toán và theo hướng
dẫn tại Phụ lục 1: “Biểu mẫu và
phương pháp lập chứng từ kế toán”
ban hành kèm theo Thông tư.
Nội dung sổ kế toán, việc mở sổ,
ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán
của HKD, CNKD được vận dụng
theo các Điều 24, Điều 25, Điều 26
Luật Kế toán và theo hướng dẫn tại
Phụ lục 2: “Biểu mẫu và phương pháp
ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo
Thông tư.
Bên cạnh việc thực hiện CĐKT
hướng dẫn tại Thông tư này, HKD,
CNKD được lựa chọn áp dụng CĐKT
doanh nghiệp siêu nhỏ, cho phù hợp
với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt
động sản xuất kinh doanh của HKD,
CNKD.
Quy định về giao dịch điện tử
trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc
Nhà nước
Bộ Tài chính ban hành Thông tư
87/2021/TT-BTC quy định về giao
dịch điện tử, trong hoạt động nghiệp
vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN).
Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá
nhân gửi chứng từ điện tử đến KBNN
qua các trang thông tin điện tử của
KBNN, theo hướng dẫn trên các trang
thông tin điện tử của KBNN, bằng
các phương thức sau:
Một là, lập hồ sơ hoặc kê khai
thông tin trên biểu mẫu điện tử (eform) trên trang thông tin điện tử của
KBNN. Tải chứng từ điện tử lên các
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trang thông tin điện tử của KBNN.
Hai là, tích hợp dữ liệu từ hệ thống
thông tin của cơ quan, tổ chức với hệ
thống thông tin của KBNN.
Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ
Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
Ngày 13/10/2021 Bộ Tài chính
ban hành Thông tư số 90/2021/TTBTC về việc hướng dẫn kế toán áp
dụng cho Quỹ Tài chính Nhà nước
ngoài ngân sách (TCNNS), chi tiết
các nội dung như sau:
Thông tư này hướng dẫn kế toán
áp dụng cho các quỹ là đơn vị kế toán,
các quỹ khác, các chương trình, dự án
vi mô và các tổ chức, đơn vị có mô
hình, tính chất hoạt động tương tự
được vận dụng các quy định tại
Thông tư này, để thực hiện công tác
kế toán tại đơn vị. Các quỹ hoạt động
theo cơ chế tài chính như đơn vị sự
nghiệp công lập, áp dụng chế độ kế
toán hành chính sự nghiệp.
Quỹ lập, sử dụng, bảo quản và lưu
trữ chứng từ kế toán theo quy định
của luật Kế toán 2015 và các văn bản
có liên quan.
Quỹ được chủ động thiết kế, xây
dựng hệ thống và biểu mẫu chứng từ
kế toán phù hơp với đặc điểm hoạt
động và yêu cầu quản lý của quỹ
nhưng phải đáp ứng các quy định của
luật kế toán 2015 và đảm bảo nguyên
tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ
kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.
Danh mục hệ thống tài khoản kế
toán, nguyên tắc kế toán, kết cấu và
nội dung phản ánh các tài khoản của
quỹ thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ
lục 01, ban hành kèm Thông tư này.
Quỹ căn cứ vào hệ thống tài
khoản kế toán ban hành tại thông tư
này, để lựa chọn tài khoản kế toán áp
dụng cho quỹ, quỹ chỉ được phép sử
dụng các tài khoản kế toán phản ánh
nghiệp vụ kinh tế của quỹ, đảm bảo
tuân thủ theo quy định tại cơ chế tài
chính, quy định pháp luật khác và phù
hợp với mô hình, tính chất hoạt động
của quỹ.
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Quỹ thuộc đối tượng áp dụng
thông tư này, phải khóa sổ kế toán và
lập báo cáo tài chính, để gửi cơ quan
có thẩm quyền và các đơn vị có liên
quan theo quy định.
Quy định về giám sát hải quan đối
với hàng hóa nhập khẩu chuyển
cửa khẩu
Ngày 30/9/2021, Bộ Tài chính ban
hành Thông tư 82/2021/TT-BTC quy
định về giám sát hải quan đối với
hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu,
trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu
ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng
biển nơi thực hiện giãn cách xã hội,
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu ùn
tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng
biển nếu: hoạt động khai thác cảng
đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid19 nằm ngoài khả năng khắc phục của
cảng; hàng nhập khẩu tồn bãi đạt trên
90% dung lượng quy hoạch chất xếp
hàng nhập khẩu cảng biển; được cảng
vụ hàng hải xác nhận về tình trạng ùn
tắc hoặc nguy cơ ùn tắc, do tác động
của các yếu tố trên; doanh nghiệp
kinh doanh cảng biển có văn bản
thông báo cho Chi cục Hải quan quản
lý cảng biển, nơi lưu giữ hàng hóa về
tình trạng ùn tắc hoặc nguy cơ ùn tắc,
kèm xác nhận của cảng vụ hàng hải.
Ngoài ra, hàng hóa nhập khẩu
đang lưu giữ tại cảng biển được vận
chuyển về cảng biển khác, cảng cạn
ICD phải đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu sau: hàng hóa theo tên hàng
khai báo trên Hệ thống E-manifest
không thuộc danh mục hàng hóa
nhập khẩu phải làm thủ tục hải
quan, tại cửa khẩu nhập; hàng hóa
nguyên container (không vận
chuyển hàng rời); hàng hóa chưa
được đăng ký tờ khai hải quan nhập
khẩu; hàng hóa không thuộc danh
sách theo dõi, kiểm tra, xử lý theo
yêu cầu của cơ quan chức năng.

Văn hóa xã hội

MảNg TốI NgHề NgHIệP
Mua bán trái phép hóa đơn

TAND TP Hải Phòng vừa xét xử
sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án "Mua
bán trái phép hóa đơn" do đại gia
ngành xăng dầu Ngô Văn Phát (SN
1964, còn gọi Phát "dầu"), Chủ tịch
HĐQT Công ty CP thương mại Xăng
dầu do Phát cầm đầu. Cùng ra hầu tòa
với 7 bị cáo khác, trong đó có
Nguyễn Thị Loan (SN 1989, Kế toán
trưởng); Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN
1982, Kế toán Xí nghiệp thương mại
Việt Đức). Theo hồ sơ vụ án, từ năm
2014 đến tháng 8/2020, bị cáo Phát
chỉ đạo các bị cáo Bảy, Loan và Giao
thành lập 22 công ty "ma" để bán trái
phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Vi phạm đấu thầu

(1) Trịnh Mạnh Cường (Trưởng
phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo
dục và Đào tạo Điện Biên); đã bị Cơ
quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
(C03) khởi tố ngày 23/9/2021 cùng 7
bị can trong vụ án Vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm
trọng, theo Điều 222, Bộ luật Hình sự,
xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Điện Biên và các công ty liên quan.
(2) Hoàng Kim Thư (SN 1987),
Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính – Kế toán, Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội
thuộc Sở Y tế Hà Nội bị Cơ quan
Cảnh sát điều tra Bộ Công an a Quyết
định khởi tố về tội “Vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm
trọng” quy định tại Điều 222 Bộ luật
Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung
năm 2017.
(3) Ngô Vui, cựu trưởng phòng Kế
hoạch Tài chính; Hà Huy Long và
Phạm Nguyên Hạnh, cùng cựu phó
phòng Kế hoạch Tài chính của Sở

Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh,
cùng 13 người khác đã bị khởi tố về
tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây
hậu quả nghiêm trọng.
Chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/9, Công an tỉnh An
Giang khởi tố bắt giam các nghi can
Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi), nguyên
kế toán trưởng công ty cổ phần Việt
An; Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi),
nguyên kế toán trưởng công ty TNHH
Bách Phúc, Huỳnh Thị Minh Trâm
(45 tuổi), nguyên kế toán công ty cổ
phần xuất nhập khẩu Bình Minh:
Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi) nguyên
kế toán trưởng công ty TNHH Việt
Hưng An Giang và Tống Duy
Khương (31 tuổi), nguyên kế toán
Công ty TNHH Việt Hưng An Giang,
cùng 5 giám đốc 5 công ty trên.
Gây thất thoát tài sản

Ba bị can gồm: Bùi Phương Thảo,
Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV
Công viên cây xanh Hà Nội; Bùi Văn
Mận, Giám đốc và Hoàng Thị Kim
Loan, Phó Giám đốc Công ty TNHH
Phát triển Sinh thái xanh đã khởi tố,
về cùng tội danh “Vi phạm quy định
về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí”, quy định tại
Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015
(sửa đổi bổ sung năm 2017).
Biển thủ công quỹ

Ngày 8/10/2021, Nguyễn Thị
Thu Thảo (50 tuổi, TP Đồng Xoài),
nguyên Kế toán trưởng Trung tâm
giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh
Bình Phước bị Cơ quan Cảnh sát
điều tra Công an tỉnh Bình Phước
khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội
“Tham ô tài sản”. Từ ngày 10/8/2015

đến 13/10/2017, Nguyễn Thị Thu
Thảo đã lợi dụng quyền quản lý tài
khoản của Trung tâm GDTX tỉnh,
dùng thủ đoạn gian dối để lập các
lệnh chi, ủy nhiệm chi, chuyển tổng
cộng trên 985 triệu đồng vào tài
khoản của cá nhân và người thân.
Toàn bộ số tiền này, Thảo khai đã sử
dụng vào việc tiêu xài cá nhân.
Tham ô tài sản

Ngày 25/9, Vương Thị Nga (SN
1968), trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh,
Lê Thị Tư (SN 1964), trú tại xã Nghi
Vạn, huyện Nghi Lộc bị TAND tỉnh
Nghệ An xét xử sơ thẩm về hành vi
tham ô tài sản. Theo cáo trạng, từ năm
2013 đến 2017, lợi dụng cơ chế kiểm
soát chưa chặt chẽ của các cơ quan
chức năng có thẩm quyền, Vương Thị
Nga lúc đó là kế toán trưởng của
Trường THCS Nghi Vạn, huyện Nghi
Lộc đã cố ý lập sai bảng lương để
trình cấp trên duyệt cao hơn thực tế
quy định.Sau khi rút tiền từ Kho bạc
về thanh toán cho giáo viên, còn thừa
số tiền kê chênh lệch, Vương Thị Nga
và Lê Thị Tư (thủ quỹ của trường) đã
thống nhất chia nhau để chiếm đoạt số
tiền hơn 400 triệu đồng. Nga và Tư
mỗi người chia nhau hơn 200 triệu
đồng. Chưa dừng lại, khi chuyển hình
thức thanh toán tiền lương qua tài
khoản ngân hàng cho cán bộ, giáo
viên trong trường, Nga đã lập thêm
một tài khoản mang tên chồng mình.
Hàng tháng, số tiền chênh lệch do kê
tăng được Nga chuyển vào tài khoản
mình và chồng. Số tiền mà Nga chiếm
đoạt giai đoạn này là hơn 733 triệu
đồng. Cơ quan điều tra xác định, tổng
số tiền mà Nga lập sai dự toán quỹ
lương của trường cao hơn thực tế là
hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Nga chiếm
đoạt hơn 900 triệu đồng. Tư chiếm
đoạt hơn 200 triệu đồng.
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