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PHẦN MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ và hội nhập
ngày càng sâu và rộng với nền kinh tế chung của thế giới ở nhiều lĩnh vực và nhiều
khía cạnh. Đối với mô hình quản trị điều hành của doanh nghiệp thì các doanh nghiệp
của Việt Nam đã dần chú trọng hơn đối với việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm duy trì và phát triển doanh
nghiệp của mình hoạt động cách ổn định và bền vững. Tuy nhiên không phải
doanh nghiệp nào cũng có thể quản lý cũng như kiểm soát tốt tình hình hoạt
động, tính tuân thủ theo các quy định cũng như báo cáo tài chính của đơn vị.
Cụ thể, đối với Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy Tôn
Hoa Sen Phú Mỹ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cũng đã có Hệ thống kiểm
soát nội bộ tại doanh nghiệp, tuy nhiên hệ thống hiện tại còn tồn tại nhiều hạn
chế, chưa kịp thời phát hiện và ngăn ngừa được các rủi ro tiềm Nn dẫn đến nguy
cơ hoạt động không liên tục hoặc sự phát triển thiếu bền vững của doanh nghiệp.
Chính vì tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro cùng với
tình hình thực tế tại Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – N hà máy
Tôn Hoa Sen Phú Mỹ nên tôi chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện hệ thống kiểm
soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn
Hoa Sen - Nhà máy tôn hoa sen Phú Mỹ” là thực sự cần thiết cho N hà máy hiện
nay.
2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Dự trên cơ sở lý luận và tình hình thực tế tại Doanh nghiệp, nghiên cứu này được
thực hiện với mục tiêu sau:
 Mục tiêu chung:
Thông qua đề tài nghiên cứu này, tác giả thực hiện đánh giá, phân tích thực trạng
của hệ thống kiểm soát hiện tại, qua đó đưa ra những đề xuất, giải pháp hoàn
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thiện hệ thống thống KSN B theo hướng quản trị rủi ro tại Chi nhánh công ty cổ
phần tập đoàn Hoa Sen – N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ, hướng tới một hệ thống
kiểm soát nội bộ hoạt động hữu hiệu và hiệu quả.
 Mục tiêu cụ thể: Để thực hiện được mục tiêu chung nêu trên luận văn này
cần đáp ứng được các mục tiêu cụ thể của từng chương trong đề này như
sau:
Chương I: Dựa trên sự nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển, kết hợp với
các cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ sẳn có, tác giả lựa chọn các yếu tố cấu
thành COSO 2013 làm cơ sở để tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn và đề xuất
các giải pháp trong các chương tiếp theo nhằm đáp ứng kịp thời với xu thế phát
triển không ngừng của kinh tế thế giới và ở Việt N am.
Chương II: Thông qua bảng câu hỏi đã được tác giả xây dựng dựa trên các yếu
tố cấu thành COSO 2013, tác giả tiến hành phân tích kết quả khảo sát thực tế để
có cơ sở nhận định, đánh giá hệ thống KSN B hiện tại của N hà máy.
Chương III: Mục tiêu của chương này là đề ra các giải pháp để hoàn thiện hệ
thống KSN B theo hướng kiểm soát rủi ro dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở nghiên
cứu thực tế tại nhà máy.
3 Câu hỏi nghiên cứu
Thông qua mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau:
- Phân tích và đánh giá các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ tại nhà máy
tôn hoa sen Phú Mỹ
- Xác định các nhân tố đe dọa đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và
nguyên nhân của các nhân tố đó.
- Đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ tại
nhà máy Tôn hoa sen Phú Mỹ.
4 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu:
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Phương pháp được tác giả sử dụng là phương pháp nghiên cứu định tính với công
việc điều tra, khảo sát bằng bảng câu hỏi nội bộ. Để thực hiện nghiên cứu này, tác
giả sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu từ dữ liệu
phỏng vấn câu hỏi các phòng ban liên quan, bộ phận liên quan để đánh giá, phân
tích và đưa ra những ưu điểm, nhược điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi
nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ. Từ đó,
đề ra một số giải pháp theo hướng quản trị rủi ro nhằm nâng cao vai trò trách
nhiệm để tìm ra biện pháp nhằm đảm bảo các hoạt động và báo cáo số liệu minh
bạch hơn.
5 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
5.1 Các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới
5.1.1 Giai đoạn 1 – Những nghiên cứu trước năm 1992
Cuốn “Lý thuyết và thực hành kiểm toán” của tác giả Robert H. Montgomery, tác
giả đã giành ra khoảng 2 trang để đưa ra ý kiến của mình về nội dung của hệ
thống kiểm tra nội bộ mà sau này phát triển thành kiểm soát nội bộ. N ội dung về
vấn đề kiểm tra nội bộ chủ yếu là kiểm tra về kế toán. Khẳng định hệ thống kiểm
tra nội bộ là một hệ thống bao gồm các ghi chép kế toán, phương pháp kiểm tra
và kiểm tra nhằm mục đích bảo vệ tài sản như tiền mặt, hàng hóa, thiết bị,…và
đặc biệt là các giao dịch liên quan đến tiền mặt, mua hàng, bán hàng, lập báo cáo
và sổ sách kế toán. Quan điểm này giúp cho kiểm toán viên trong việc nhận diện
các tác động của kiểm soát nội bộ tới công việc của kiểm toán nên còn tương đối
đơn giản và mang tính sơ khai. Tiếp theo, hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSN B)
cũng được đề cập trong cuốn “Kiểm toán nội bộ hiện đại – đánh giá các hoạt
động và hệ thống kiểm soát” của tác giả Victor Z. Brink và Herbert Witt (viết
năm 1982). Trong chương 4 – N guyên tắc cơ bản của kiểm soát và Chương 6 –
Phương thức hoạt động của kiểm toán viên nội bộ đã đưa ra những ra những nhận
định tương đối đầy đủ về kiểm soát nội bộ. Victor Z. Brink và Herbert Witt cho
rằng “Kiểm toán nội bộ được dùng để mô tả những phương thức thực hành nội bộ
có liên quan việc nhằm đạt tốt hơn các mục tiêu của tổ chức thực hiện”. Kiểm
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soát nội bao gồm kiểm soát nội bộ tiến hành với các hoạt động kế toán và các
hoạt động khác. Quan điểm của tác giả cũng cho rằng nên tập trung về kiểm soát
nội bộ về kế toán trong đó tập trung trực tiếp vào việc đảm bảo báo cáo tài chính
đáng tin cậy và tuân thủ luật pháp. Đến thời điểm này, nghiên cứu của tài liệu đã
mở rộng phạm vi của hệ thống kiểm soát nội bộ hơn nhưng tác giả cũng chưa đưa
ra đầy đủ các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ và vẫn tiếp cận kiểm soát
nội bộ từ vị trí của kiểm toán viên nội bộ. Theo Alvin a. Arens và James K.
Loebbecke trong cuốn “Kiểm toán” – auditing, chương 9 – nghiên cứu về cơ cấu
kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát, các tác giả đã đưa ra lý do để các
công ty xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ và nội dung trọng tâm của hệ
thống kiểm soát nội bộ được khẳng định là các quá trình kiểm soát. Cụ thể, các
tác giả đã viết như sau “lý do để công ty xây dựng một hệ thống kiểm soát là
nhằm giúp công ty thỏa mãn các mục tiêu của mình. Hệ thống bao gồm rất nhiều
chế độ và thể thức đặc thù được thiết kế để cung cấp cho Ban quản trị sự đảm bảo
hợp lý là các mục tiêu và mục đích quan trọng với công ty sẽ được thỏa mãn.
N hững chế độ và thể thức này thường được gọi là quá trình kiểm soát, và kết hợp
lại thì chúng hình thành cơ cấu kiểm soát nội bộ của tổ chức”. N ghiên cứu của tác
giả đã giúp khẳng định đích của Kiểm soát hướng tới và căn cứ để xây dựng các
thủ tục kiểm soát. Tuy nhiên, thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ trong
nghiên cứu này chỉ bao gồm là Môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thể
thức kiểm soát (chính sách và thủ tục kiểm soát). Trong tài liệu, các tác giả đưa ra
nhận định hệ thống kiểm soát nội bộ không được định nghĩa bởi các nhà quản trị
mà thường được định nghĩa trên quan điểm của các kiểm toán viên, tuy nhiên hệ
thống này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ quan điểm và nhận thức của nhà quản trị
cấp cao. Các tác giả đã quan tâm đến việc thể hiện của kiểm soát nội bộ trên khía
cạnh kiểm soát quản lý, kiểm soát hoạt động và kiểm soát kế toán cũng như bày
tỏ sự quan tâm về mối quan hệ giữa chi phí kiểm soát với lợi ích mà kiểm soát
mang lại. N ghiên cứu của các tác giả tiêu biểu nêu trên cho thấy các nghiên cứu
về hệ thống kiểm soát nội bộ có sự liên quan đặc biệt với lĩnh vực kiểm toán. Các
nghiên cứu đã đưa ra khái niệm về kiểm soát nội bộ nhưng vẫn còn nhiều điểm
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chưa rõ về phạm vi của kiểm tra nôi bộ (internal check) và kiểm soát nội bộ
(internal controls). N ội dung của kiểm soát nội bộ chủ yếu mới chỉ được đề cập
trong lĩnh vực kế toán là chủ yếu nhưng cũng đã quan niệm kiểm soát nội bộ có ý
nghĩa như là một hệ thống mà các yếu tố quan hệ qua lại với 3 yếu tố (thành
phần).
5.1.2 Giai đoạn 2 – Những nghiên cứu sau 1992
N ăm 1992, COSO có đưa ra báo cáo “Báo cáo COSO” đánh dấu một giai đoạn
mới trong nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ. Các nghiên cứu trong giai
đoạn này đã lấy Báo cáo COSO 1992 làm nền tảng cho các nghiên cứu về
HTKSN B. Báo cáo là một hướng dẫn khá phổ biến trên thế giới mà nhiều công ty
căn cứ vào đó để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Theo COSO, hệ thống
kiểm soát nội bộ gồm 5 yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau: Môi trường kiểm
soát, đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát.
COSO xác định rằng môi trường kiểm soát sẽ làm nền tảng cho các thành phần
còn lại. Môi trường kiểm soát có 7 yếu tố là tính trung thực và giá trị đạo đức;
cam kết về năng lực và sự phát triển của thành viên; triết lý quản trị và phong
cách điều hành; cơ cấu tổ chức; phân công nghĩa vụ và trách nhiệm; chính sách
và thủ tục về nhân sự; Sự tham gia của Ban quản trị. Đánh giá rủi ro: thành phần
này liên quan đến việc nhận diện và phân tích rủi ro ảnh hưởng tới việc đạt mục
tiêu của đơn vị gồm xác định mục tiêu tổng thể các hoạt động; phân tích rủi ro và
cơ chế thay đổi. Các hoạt động kiểm soát được cho là diễn ra trong toàn bộ đơn
vị, ở mọi cấp độ và mọi chức năng bao gồm: Phê duyệt, ủy quyền, xác minh, đối
chiếu, rà soát các hoạt động, bảo vệ tài sản, phân chia nhiệm vụ. Thông tin và
truyền thông: là thành phần tạo mối liên hệ giữa các thành phần khác trong hệ
thống bao gồm hệ thống kế toán, các chính sách định kỳ, báo cáo quản trị, cập
nhật kế toán, cập nhật công nghệ, hội nghị, đào tạo…Giám sát nội bộ nhằm đánh
giá chất lượng của hệ thống kiểm soát nội bộ gồm giám sát thường xuyên, giám
sát định kỳ và báo cáo về những khiếm khuyết. N goài ra, mô hình của COSO
cũng có những quy định riêng khi áp dụng tại doanh nghiệp trong điều kiện sử
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dụng công nghệ thông tin. Mô hình này sẽ được bổ sung thêm các nội dung trong
từng thành phần thông qua kết hợp với khuôn mẫu của COBiT. CoBiT là một
chuNn quốc tế về quản lý công nghệ thông tin gồm những khuôn mẫu
(framework) liên quan tới cách thực hành tốt nhất về quản lý công nghệ thông tin
do ISACA và ITGI xây dựng năm 1996.
Tại Vương Quốc Anh, các công ty cũng thực hiện xây dựng hệ thống kiểm soát
nội bộ theo một hướng dẫn từ Quy tắc thực hành tốt nhất (Code of Best Practice).
Quy tắc này ban hành năm 1992 được áp dụng cho các công ty hoạt động trên thị
trường chứng khoán Luân Đôn - Ủy Ban Cadbury ban hành (một dạng giống với
Ủy ban Treadway của Mỹ). Một trong những nội dung của bản quy tắc là yêu cầu
các giám đốc phải báo cáo về sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. N ăm 1994, một
nhóm thành viên trong ủy ban đã đưa ra một hướng dẫn cụ thể hơn về việc báo
cáo nói trên. Trong hướng dẫn này chỉ ra các nội dung sau: Giám đốc công ty
phải nhận thức được trách nhiệm của họ với hệ thống kiểm soát nội bộ. Hệ thống
kiểm soát nội bộ chỉ giúp đem lại một sự đảm bảo hợp lý chứ không phải là đảm
bảo hoàn toàn trước các sai phạm và tổn thất trọng yếu. Mô tả các thủ tục cần
được thiết kế để cung cấp thủ tục kiểm soát tài chính hiệu quả. Khẳng định rằng
giám đốc phải đánh giá hiệu quả của kiểm soát tài chính. N hư vậy, hệ thống kiểm
soát nội bộ tại Anh theo hướng dẫn như trên sẽ tập trung chủ yếu vào vấn đề
kiểm soát tài chính.
Tại Canada, hệ thống kiểm soát nội bộ được thể hiện trong hướng dẫn ban hành
bởi Viện kế toán viên công chứng Canada (CICA) và COCO (Ủy ban về tiêu chí
của kiểm soát) có tên gọi là “ Hướng dẫn về kiểm soát” năm 1995, văn bản này
được ban hành xuất phát từ đề đạt của Hội đồng Mac Donald (một dạng tương tự
Ủy ban Treadway). COCO gọi kiểm soát nội bộ bằng thuật ngữ “kiểm soát”, tạo
ra một số điểm khác biệt so với mô hình theo báo cáo COSO. Xét về thành phần
của hệ thống kiểm soát nội bộ, theo hướng dẫn của COCO sẽ rộng hơn, bổ sung
thêm các hoạt động quản trị (thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, đánh giá rủi ro,
hoạt động khắc phục). Đồng thời, COCO cũng thiết lập 20 tiêu chí để đánh giá
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việc đạt các mục tiêu của kiểm soát nội bộ chia thành 4 nhóm: Mục đích (cung
cấp nhận thức về định hướng của doanh nghiệp), cam kết (nhận thức về giá trị và
bản sắc), khả năng (liên quan tới thNm quyền), Giám sát và học hỏi. Tóm lại,
COCO có nội dung về kiểm soát nội bộ mở rộng hơn so với Báo cáo COSO.
Quan trọng hơn là theo quan điểm của COCO thì hệ thống kiểm soát sẽ đến gần
hơn với hoạt động của nhà quản trị doanh nghiệp trong thực tế và được coi như là
bộ phận của doanh nghiệp.
Tóm lại, nghiên cứu của các tác giả và tổ chức trên thế giới sau năm 1992 cho
thấy các nghiên cứu về kiểm soát nội bộ có sự quan tâm từ nhiều phía không chỉ
phía kiểm toán viên nội bộ cả các nhà quản trị. Hệ thống kiểm soát nội bộ còn
được đặt trong mối liên hệ với rủi ro, nhận thức của nhà quản trị cấp cao, tác
động của môi trường tin học. Các nghiên cứu đã đưa ra khái niệm đầy đủ về hệ
thống kiểm soát nội bộ và khẳng định các yếu tố trong hệ thống kiểm soát nội bộ
là mở rộng hơn so với các nghiên cứu trước năm 1992.
5.2 Các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Việt Nam
Tại Việt N am, nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện bởi khá
nhiều tác giả và liên quan tới nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Trước hết, trong giáo
trình “Lý thuyết kiểm toán” của Học viện tài chính – Đồng chủ biên Ths. Đậu
N gọc Châu và TS. N guyễn Viết Lợi, đã có đề cập tới nội dung của hệ thống kiểm
soát nội bộ trong Chương 6. Tác giả đã nhận định về khái niệm của hệ thống
kiểm soát nội bộ, mục đích của hệ thống kiểm soát nội bộ, các hạn chế cố hữu
của hệ thống và cơ cấu của hệ thống kiểm soát nội bộ gồm có 3 thành phần là
môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán, các chính sách và thủ tục kiểm soát.
N ghiên cứu của tác giả là khá đầy đủ khi đem đến cho người đọc một cái nhìn
tổng thể về hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như những hiểu biết nhất định về thủ
tục kiểm soát trực tiếp và tổng quát. Tác giả cũng bổ xung thêm về công tác kế
hoạch trong môi trường kiểm soát. Phạm vi của hệ thống kiểm soát nội bộ theo
nhận định của tác giả là rộng bao gồm cả hoạt động tài chính và hoạt động phi tài
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chính, tuy nhiên cách tiếp cận của tác giả về kiểm soát nội bộ cũng chủ yếu từ
giác độ kiểm toán.
Tiếp theo, PGS.TS. N guyễn Đình Hựu trong cuốn “Kiểm toán căn bản” cũng có
những nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên góc độ nghiên cứu chung về
kiểm toán. Tác giả đã coi hệ thống kiểm soát nội bộ là một khái niệm cơ bản
thuộc kiểm toán theo nội dung trình bày trong Chương hai của tài liệu (Các khái
niệm cơ bản của kiểm toán). Tác giả cũng đưa ra nhận định khá ngắn gọn về hệ
thống kiểm soát nội bộ, mục đích của xây dựng hệ thống, các yếu tố cấu thành hệ
thống này gồm môi trường kiểm soát chung, hệ thống kế toán, các loại kiểm soát
và các thủ tục kiểm soát. N ghiêu cứu của tác giả khá tương đồng với TS. N guyễn
Viết Lợi trong việc coi công tác kế hoạch và kiểm toán nội bộ là một phần của
môi trường kiểm soát nhưng còn chưa hợp lý trong mô tả về thành phần thứ ba
của hệ thống kiểm soát nội bộ do không làm rõ trong tên gọi thành phần về các
chính sách kiểm soát. Đồng thời, các tác giả cũng chỉ ra hệ thống kiểm soát nội
bộ có 4 yếu tố là môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán, thủ tục kiểm soát và
kiểm toán nội bộ. Đây là điểm khác biệt so với các nghiên cứu của các tác giả
trong nước. Tuy nhiên, có một số bất cập là kiểm toán nội bộ thực chất có chức
năng là một bộ phận đánh giá độc lập được thiết kế trong một tổ chức để kiểm tra
và đánh giá hoạt động của tổ chức và là một hoạt động phục vụ cho tổ chức.
Tiếp theo nữa là cuốn “Kiểm soát nội bộ” của Trường đại học KTQD thành phố
Hồ Chí Minh do PGS. TS. Trần Thị Giang Tân làm chủ biên. Đây là tài liệu
nghiên cứu thực sự đầy đủ về hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn mẫu của Báo
cáo COSO tại Việt N am. Các tác giả đã khẳng định kiểm soát nội bộ là một quá
trình được thiết kế và vận hành bởi con người trong một đơn vị, hệ thống này
nhằm đem lại một sự đảm bảo hợp lý cho nhà quản lý trong việc đạt mục tiêu về
hoạt động, mục tiêu tài chính, mục tiêu tuân thủ. Các tác giả cũng chỉ ra
HTKSN B gồm có 5 yếu tố là Môi trường kiểm soát; Quy trình đánh giá rủi ro;
Hệ thống thông tin và truyền thông; Các hoạt động kiểm soát; và Giám sát các
kiểm soát.
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N hư vậy, đến trước khi có Hệ thống ChuNn mực kiểm toán Việt N am ban hành
năm 2012 thì trong nhiều tài liệu đều tiến hành nghiên cứu về HTKSN B theo cơ
cấu là có 3 yếu tố gồm môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục
kiểm soát, mặc dù có một số nghiên cứu cũng đề cập mở rộng hơn về các yếu tố
của hệ thống kiểm soát nội bộ nhưng chưa đầy đủ. Tuy nhiên hiện nay, theo Hệ
thống chuNn mực Kiểm toán Việt N am ban hành năm 2012, quan điểm về hệ
thống kiểm soát nội bộ đã có sự thống nhất với COSO về 5 thành phần của hệ
thống gồm: Môi trường kiểm soát; Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị; Hệ
thống thông tin và truyền thông; Các hoạt động kiểm soát; Giám sát các kiểm
soát. Điều này đòi hỏi cần phải có nghiên cứu đầy đủ hơn về hệ thống kiểm soát
nội bộ theo quan điểm có 5 thành phần. Về các nghiên cứu liên quan tới hệ thống
kiểm soát nội bộ trong ngành sản xuất tôn thép, vì đây chỉ là ngành khá sản xuất
đặc thù về công nghiệp nặng trong tổng thể ngánh sản xuất công nghiệp nặng
phát triển trong những năm gần đây. Cho nên các tài liệu nghiên cứu về hệ thống
kiểm soát nội bộ không có nhiều chỉ tập trung vào một nội dung riêng biệt trong
hệ thống kiểm soát nội bộ như nghiên cứu về rủi ro trong hoạt động, nghiên cứu
về công tác kế toán, đánh giá hiệu quả hoạt động nên rất cần có nghiên cứu về
tổng thể hệ thống kiểm soát nội bộ cho ngành sản xuất tôn thép nói riêng.
Tổng hợp lại, cần thiết phải thực hiện một nghiên cứu toàn diện về hệ thống kiểm
soát nội bộ trong doanh nghiệp tại Việt N am hiện nay với 5 thành phần để bổ
sung lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nói chung và hoàn
thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành sản xuất tôn thép
nói riêng. Quan điểm hoàn thiện và khảo sát sẽ dựa trên cơ sở nhận diện đầy đủ
rủi ro của các doanh nghiệp ngành sản xuất tôn để hoàn thiện hệ thống kiểm soát
và nâng cao nhận thức của nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp của ngành về
hệ thống KSN B. N goài ra việc khảo sát HTKSN B trong môi trường tin học cũng
cần nghiên cứu và thực hiện do hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đang
hướng đến việc ứng dụng ERP nâng cao trình độ quản lý, quản trị, tiết giảm chi
phí.
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6 Bố cục luận văn
Luận văn được chia làm ba chương:
 Chương I: Cơ sở lý thuyết liên quan đến kiểm soát nội bộ theo hướng quản
trị rủi ro
 Chương II: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro
tại chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – N hà máy Tôn Hoa Sen Phú
Mỹ.
 Chương III: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại chi nhánh
công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – N hà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
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CHƯƠNG I:

CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM

SOÁT NỘI BỘ THEO HƯỚNG QUẢN TRN RỦI RO
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống kiểm soát nội bộ
Để hiểu sâu về hệ thống kiếm soát nội bộ cũng như hiểu được tầm quan trọng của
hoạt động kiểm soát nội bộ trong quá trình quản lý, điều hành của nhà quản trị
nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức qua các giai đoạn phát triển khác
nhau. Cùng với sự phát triển của thực tiễn quản lý, khái niệm kiểm soát nội bộ
đã hình thành và phát triển để trở thành một hệ thống lý luận về vấn đề kiểm soát
trong tổ chức. Lịch sử hình thành và phát triển kiểm soát nội bộ được tóm tắt qua
giai đoạn gồm:
1.1.1 Giai đoạn sơ khai
Giai đoạn vào những năm cuối thế kỷ 19, khi nền kinh tế bắt đầu phát triển mạnh
mẽ, quyền sở hữu của các cổ đông và quyền quản lý không phụ thuộc vào nhau,
nhu cầu sử dụng nguồn vốn của các doanh nghiệp từ các đối tượng bên ngoài
ngày càng tăng thì nhu cầu nắm bắt rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp
thông qua báo cáo tài chính từ các đối tượng bên ngoài là rất lớn. Để đáp ứng
được nhu cầu đó, các công ty kiểm toán ra đời nhằm đảm bảo việc soát xét các
báo cáo tài chính một cách đáng tin cậy. Khi thực hiện việc xem xét báo cáo tài
chính, kiểm toán viên chỉ cần chọn mẫu để kiểm tra mà không cần kiểm tra toàn
bộ các nghiệp vụ liên quan tới doanh nghiệp. Do đó, kiểm soát nội bộ là yếu tố
mà kiểm toán viên cần chú ý. Thuật ngữ “Kiểm soát nội bộ” bắt đầu xuất hiện từ
giai đoạn này. Kiểm soát tiền là hình thức ban đầu của kiểm soát nội bộ và xuất
hiện từ cuộc cách mạng công nghiệp.
N ăm 1929, kiểm soát nội bộ chính thức được đề cập trong một công bố của cục
Dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ - Federal Seserve Bulletin. Khái niệm kiểm soát nội
bộ và vai trò của hệ thống KSN B trong công ty chính thức được công nhận như
là một cơ sở để phục vụ cho việc lấy mẫu thử nghiệm của kiểm toán viên. Lúc
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này, KSN B như là một biện phát thúc đNy năng suất hoạt động và là công cụ
bảo vệ tiền và các tài sản của doanh nghiệp.
N ăm 1936, Hiệp hội Kế toán công chứng Hoa kỳ (AICPA- American Insitute of
Certified Public Accountants) đã định nghĩa kiểm soát nội bộ “…là các biện
pháp và cách thức được chấp nhận và được thực hiện trong một tổ chức để bảo
vệ tiền và các tài sản khác,cũng như kiểm tra sự chính xác trong ghi chép của sổ
sách.
Vào thập niên những năm 1940, các tổ chức kế toán công và kiểm toán nội bộ
tại
Hoa Kỳ đã xuất bản khá nhiều báo cáo, hướng dẫn và tiêu chuNn về tìm hiểu
kiểm soát nội bộ trong các cuộc kiểm toán. Trước đó có khá nhiều vụ phá sản
của các công ty lớn xảy ra như vụ công ty dược phNm Mc Kesson & Robbin với
tổng tài sản lên đến 100 triệu USD do công ty kiểm toán Price Waterhouse thực
hiện. Ủy ban chứng khoán Hoa kỳ (SEC – Securities and Exchange
Commission) đã tiến hành điều tra và phát hiện 20 triệu USD hàng tồn kho và nợ
phải thu đã bị khai khống và hơn 20% tài sản không hiện hữu trong thực tế.
Hoặc như trong cuộc kiểm toán công ty Drayer Hanson là việc thổi phồng các
sản phNm dở dang. Các sai phạm của các công ty này đã có thể được phát hiện
và ngăn chặn nếu công ty có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt và các kiểm toán viên
có kiến thức, nhận thức đúng đắn về HT kiểm soát nội bộ.
1. 1. 2 Giai đoạn hình thành
Trước những vấn đề đó, năm 1949, AICPA công bố công trình nghiên cứu đầu
tiên về kiểm soát nội bộ với nhan đề “Kiểm soát nội bộ, các nhân tố cấu thành và
tầm quan trọng đối với việc quản trị doanh nghiệp và đối với kiểm toán viên độc
lập” với định nghĩa kiểm soát nội bộ là “…cơ cấu tổ chức và các biện pháp,cách
thức liên quan được chấp nhận và thực hiện trong một số tổ chức để bảo vệ tài
sản, kiểm tra sự chính xác và đáng tin cậy của số liệu kế toán, thúc đNy hoạt động
có hiệu quả, khuyến khích sự tuân thủ các chính sách của người quản lý”
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N ăm 1958, Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP – Committee on Auditing Procedure)
trực thuộc AICPA ban hành báo cáo về thủ tục kiểm toán 29 SAP về “Phạm vi
xem xét kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên độc lập”, trong đó có phân biệt kiểm
soát nội bộ về quản lý và kiểm soát nội bộ về kế toán.
N ăm 1962 và 1972 CAP tiếp tục ban hành các SAP để làm rõ hơn các vấn đề
trên bao gồm SAP 33 “ Làm rõ hơn về kiểm soát nội bộ” và SAP 54 “ Tìm hiểu
và đánh giá kiểm soát nội bộ”
Thông qua những nội dung đã ghi nhận qua các giai đoạn nêu trên, có thể nói
rằng khái niệm kiểm soát nội bộ và các phương thức, mục tiêu kiểm soát cũng đã
không ngừng được mở rộng ra khỏi những thủ tục bảo vệ tài sản và ghi chép sổ
sách kế toán. Tuy nhiên trước khi báo cáo COSO (1992) ra đời, kiểm soát nội bộ
vẫn mới dừng lại như là một phương tiện phục vụ cho kiểm toán viên trong kiểm
toán báo cáo tài chính.Thủ tục kiểm soát SAP (1958) do Ủy ban thủ tục kiểm
toán CAP trực thuộc AICPA ban hành.
-

SAP 33 (1962) về việc giới hạn nghiên cứu chỉ ở kiểm soát nội bộ về kế toán

-

SAP 54 (1972) về “Tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ”

-

SAS 1 (1973) duyệt xét lại SAP 54

Trong giai đoạn này, mặc dù kiểm soát nội bộ vẫn chỉ là một phương tiện phục
vụ cho kiểm toán viên trong kiểm toán báo cáo tài chính nhưng KSN B vẫn không
ngừng mở rộng ra khỏi những thủ tục bảo vệ tài sản và ghi chép sổ sách cho đến
khi báo cáo COSO 1992 xuất hiện.
1. 1. 3 Giai đoạn phát triển
Vào những thập niên 1970-1980 nền kinh tế Hoa kỳ và các quốc gia khác đã
phát
triển mạnh mẽ, kèm theo đó là các vụ gian lận cũng ngày càng tăng, với quy mô
ngày càng lớn.
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N ăm 1977, sau vụ bê bối tai tiếng Watergate với các khoản thanh toán bất hợp
pháp cho chính phủ nước ngoài, Quốc hội Mỹ đã thông qua điều luật về chống
hối lộ nước ngoài (Foreign Corrupt practices act) ra đời. Trong đó kiểm soát nội
bộ rất được quan tâm đến để kiểm soát hoạt động.
N ăm 1980-1988 với sự sụp đổ hàng loạt của các công ty niêm yết trên sàn chúng
khoán Hoa Kỳ như ngân hàng Continetal Linois N ational Bank & Trust Co, năm
1984, công ty dầu khí Texaco Inc, năm 1987 Tập đoàn tài chính Finacial Corp.
of
America…Vì thế,Ủy ban COSO (Committee Of Sponsoring Organization) được
thành lập vào năm 1985 dưới sự bảo trợ của năm tổ chức nghề nghiệp bao gồm:
-

Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA).

-

Hiệp hội Kế toán Hoa kỳ (AAA -American Acounting Association).

-

Hiệp hội Quản trị viên tài chính (FEI - Financial Executives Institude).

-

Hiệp hội Kế toán viên quản trị (IMA - Institude of Management
Accountants).

-

Hiệp hội kiểm toán viên nội bộ (IIA - Institude of Internal Auditors).

Sau một thời gian dài làm việc,đến năm 1992, COSO đã phát hành Báo cáo.
Báo cáo COSO năm 1992 gồm 4 phần:
-

Phần 1: Tổng quan về KSN B cho nhà quản lý. Phần này nói về một cái nhìn
tổng quát KSN B ở mức độ cao dành riêng cho các nhà quản lý, giám đốc điều
hành, ban giam đốc, các nghị sĩ và cơ quan quản lý N hà nước.

-

Phần

2:

Khuôn

khổ

chung

của

kiểm

soát

nội

bộ.

Đây là phần cơ bản nhất của báo cáo COSO, trong đó có định nghĩa về
KSN B,
mô tả các bộ phận cấu thành của KSN B, đưa ra các tiêu chí cụ thể để đánh giá
hệ thống KSN B.
-

Phần

3:

Báo

cáo

cho

các

thành

viên

bên

Hướng dẫn cách thức báo cáo cho các đối tượng bên ngoài về KSN B.

ngoài.
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-

Phần 4: Các công cụ đánh giá KSN B. Phần này đưa ra các công cụ, gợi ý
hướng dẫn rất thiết thực cho việc đánh giá hệ thống KSN B.

Các tổ chức này đều hướng tới mục tiêu phát triển vai trò của hệ thống KSN B
trong công ty, nhưng vẫn còn một số điểm chưa nhất quán vì thế đòi hỏi cần phải
có một hệ thống lý luận chuNn mực về kiểm soát nội bộ.
Tóm lại, Báo cáo COSO 1992 là tài liệu đầu tiên trên thế giới nghiên cứu và định
nghĩa về kiểm soát nội bộ một cách đầy đủ và có hệ thống. Đặc điểm nổi bật của
báo cáo này là cung cấp một tầm nhìn rộng và mang tính quản trị, trong đó kiểm
soát nội bộ không chỉ còn là một vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính mà được
mở rộng ra cho cả các phương diện hoạt động và tuân thủ.
1. 1. 4 Giai đoạn hiện đại (Giai đoạn hậu COSO)
Báo cáo COSO tuy chưa thật sự hoàn chỉnh nhưng đã tạo lập được cơ sở lý
thuyết rất cơ bản về kiểm soát nội bộ. Sau đó hàng loạt nghiên cứu phát triển về
kiểm soát nội bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã ra đời như.
 Phát triển theo hướng kiểm toán độc lập
Các chuNn mực kiểm toán của Hoa Kỳ cũng chuyển sang sử dụng Báo cáo
COSO làm nền tảng đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm:
-

SAS 78 (1995): Xem xét kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính
(điều chỉnh SAS 55). Các định nghĩa, nhân tố của kiểm soát nội bộ trong
báo cáo COSO (1992) đã được đưa vào chuNn mực này.

-

SAS 94 (2001): Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến việc xem xét kiểm
soát nội bộ trong việc kiểm toán báo cáo tài chính.

-

ISA 315: Hiểu biết về tình hình kinh doanh, môi trường hoạt động
đơn vị và đánh giá rủi ro các sai sót trọng yếu.Hệ thống KSN B được
định nghĩa như sau : “Hệ thống kiểm soát nội bộ là một quá trình do bộ máy
quản lý, Ban giám đốc và các nhân viên của đơn vị chi phối, được thiết lập
nhằm cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu của báo
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cáo tài chính đáng tin cậy, pháp luật và các quy định được tuân thủ, hoạt
động hữu hiệu và hiệu quả. Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế và
thực hiện nhằm giảm thiểu những rủi ro kinh doanh có khả năng đe dọa đến
việc đạt được những mục tiêu trên”. (COSO 1992)
-

ISA 265: thông báo về các khiếm khuyết của KSN B được phát hiện bởi kiểm
toán viên.

 Phát triển theo hướng công nghệ thông tin
N ăm 1996, CoBIT – Control Objectives for Information and Related Technology
do ISACA ban hành. N hững lĩnh vực hoạch định và tổ chức, mua và triển khai,
phân phối và hỗ trợ, giám sát được CoBIT nhấn mạnh và quan tâm
 Phát triển về phía quản trị
N ăm 2001, d ự a v à o báo cáo COSO 1992, COSO tiến hành nghiên cứu hệ
thống đánh giá rủi ro doanh nghiệp (ERM – Enterprise Rick Managemnet
Framework) và ban hành năm 2004 bao gồm 8 bộ phận: Môi trường nội bộ,
thiết lập mục tiêu, nhận diện sự kiện, đánh giá rủi ro, đối phó rủi ro, các hoạt
động kiểm soát, thông tin truyền thông và giám sát. ERM hướng tới mục tiêu xa
hơn – hướng đến chiến lược của doanh nghiệp.
 Phát triển cho doanh nghiệp nhỏ
“Kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính – hướng dẫn cho các công ty đại
chúng quy mô nhỏ” ban hành năm 2006 về việc áp dụng kiểm soát nội bộ tại
các công ty đại chúng quy mô nhỏ (smaller publicly traded companies).

 Phát triển theo hướng kiểm toán nội bộ
Hiệp hội kiểm toán viên nội bộ (IIA) định nghĩa các mục tiêu của kiểm soát nội
bộ bao gồm:
-

Độ tin cậy và tính trung thực của thông tin.
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-

Tuân thủ các chính sách, kế hoạch, thủ tục, luật pháp và quy định.

-

Bảo vệ tài sản.

-

Sử dụng hiệu quả và kinh tế các nguồn lực.

-

Hoàn thành các mục đích và mục tiêu cho các hoạt động hoặc chương trình.

 Phát triển theo hướng chuyên sâu vào ngành nghề cụ thể:
N ăm 1998, báo cáo Basel của Ủy ban Basel về giám sát ngân hang, vận dụng lý
luận cơ bản của COSO để đưa hệ thống KSN B vào bộ máy hoạt động của ngân
hàng.
 Hướng dẫn về giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ
Khuôn mẫu COSO giúp các Doanh nghiệp giám sát chất lượng hệ thống KSN B
của chính doanh nghiệp họ. Quy trình xây dựng bao gồm: thu thập tài liệu, phỏng
vấn, gửi bảng câu hỏi, tổ chức hội thảo, dự thảo báo cáo, kiểm nghiệm thực tế và
hoàn thành dự thảo.
1.2 Định nghĩa và vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ
1. 2. 1 Định nghĩa kiểm soát nội bộ theo COSO
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) là một Uy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa kỳ về chống gian lận
khi lập báo cáo tài chính (The N ational Commission on Fraudulent Financial
Reporting hay còn gọi là Treadway Commission). Hội đồng quốc gia này được
thành lập vào năm 1985 dưới sự bảo trợ của 5 tổ chức là:
 Hiệp hội kế toán viên công chứng Mỹ (AICPA)
 Hội kế toán Mỹ (American Accounting Association)
 Hiệp hội quản trị viên tài chính (the Financial Executives Institute – FEI)
 Hiệp hội kế toán viên quản trị (Institute of Management Accountants –
IMA)
 Hiệp hội kiểm toán viên nội bộ (the Institute of Internal Auditors – IIA)

18

Báo cáo COSO định nghĩa: “KSN B là một quá trình bị chi phối bởi ban giám
đốc, nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị, được thiết kế để cung cấp một sự
đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:
 Mục tiêu về sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động
 Mục tiêu về sự tin cậy của báo cáo tài chính
 Mục tiêu về sự tuân thủ các luật lệ và quy định”.
Trong định nghĩa trên, có bốn khái niệm quan trọng cần lưu ý, đó là: quá trình,
con người, đảm bảo hợp lý và mục tiêu
Một là, kiểm soát nội bộ là quá trình luôn tồn tại song song với các hoạt động ở
đơn vi. Để phát triển và mở rộng quy mô, các doanh nghiệp luôn luôn đề ra các
mục tiêu cần hướng tới. Xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện và giám sát
là một quá trình. Tuy nhiên trong suốt quá trình đó luôn luôn tiềm Nn nhiều rủi ro
gây ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra. Vì vậy, các nhà quản lý cần chú ý đến việc
kiểm soát các hoạt động tại đơn vị mình.
Hai là, KSN B luôn bị chi phối bởi con người. Con người thực hiện việc thiết kế
và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ. Con người trong doanh nghiệp bao gồm:
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhà quản lý
và nhân viên. Yếu tố con người là yếu tố rủi ro nhất. Vì vậy kiểm soát nội bộ
là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý giám sát doanh nghiệp mình.
Ban giám đốc, các nhà quản lý cần nắm chắc về trách nhiệm và quyền hạn của
mình để hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hữu hiệu. Tùy thuộc vào sự hiểu
biết, kinh nghiệp, phong cách lãnh đạo mà nhà quản lý muốn áp dụng để đạt
được mục tiêu đề ra.
Ba là, KSN B đảm bảo tính hợp lý, không đảm bảo tính tuyệt đối do con người là
yếu tố vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ nên luôn luôn tồn tại các rủi ro tiềm
tàng về: sự sai lầm của con người, sự thông đồng của các cá nhân hay sự lạm
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quyền của nhà quản lý và do mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích khi xây dựng hệ
thống kiểm soát nội bộ.
Bốn là, KSN B hướng tới các mục tiêu đề ra. Mỗi đơn vị cần phải đặt ra các mục
tiêu mong muốn đạt được. Đó là mục tiêu chung hay mục tiêu cụ thể cho từng bộ
phận trong doanh nghiệp. Mục tiêu này được chia làm 3 nhóm chính:
-

Mục tiêu về hoạt động: N hấn mạnh đến sự hữu hiệu và hiệu quả của việc
sử dụng các nguồn lực tại doanh nghiệp.

-

Mục tiêu về báo cáo tài chính: doanh nghiệp phải đảm bảo tính trung thực
và đáng tin cậy của báo cáo tài chính của tổ chức mình.

-

Mục tiêu về sự tuân thủ: doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật và các quy
định.

Sự phân chia các nhóm mục tiêu như trên chỉ có tính tương đối vì một mục tiêu
cụ thể có thể liên quan đến 2 hoặc 3 nhóm trên. Sự phân chia này chủ yếu dựa
vào sự quan tâm của các nhóm đối tượng khác nhau đối với HTKSN B của đơn
vị: nhóm mục tiêu về hoạt động xuất phát từ yêu cầu của đơn vị là chính; nhóm
mục tiêu về báo cáo tài chính chủ yếu xuất phát từ yêu cầu của cổ đông, nhà đầu
tư và chủ nợ; nhóm mục tiêu về sự tuân thủ xuất phát từ yêu cầu của các cơ quan
quản lý.
1. 2. 2 Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ
KSN B giúp doanh nghiệp hoạt động hữu hiệu và hiệu quả hơn, giảm thiểu những
rủi ro, sai sót, gian lận trong quá trình hoạt động.
KSN B giúp doanh nghiệp bảo toàn được tài sản của mình trong việc quản lý, sử
dụng tài sản nhằm phát hiện, ngăn ngừa rủi ro thất thoát từ đó đề ra được các giải
pháp thích hợp.
KSN B đảm bảo các thông tin đáng tin cậy trong báo cáo tài chính mà doanh
nghiệp cung cấp, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn tình hình tài chính, hoạt động tại
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đơn vị, giúp các nhà đầu tư bên ngoài có cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp mà
họ quan tâm.
KSN B giúp doanh nghiệp duy trì và kiểm tra được việc tuân thủ các chính sách
có liên quan đến hoạt động tại đơn vị.
Một hệ thống KSN B hoạt động hữu hiệu và hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đạt
được các mục tiêu đề ra.
1.3 Các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO 2013
Theo báo cáo COSO 1992 hệ thống kiểm soát nội bộ gồm 5 bộ phận có mối liên
hệ chặt chẽ với nhau đó là:
-

Môi trường kiểm soát

-

Đánh giá rủi ro

-

Hoạt động kiểm soát

-

Thông tin và truyền thông

-

Giám sát

Kế thừa 5 nguyên tắc trên, hệ thống COSO 2013 đã mở rộng và cho ra 17
nguyên tắc diễn giải cho những khái niệm cơ bản liên quan đến mỗi yếu tố
cấu thành đó. Tất cả 17 nguyên tắc áp dụng cho mỗi phạm trù mục tiêu chung và
cho cả những mục tiêu riêng rẽ bên trong mỗi 1 phạm trù. Bởi vì 17 nguyên tắc
này được lấy trực tiếp ra từ những yếu tố cấu thành.
Hệ thống kiểm soát nội bộ được cấu thành từ 5 thành phần cơ bản sau và chúng
có mối liên hệ chặt chẽ với nhau:
1. 3. 1 Môi trường kiểm soát
Môi trường kiểm soát là những yếu tố của tổ chức ảnh hưởng đến hoạt động của
hệ thống kiểm soát nội bộ và là các yếu tố tạo ra một môi trường trong đó toàn bộ
thành viên của tổ chức có nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát
nội bộ hay không. Ví dụ, nhận thức của ban giám đốc thế nào về tầm quan trọng
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của liêm chính và đạo đức nghề nghiệp, về việc cần tổ chức bộ máy hợp lý, về
việc phải phân công, ủy nhiệm, giao việc rõ ràng, về việc phải ban hành bằng văn
bản các nội quy, quy chế, quy trình SXKD... Một môi trường kiểm soát tốt sẽ là
nền tảng quan trọng cho sự hoạt động hiệu quả của HTKSN B
Môi trường kiểm soát được thể hiện thông qua tính kỷ luật, cơ cấu tổ chức, giá
trị đạo đức, tính trung thực, triết lý quản lý, phong cách điều hành. Môi trường
kiểm soát ảnh hưởng đến cách thức kinh doanh của một tổ chức, đến các mục
tiêu được thiết lập, đến các bộ phận còn lại của hệ thống KSN B. Điều này
không chỉ đúng trong giai đoạn thiết kế mà cả trong hoạt động hàng ngày của
doanh nghiệp.Các nhân tố trong môi trường kiểm soát nêu trên đều quan trọng,
nhưng mức độ quan trọng của mỗi nhân tố tùy thuộc vào từng doanh nghiệp.
Theo COSO 2013, Môi trường kiểm soát gồm các nguyên tắc sau:
-

N guyên tắc 1: Đơn vị chứng minh các cam kết về tính trung thực và giá trị
đạo đức. Điều này thể hiện rằng người quản lý phải chứng tỏ đơn vị quan tâm
đến tính trung thực và giá trị đạo đức.

-

N guyên tắc 2: Hội đồng quản trị phải chứng tỏ sự độc lập với người quản lý
và đảm nhiệm chức năng giám sát việc thiết kế và vận hành hệ thống kiểm
soát nội bộ.

-

N guyên tắc 3: N hà quản lý dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị cần thiết
lập cơ cấu tổ chức, các loại báo cáo, phân định trách nhiệm và quyền hạn
nhằm đạt được mục tiêu của đơn vị.

-

N guyên tắc 4: Đơn vị phải chứng tỏ sự cam kết về việc sử dụng nhân viên có
năng lực thông qua tuyển dụng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực phù hợp
với mục tiêu của đơn vị.

-

N guyên tắc 5: Đơn vị cần yêu cầu các cá nhân chịu trách nhiệm báo cáo về
trách nhiệm của họ trong việc đáp ứng các mục tiêu của tổ chức.
 Triết lý của nhà quản lý về quản trị rủi ro
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Triết lý về quản trị rủi ro là quan điểm, nhận thức và thái độ của nhà quản lý, điều
này tạo nên cách thức mà đơn vị tiếp cận với rủi ro trong tất cả các hoạt động, từ
phát triển chiến lược đến các hoạt động hàng ngày. Triết lý quản lý phản ánh
những giá trị mà đơn vị theo đuổi, tác động đến văn hoá và cách thức đơn vị hoạt
động, và ảnh hưởng đến việc áp dụng các yếu tố khác của ERM bao gồm cách
thức nhận dạng rủi ro, các loại rủi ro được chấp nhận và cách thức quản lý chúng.
 Rủi ro có thể chấp nhận
Là mức độ rủi ro mà xét trên bình diện tổng thể, đơn vị sẵn lòng chấp nhận để
theo đuổi giá trị. N ó phản ánh triết lý về quản trị rủi ro của nhà quản lý cấp cao,
và ảnh hưởng đến văn hoá, cách thức hoạt động của đơn vị. Rủi ro có thể chấp
nhận được xem xét khi đơn vị xác định các chiến lược, ở đó lợi ích kỳ vọng của
một chiến lược phải phù hợp với mức rủi ro có thể chấp nhận đã đề ra. Các chiến
lược khác nhau sẽ dẫn đến những mức độ rủi ro khác nhau đối với đơn vị, một
khi mức rủi ro có thể chấp nhận được xác lập sẽ giúp ích cho nhà quản lý lựa
chọn chiến lược nằm trong giới hạn chịu đựng đối với các loại rủi ro.
 Hội đồng quản trị
Đây là một bộ phận quan trọng và ảnh hưởng đến những yếu tố khác. Vai trò của
Hội đồng quản trị được thể hiện ở việc giám sát ban quản lý trong việc lựa chọn
chiến lược, lên kế hoạch và việc thực hiện nó. Các nhân tố được xem xét để đánh
giá sự hữu hiệu của Hội đồng quản trị gồm mức độ độc lập, kinh nghiệm và uy
tín của các thành viên, và mối quan hệ giữa họ với bộ phận kiểm toán nội bộ và
kiểm toán độc lập. Cho dù trong lịch sử đơn vị chưa phải gánh chịu những tổn
thất, cho dù chưa có bằng chứng hay dấu hiệu nào cho thấy đơn vị phải đối mặt
với những rủi ro quan trọng, thì Hội đồng quản trị cũng không nên suy nghĩ rằng
rủi ro sẽ không xảy đến. Phải luôn ý thức rằng, cho dù có một chiến lược hay, đội
ngũ nhân sự lành nghề, chu trình được thiết kế khoa học và kỹ thuật áp dụng là
đáng tin cậy thì đơn vị vẫn phải đối mặt với tổn hại từ các loại rủi ro và việc quản
trị rủi ro vẫn rất cần thiết.
 Tính chính trực và các giá trị đạo đức
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Sự hữu hiệu của hệ thống quản trị rủi ro trước tiên phụ thuộc vào tính chính trực
và việc tôn trọng các giá trị đạo đức của những người có liên quan đến quá trình
quản trị rủi ro. Để đáp ứng yêu cầu này, các nhà quản lý cấp cao phải xây dựng
những chuNn mực về đạo đức trong đơn vị và cư xử đúng đắn để ngăn cản không
cho các thành viên có các hành vi thiếu đạo đức hoặc phạm pháp. Muốn vậy,
những nhà quản lý, đặc biệt là giám đốc điều hành (CEO) cần phải làm gương
cho cấp dưới trong việc tuân thủ các chuNn mực đạo đức và phổ biến những quy
định đến mọi thành viên bằng những thể thức thích hợp. Một cách khác để nâng
cao tính chính trực và sự tôn trọng các giá trị đạo đức là phải loại trừ hoặc giảm
thiểu những sức ép hoặc điều kiện có thể dẫn đến nhân viên có thể có những hành
vi thiếu trung thực. Ví dụ, gian lận trong các báo cáo có thể xuất phát từ việc
nhân viên bị ép buộc phải thực hiện các mục tiêu phi thực tế của nhà quản lý.
Hành động không đúng của nhà quản lý có thể phát sinh khi quyền lợi của nhà
quản lý lại gắn chặt với số liệu trên báo cáo,..
 Đảm bảo về năng lực
Là đảm bảo cho nhân viên có được những kỹ năng và hiểu biết cần thiết để thực
hiện được nhiệm vụ của mình, nếu không họ sẽ không thực hiện nhiệm vụ được
giao hữu hiệu và hiệu quả. Do đó, nhà quản lý chỉ tuyển dụng những nhân viên có
trình độ đào tạo và kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ được giao, và phải giám
sát và huấn luyện họ đầy đủ và thường xuyên.
 Cơ cấu tổ chức
Là sự phân chia quyền hạn và trách nhiệm của các bộ phận trong đơn vị, góp
phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu. N ói cách khác, cơ cấu phù
hợp sẽ là cơ sở cho việc lập kế hoạch, điều hành, kiểm soát và giám sát các hoạt
động của đơn vị. Vì vậy, khi xây dựng một cơ cấu tổ chức phải xác định được các
vị trí then chốt với các quyền hạn, trách nhiệm với các thể thức báo cáo cho phù
hợp. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quy mô và tính chất hoạt động của
đơn vị. Cho dù với bất cứ loại hình cơ cấu nào đều phải đảm bảo hệ thống quản
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trị rủi ro hoạt động hữu hiệu và các hoạt động được tiến hành để đạt mục tiêu mà
đơn vị đề ra.
 Cách thức phân định quyền hạn và trách nhiệm
Phân định quyền hạn và trách nhiệm được xem là phần mở rộng của cơ cấu tổ
chức. N ó cụ thể hoá quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên và từng nhóm
thành viên trong đơn vị, giúp cho mỗi thành viên và nhóm hiểu rằng họ có nhiệm
vụ cụ thể gì và từng hoạt động của họ có ảnh hưởng như thế nào đối với những
nhóm hay thành viên khác trong việc hoàn thành mục tiêu. Do đó, khi mô tả công
việc, đơn vị cần phải thể chế hoá bằng văn bản về những nhiệm vụ và quyền hạn
cụ thể của từng thành viên và nhóm thành viên, và quan hệ giữa họ với nhau.
 Chính sách nhân sự
Là các chính sách và thủ tục của nhà quản lý về việc tuyển dụng, huấn luyện, bổ
nhiệm, đánh giá, sa thải, khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Chính sách nhân sự có
ảnh hưởng đáng kể đến sự hữu hiệu của môi trường quản lý thông qua tác động
đến những nhân tố khác trong môi trường quản lý như đảm bảo về năng lực, tính
chính trực,…
1. 3. 2 Đánh giá rủi ro
Theo từ điển Tiếng Việt phổ thông, “rủi ro là điều không lành mạnh, không tốt
bất ngờ xảy ra”. Trong các doanh nghiệp, rủi ro được hiểu là tập hợp của các khả
năng xấu có thể xảy ra của một sự việc nào đó cũng như hậu quả của nó đối với
hoạt động của doanh nghiệp. Có nhiều loại rủi ro khác nhau được xâm nhập từ
bên ngoài doanh nghiệp cũng như phát sinh bên trong doanh nghiệp. Rủi ro
thường được phân loại vào những nhóm chính như rủi ro chiến lược, rủi ro hoạt
động, rủi ro tài chính.
Cũng theo COSO, định nghĩa về quản lý rủi ro doanh nghiệp “là một quy trình
được thiết lập bởi hội đồng quản trị, ban quản lý và các cán bộ có liên quan khác
áp dụng trong quá trình xây dựng chiến lược doanh nghiệp thực hiện xác định
những sự vụ có khả năng xảy ra gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp đồng thời quản
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lý rủi ro trong phạm vi cho phép nhằm đưa ra mức độ đảm bảo trong việc đạt
được mục tiêu của doanh nghiệp”.
N hư vậy, theo quan điểm của COSO, có thể thấy rõ quản lý rủi ro là một chức
năng quan trọng trong HTKSN B. Một HTKSN B được coi là có hiệu lực khi yếu
tố đánh giá và quản lý rủi ro được thiết lập và hoạt động có hiệu quả
Theo COSO 2013, đánh giá rủi ro gồm các nguyên tắc sau:
-

N guyên tắc 6: Đơn vị phải thiết lập mục tiêu rõ ràng và đầy đủ để nhận diện
và đánh giá rủi ro phát sinh trong việc đạt được mục tiêu của đơn vị. Các mục
tiêu đơn vị thường thiết lập bao gồm: mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo
tài chính và phi tài chính cho người bên ngoài và bên trong doanh nghiệp, mục
tiêu tuân thủ.

-

N guyên tắc 7: Đơn vị phải nhận diện rủi ro trong việc đạt được mục tiêu của
đơn vị, tiến hành phân tích rủi ro để xác định rủi ro cần được quản trị.

-

N guyên tắc 8: Đơn vị cần xem xét các loại gian lận tiềm tàng khi đánh giá rủi
ro không đạt được mục tiêu của đơn vị.

-

N guyên tắc 9: Đơn vị cần xác định và đánh giá những thay đổi của môi
trường ảnh hưởng đến hệ thống KSN B. Các thay đổi bao gồm thay đổi
từ môi trường bên ngoài (kinh tế, chính trị....), thay đổi từ cách thức kinh
doanh (loại hình kinh doanh mới, kỹ thuật mới....), thay đổi từ cách thức quản
lý, từ thái độ và triết lý của người quản lý về hệ thống KSN B.
1. 3. 3 Hoạt động kiểm soát

N hững hoạt động kiểm soát có thể được gộp thành hai nhóm chính đó là kiểm
soát phòng ngừa và kiểm soát phát hiện. Kiểm soát phòng ngừa được thể hiện ở
việc thiết lập những chính sách và thủ tục mang tính chuNn mực, phân công trách
nhiệm hợp lý và ủy quyền, phê duyệt. Kiểm soát phát hiện được thể hiện dưới
dạng thực hiện báo cáo đặc biệt, đối chiếu hay kiểm tra định kỳ. Và khi tiến hành
kiểm soát thì các hành động kiểm soát phải đạt được bao gồm:
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-

Chính sách kiểm soát: Là những nguyên tắc cần làm, là cơ sở cho việc thực
hiện các thủ tục kiểm soát. Chính sách kiểm soát có thể được tài liệu hóa đầy
đủ và có hệ thống hoặc được lưu hành theo kiểu truyền miệng.

-

Thủ tục kiểm soát: Là những quy định cụ thể để thực thi chính sách kiểm
soát. Một thủ tục sẽ không có tác dụng nếu áp dụng một cách máy móc mà
không tập trung vào những yêu cầu nhà quản lý đã đề ra thông qua các chính
sách. Việc thiết lập các thủ tục kiểm soát cần phải cân đối mối quan hệ giữa
lợi ích và chi phí, cân đối giữa hoạt động kiểm soát và rủi ro phát sinh.

Theo COSO 2013, Hoạt động kiểm soát gồm những nguyên tắc sau:
-

N guyên tắc 10: Đơn vị phải lựa chọn, thiết lập các hoạt động kiểm soát để
góp phần hạn chế các rủi ro giúp đơn vị đạt mục tiêu trong giới hạn chấp
nhận được.

-

N guyên tắc 11: Đơn vị lựa chọn và phát triển hoạt động kiểm soát chung với
công nghệ hiện đại để hổ trợ sự thành công cho việc đạt được các mục tiêu
của đơn vị.

-

N guyên tắc 12: Đơn vị triển khai hoạt động kiểm soát thông qua nội dung
các chính sách đã được thiết lập và triển khai thành các thủ tục.
1. 3. 4 Thông tin truyền thông.

Chất lượng hệ thống là tốt khi các nội dung sau lược đảm bảo: doanh nghiệp thường
xuyên cập nhật các thông tin quan trọng cho ban lãnh đạo và những người có thNm
quyền.
Hệ thống truyền thông của doanh nghiệp đảm bảo cho nhân viên ở mọi cấp độ đều có
thể hiểu và nắm rõ các nội quy, chuNn mực của tổ chức, đảm bảo thông tin được
cung cấp kịp thời, chính xác đến các cấp có thNm quyền theo quy định.
Doanh nghiệp đã thiết lập các kênh thông tin nóng (một ủy ban hay một cá nhân nào
đó có trách nhiệm tiếp nhận thông tin tố giác, hoặc lắp đặt hộp thư góp ý) cho phép
nhân viên báo cáo về các hành vi, sự kiện bất thường có khả năng gây thiệt hại cho
doanh nghiệp.
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Doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống bảo vệ số liệu phòng ngừa sự truy cập, tiếp cận của
những người không có thNm quyền.
Doanh nghiệp đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng chống thiên tai, hiểm
họa và/ hoặc kế hoạch ứng cứu sự cố mất thông tin số liệu
Truyền thông là một phần của hệ thống thông tin nhưng được nêu ra để nhấn mạnh
vai trò của việc truyền đạt thông tin. Liên quan đến vấn đề này cần lưu ý những khía
cạnh sau:
-

Trách nhiệm của mỗi cá nhân rõ ràng, tiếp nhận đầy đủ và chính xác chỉ thị
của cấp trên. Truyền thông giúp cho mỗi cá nhân trong doanh nghiệp hiểu rõ
công việc của mình cũng như ảnh hưởng của nó đến cá nhân khác.

-

Các thông tin từ bên ngoài (khách hàng, nhà cung cấp,...) cũng phải được ghi
nhận một cách trung thực và đầy đủ nhờ đó đơn vị mới có thể phản ứng
kịp thời. Các thông tin bên ngoài (nhà nước, cổ đông) cũng cần được
truyền đạt kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu của pháp luật.

Trong hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kế toán là một phân hệ rất quan trọng,
đầu vào của hệ thống là các sự kiện kinh tế được biểu hiện dưới dạng nghiệp vụ kế
toán, đầu ra của hệ thống là các báo cáo kế toán, những báo cáo này có tính chất
quan trọng trong việc tuân thủ quy định của pháp luật cũng như việc ra quyết định
của nhà quản trị doanh nghiệp.
N hằm đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng, các mục tiêu của hệ thống
thông tin cần đạt được như sau:
-

Xác định và ghi chép tất cả các nghiệp vụ có thật.

-

Diễn giải nghiệp vụ một cách chi tiết, đầy đủ để cho phép phân loại đúng đắn
nghiệp vụ.

-

Đo lường giá trị của các nghiệp vụ để ghi chép đúng giá trị.

-

Diễn giải nghiệp vụ một cách chi tiết, đầy đủ để cho phép phân loại đúng đắn
nghiệp vụ
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-

Trình bày đúng đắn và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết trên báo cáo tài
chính.

Theo COSO 2013, Thông tin và truyền thông gồm các nguyên tắc sau:
-

N guyên tắc 13: Đơn vị thu thập, truyền đạt và sử dụng thông tin thích hợp,
có chất lượng để hỗ trợ những bộ phận khác thuộc hệ thống KSN B.

-

N guyên tắc 14: Đơn vị cần truyền đạt trong nội bộ những thông tin cần thiết
nhằm hỗ trợ chức năng kiểm soát.

-

N guyên tắc 15: Đơn vị cần truyền đạt cho các bên liên quan, các đối tượng
bên ngoài những vấn đề liên quan đến hoạt động KSN B như cổ đông, chủ sở
hữu, khách hàng, nhà cung cấp.
1. 3. 5 Giám sát

Đây là quá trình theo dõi và đánh giá chất lượng kiếm soát nội bộ để đảm bảo việc
này được triển khai, điều chỉnh và cải thiện liên tục Hệ thống này hoạt động tốt nếu:
-

Doanh nghiệp có hệ thống báo cáo cho phép phát hiện các sai lệch so với chỉ
tiêu, kế hoạch đã định. Khi phát hiện sai lệch, doanh nghiệp đã triển khai các
biện pháp điều chỉnh thích hợp.

-

Việc kiểm toán nội bộ được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn thích
hợp và người này có quyền báo cáo trực tiếp cho cấp phụ trách cao hơn và
cho ban lãnh đạo.

-

N hững khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộ được phát hiện bởi kiểm
toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập được báo cáo trực tiếp và kịp thời với cấp
phụ trách cao hơn, kể cả ban lãnh đạo để điều chỉnh đúng lúc.

-

Doanh nghiệp đã yêu cầu các cấp quản lý trung gian báo cáo ngay với lãnh
đạo về mọi trường hợp gian lận, nghi ngờ gian lận, về các vi phạm nội quy,
quy định của doanh nghiệp cũng như quy định của luật pháp hiện hành có khả
năng làm giảm uy tín doanh nghiệp và gây thiệt hại về kinh tế
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Giám sát định kỳ được tiến hành định kỳ, sẽ thay đổi trong phạm vi và tần số phụ
thuộc vào đánh giá rủi ro, hiệu quả của việc đánh giá liên tục và sự cân nhắc trong
quản lý. Kết quả phát hiện được đánh giá theo tiêu chuNn của nhà quản lý, và những
thiếu sót sẽ được truyền đạt đến ban quản lý và ban giám đốc.
Theo COSO 2013, Giám sát gồm những nguyên tắc sau:
-

N guyên tắc 16: Đơn vị phải lựa chọn, triển khai và thực hiện việc đánh giá
liên tục hoặc định kỳ để biết chắc rằng liệu những bộ phận của hệ thống
KSN B có hiện hữu và đang vận hành đúng.

-

N guyên tắc 17: Đơn vị phải đánh giá và thông báo những yếu kém của hệ
thống KSN B kịp thời cho các đối tượng có trách nhiệm bao gồm nhà quản lý
và Hội đồng quản trị để có những biện pháp khắc phục.

Tóm lại, trên đây là 5 thành phần cơ bản và 17 nguyên tắc và thuộc tính của các
thành phần cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ.
N ăm bộ phận cấu thành HTKSN B trên áp dụng cho toàn bộ HTKSN B hoặc cho một
(một số) nhóm mục tiêu. Khi xem xét một trong 3 nhóm mục tiêu, chẳng hạn KSN B
đối với việc lập báo cáo tài chính thì cả 5 tiêu chí nêu trên đều phải được thỏa mãn
để giúp chúng ta đưa ra nhận xét rằng KSN B đối với việc lập báo cáo tài chính là
hữu hiệu.
1.4 Lợi ích và hạn chế tiềm tàng của kiểm soát nội bộ
1. 4. 1 Lợi ích của kiểm soát nội bộ
Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ giúp đem lại các lợi ích sau cho công
ty:
-

Lợi ích lớn nhất của hệ thống KSN B mang lại cho doanh nghiệp chính là
định hướng và giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra.

-

KSN B giúp doanh nghiệp có những thông tin rõ ràng, số liệu trên báo cáo
tài chính đáng tin cậy, giúp các nhà quản trị có cái nhìn tổng quan để xây
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dựng kế hoạch cho doanh nghiệp trong những kỳ tiếp theo, giúp các nhà
đầu tư yên tâm hơn về đối tác của họ.
-

KSN B giúp doanh nghiệp quản lý tốt các tài sản của mình, giảm thiểu rủi
ro thất thoát, trộm cắp, hư hao tài sản khi đưa vào hoạt động.

-

KSN B giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy trình, quy định của doanh
nghiệp, nhà nước.

-

KSN B giúp doanh nghiệp phân quyền các cấp quản lý, tách bạch trách
nhiệm giữa quản lý với quản lý, quản lý với nhân viên, giữa nhân viên với
nhau, giảm bớt sự lạm quyền của quản lý, giảm bớt những gian lận của
nhân viên làm ảnh hưởng tới đơn vị, tổ chức.

Thông thường, khi công ty phát triển lên thì lợi ích của một hệ thống kiểm soát nội
bộ cũng trở nên to lớn hơn vì người chủ công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong
việc giám sát và kiểm soát các rủi ro này nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm giám sát trực
tiếp của bản thân.
Đối với những công ty mà có sự tách biệt lớn giữa người quản lý và cổ đông, một hệ
thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ góp phần tạo nên sự tin tưởng cao của cổ đông.
Xét về điểm này, một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh là một nhân tố của một
hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh, và điều này rất quan trọng đối với công
ty có nhà đầu tư bên ngoài. Các nhà đầu tư sẽ thường trả giá cao hơn cho những công
ty có rủi ro thấp hơn.
1. 4. 2 Hạn chế tiềm tàng của kiểm soát nội bộ
Hệ thống KSN B của một doanh nghiệp dù được thiết kế hoàn hảo đến đâu thì vẫn
luôn phát sinh cũng như tồn tại các vấn đề sai phạm và gian lận hoặc thiếu sót
trong quá trình vận hành. Vì hai vấn đề căn bản cốt lõi, một là hệ thống được thiết
kế và xây dựng bởi con người và hai là khi hệ thống KSN B được thiết kế hoàn
hảo thì vẫn phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu là con người, tức là phụ thuộc vào năng
lực làm việc và sự đáng tin cậy của nhân viên trong đơn vị. N hư vậy, hệ thống
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KSN B chỉ giúp cho đơn vị hạn chế tối đa những sai phạm vì bản thân hệ thống
KSN B cũng có những hạn chế tiềm tàng.
Một số hạn chế tiềm tàng của KSN B được đưa ra sau đây dựa trên chuNn mực
400:
-

KSN B bị ảnh hưởng bởi lợi ích doanh nghiệp và chi phí bỏ ra để xây dựng
và duy trì hệ thống KSN B.

-

KSN B chỉ phát huy hiệu quả đối với các nghiệp vụ phát sinh thường
xuyên, lặp đi lặp lại. Đối với các nghiệp vụ ít xuất hiện, KSN B thường
kém hiệu quả.

-

Sự thiếu hiểu biết, trình độ quản lý kém, chuyên môn không cao ảnh
hưởng nhiều đến KSN B. Ví dụ: con người đưa ra các quyết định sai do
làm việc lơ đãng, không đúng chuyên môn hay nhà quản lý kém hiểu
biết….

-

Có sự gian lận, thông đồng với nhau giữa nhân viên với nhân viên, nhân
viên với quản lý hay nhân viên với bên ngoài doanh nghiệp.

-

Sự lạm quyền của các nhà quản lý khiến hệ thống KSN B trở nên vô hiệu.
Họ có thể bỏ qua các thủ tục kiểm soát cần thiết khi cố ý gian lận.

-

Thay đổi cơ chế quản lý, yêu cầu quản lý cũng làm hệ thống KSN B trở
nên lạc hậu, kém hiệu quả.

1.5 Quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro
1. 5. 1 Quản trị rủi ro
1.5.1.1Khái niệm quản trị rủi ro
Theo Báo cáo của COSO năm 2004 thì quản trị rủi ro (QTRR) doanh nghiệp là
một quá trình do hội đồng quản trị, các cấp quản lý và các nhân viên của đơn vị
chi phối, được áp dụng trong việc thiết lập các chiến lược liên quan đến toàn đơn
vị và áp dụng cho tất cả các cấp độ trong đơn vị, được thiết kế để nhận dạng các
sự kiện tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến đơn vị và quản trị rủi ro trong phạm vi
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chấp nhận được của rủi ro nhằm cung cấp một sự đảm bảo hợp lý về việc đạt
được các mục tiêu của đơn vị
1.5.1.2 Phân loại rủi ro
Khi xác định được rủi ro tiềm Nn, phải xác định được nguyên nhân, hậu quả, tác
động của rủi ro đến doanh nghiệp. Có rất nhiều rủi ro đến với doanh nghiệp xuất
phát từ bên trong và bên ngoài. Rủi ro chia làm các nhóm sau:
Rủi ro tài chính: là rủi ro liên quan tới những thay đổi của những nhân tố như lãi
suất, tín dụng, tỷ giá….
Rủi ro chiến lược: là rủi ro hiện tại và tương lai có ảnh hưởng đến lợi nhuận, hoạt
động của doanh nghiệp. Rủi ro chiến lược là một phần của việc tương thích giữa
mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và chiến lược đề ra dựa trên nguồn lực của
doanh nghiệp. Bao gồm các kênh thông tin, mạng lưới điều hành, hệ thống phân
phối, quy mô quản lý.
Rủi ro hoạt động: là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự
không đầy đủ và vận hành không đún quy trình, hệ thống; các sự kiện khách
quan bên ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm cả rủi ro pháp lý nhưng loại trừ rủi ro
chiến lược và rủi ro uy tín.
N guồn lực của doanh nghiệp có hạn, nhưng số lượng rủi ro thì rất lớn. Khi xác
định được rủi ro, chúng ta cần đánh giá, xếp loại rủi ro tùy vào tầm quan trọng và
ảnh hưởng đến mục tiêu của doanh nghiệp. Rủi ro cần ưu tiên là rủi ro được xác
định tầm ảnh hưởng, tác động cao nhất. Sau khi xác định được các rủi ro, doanh
nghiệp cần xây dựng kế hoạch để ứng phó với các giai đoạn quan trọng trong quá
trình quản lý rủi ro. Các biện pháp cụ thể hóa: biện pháp thực thi, thời hạn xử lý,
thành viên nào sẽ chịu trách nhiệm thực hiện.
Trong quá trình trên, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thôns báo cáo thường xuyên
nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ quá trình xem xét mức độ phù hợp của các rủi
ro cùng vói biện pháp ứng phó tương ứng.
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1. 5. 2 Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
1.5.2.1 Vai trò của kiểm soát nội bộ với quản trị rủi ro
Hệ thống kiểm soát nội bộ là một qúa trình do ban lãnh đạo cấp cao của doanh
nghiệp cùng thành viên đơn vị triển khai thực hiện. Hệ thống kiểm soát nội bộ
được thiết kế nhằm đưa ra mức độ đảm bảo hợp lý về đảm bảo mục tiêu an toàn
hoạt động, hiệu quả cao, báo cáo tài chính đáng tin cậy và tuân thủ luật lệ ,chuNn
mực đúng quy định.
Môi trường doanh nghiệp ngày một cải tiến và không ngừng phát triển. Đồng thời
doanh nghiệp thường xuyên tiếp cận với nhiều rủi ro hơn. Mọi hệ thống hoạt
động không hiệu quả sẽ đem lại nhiều rủi ro cao hơn.
KSN B là một quá trình thiết kế chặt chẽ để đạt được mục đích, đảm bảo hợp lý và
cần phải đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp
hoạt động hiệu quả, tiết giảm chi phí, bền vững và không ngừng phát triển.
Một hệ thống KSN B được thiết kế theo hướng quản trị rủi ro thì vấn đề nhận ra
được rủi ro, phát hiện sớm và đưa ra biện pháp phòng ngừa sớm, có các phương
án hạn chế được rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt.
1.5.2.2 Lợi ích của kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro
Bất kỳ một doanh nghiệp nào trong quá trình hoạt động cũng phát sinh và tồn tại
những xung đột quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chính
vì điều này mà nhiều lúc người lao động chỉ chú tâm vào quyền lợi của riêng
mình mà cố tình vi phạm và có những hành vi gian lận để trục lợi cho chính bản
thân mình mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung của tổ chức. KSN B sẽ giúp
nhà quản trị giảm thiểu được những rủi ro thông qua việc phân quyền, ủy quyền,
giao việc cho cấp dưới một cách khoa học, chính xác chứ không dựa vào cảm tính
và sự tin tưởng của mỗi cá nhân.
Một hệ thống KSN B vững mạnh mang lại cho doanh nghiệp lợi ích sau:
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Một hệ thống KSN B vững mạnh giúp hạn chế và ngăn ngừa những rủi ro không
cần thiết hay nhưng thiệt hại không đáng có.
KSN B đảm bảo các số liệu liên quan đến kế toán tài, các báo cáo quản trị tài
chính có tính chính xác, minh bạch giúp các nhà quản lý có cái nhìn chính xác về
tình hình tài chính để đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp và hợp lý.
KSN B đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động tuân thủ theo đúng các quy trình, cơ
chế hoạt động vận hành minh bạch, hiệu quả.
KSN B giúp đặt nền móng cho việc vận hành, quản lý hệ thống khi doanh nghiệp
mở rộng ngành nghề, tăng trưởng về quy mô và diện tích.
KSN B giúp phát hiện, ngăn ngừa các hành vi sai sót, gian lận, tham nhũng, lợi
dụng nguồn lực của doanh nghiệp để trục lợi cho cá nhân.
Từ các lập luận trên có thể chỉ ra cụ thể các lợi ích của KSN B theo hướng quản
trị rủi ro như sau:
 Là cơ sở giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác cả rủi ro hiện tại và
tương lai
Xác định rủi ro là cách tiếp cận từ việc thiết lập các tiếp cận của các DN với các
rủi ro và sự không chắc chắn có thể xảy ra với DN . Điều này đòi hỏi kiến thức
rộng lớn về thị trường, môi trường pháp lý, xã hội, chính trị, văn hóa mà trong đó
có cả những yếu tố quan trọng, cơ hội, thách thức quyết định thành công của DN
hay chứa đựng nhiều mối đe dọa, rủi ro tồn tại song song. Theo hướng quản trị
rủi ro, DN được tiếp cận phương pháp sẽ đảm bảo rằng tất cả các hoạt động giá
trị gia tang trong DN đã được thNm định và tất cả các rủi ro từ mọi hoạt động trên
đều được xác định.
Kết quả của hệ thống KSN B có thể được sử dụng để tạo ra một bộ hồ sơ rủi ro
(có thể thiêp lập hệ thống về rủi ro), cho phép đánh giá rủi ro (phân loại và xác
định rủi ro nằm ở đâu, thuộc lĩnh vực nào) để có thể phát hiện sớm, cảnh báo và
đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Các hoạt động phân tích rủi ro hỗ trợ DN hoạt
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động hiệu quả đòi hỏi sự quan tâm của lãnh đạo và các nhà quản lý của doanh
nghiệp. Điều này tạo thuận lợi cho rủi ro kiểm soát tiềm năng của DN . Sự biến
động của phương pháp quản trị để thích ứng có sẵn rủi ro bao gồm: sự thao túng,
xử lý, chuyển giao và chấm dứt rủi ro. Một doanh nghiêp có thể quyết định kinh
doanh chắc chắn và đó cũng là một nhu cầu để cải thiện môi trường kiểm soát.
 Giúp DN đối phí với rủi ro trong hoàn cảnh khó khăn
Mục tiêu ứng phó rủi ro bao như là yếu tố chính của rủi ro, kiểm soát rủi ro (hoặc
giảm nhẹ rủi ro), đòi hỏi phải dự đoán xa hơn. Ví dụ: việc phòng tránh rủi ro, viêc
chuyển giao rủi ro của DN bằng cách phân chia rủi ro và lợi ích của DN cho các
đối tác khác và và việc cuối cùng là tài trợ chính cho hoạt động rủi ro. Bất kỳ hệ
thống xử lý rủi ro nào cũng cần phải xây dựng hệ thống KSN B. Mức độ rủi ro sẽ
được loại bỏ hoặc giảm bớt rủi ro nhờ các biện pháp kiểm soát của một hệ thống
KSN B hoat động có hiệu quả. Hiệu quả chi phí của KSN B liên quan đến chi phí
thực hiện kiểm soát so với những lợi ích giảm thiểu rủi ro đạt được.
Tuân thủ pháp luật và các quy định là một yêu cầu bắt buộc không phỉa là một
khả năng có tính lựa chọn của DN . Một DN phải có được kiến thức sâu rộng và
am hiểu pháp luật và phải thực hiện một hệ thống KSN B tuân thủ pháp luật. Một
phương pháp có đảm bảo các nguồn lực tài chính chống lại các tác động của rủi
ro là phải lượng hóa được các rủi ro dưới dạng tổn tất tài chính; sau đó đưa ra các
phương án dự phòng và hạn chế những rủi ro đó.
 Giúp DN xây dựng hệ thống thông tin phản hồi nhanh chóng
Hệ thống thông tin phản hồi giúp DN thực hiện được những giám sát, đánh giá
hiệu suất truyền thông và tư vấn trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro một cách
minh bạch và kịp thời. Công việc giám sát và xem xét nguy cơ rủi ro phải đảm
bảo rằng DN giám sát hiệu suất rủi ro và các bài học kinh nghiệm từ những rủi ro,
tổn thất trước đây. Hệ thống thông tin phản hồi giúp việc phản hồi thông tin liên
quan đến rủi ro một cách nhanh chóng, kịp thời. Từ đó đề xuất và đưa ra các biện
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pháp phòng tránh, giảm thiểu những rủi ro một cách thấp nhất và hạn chế các
nguy cơ trong dài hạn.
 Cơ sở giúp DN xây dung khuôn khổ quản lý rủi ro
Tùy thuộc vào bản chất của DN , chức năng quản lý rủi ro có thể từ một người
quản lý rủi ro, một nhà quản trị rủi ro tốt nhất, một bộ phận cảnh báo và uản lý rủi
ro có quy mô và phương thức làm việc đNy đủ. Vai trò của chức năng kiểm toán
nội bộ cũng sẽ khác nhau giữa các DN . Xác định vai trò thích hợp nhất đối với
kiểm toán nội bộ, DN cần phải đảm bảo sự độc lập và khách quan của kiểm toán
nội bộ không bị chi phối.
Phạm vi trách nhiệm quản lý rủi ro cần phải được phân bổ ngay trong chính sách
sẽ được mở rộng và mở rộng. N gười quản lý có trách nhiệm xác để xác định
hướng chiến lược của DN và tạo ra bối cảnh cho quản lý rủi ro. Từ đó đưa ra sự
cần thiết phải được sắp đặt phù hợp để đạt được cải tiến liên tục trong hoạt động
và trách nhiệm chiến lược uản trị rủi ro sẽ được phân bổ cho quản trị rủi ro cụ
thể.
1.5.2.3 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng
quản trị rủi ro
N gược lại lợi ích của hệ thống KSN B thì nó cũng có những hạn chế, sai sót sẽ
phải đối mặt. Đây được coi như một phần tất yếu. Và nếu như DN không có hệ
thống KSN B vững mạnh hoặc một hệ thống KSN B ở mức đảm bảo hợp lý thì
việc thực hiện các mục tiêu của đơn vị sẽ gặp nhiều rủi ro. Và nếu như hệ thống
KSN B hoạt động khá hiệu quả thì việc đạt đươc các mục tiêu của DN không đảm
bảo tuyệt đối.
N hững hạn chế của hệ thống KSN B theo hướng rủi ro gồm:
Việc đưa ra quyết định sai hay do thiếu thông tin của cấp trên. Hoặc trong quá
trình xử lý công việc hiểu sai ý của cấp trên.
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Trong quá trình làm việc, gian lận và sai sót cũng thường xuyên xảy ra do sự
thông đồng của nhân viên với nhân viên hay giữa nhân viên với các bộ phận bên
ngoài doanh nghiệp. Hoặc khi lãnh đạo cấp cao bỏ qua các thủ tục kiểm soát yêu
cầu để cố tình gian lận. Vì thủ tục kiểm soát là do người quản lý cấp cao đặt ra
nhằm kiểm tra hành vi gian lận hoặc sai sót của nhân viên.
Phần lớn các thủ tục kiểm soát nội bộ thường được thiết lập cho các sai phạm dự
kiến, các nghiệp vụ thường xuyên, lặp đi lặp lai hơn là các nghiệp vụ không
thường xuyên nên khi sai phạm xảy ra bất thường thì thủ tục kiểm soát trở nên
yếu kém và vô hiệu.
Rủi ro trong kiểm soát xảy ra khi người quản lý xem xét quan hệ giữa chi phí bỏ
ra và lợi ích thu được. Các hoạt động giám sát cũng phải đảm bảo lợi ích có được
nhiều hơn chi phí doanh nghiệp bỏ ra.
N hà quản lý lạm dụng chức quyền, bỏ qua các quy định kiểm soát trong quá trình
thực hiện nghiệp vụ dẫn tới khâu kiểm soát được rủi ro và làm môi trường kiểm
soát yếu kém hơn.
Do thay đổi tổ chức, quan điểm và yêu cầu quản lý làm cho các thủ tục kiểm soát
lạc hậu.
Tất cả hệ thống KSN B tại các doanh nghiệp đều chứa đựng hạn chế tiềm tang.
N ên các doanh nghiệp xem xét vấn đề thường xuyên kiểm soát, đánh giá, điều
chỉnh thay đổi phù hợp yêu cầu về đánh giá và xây dựng hệ thống KSN B theo
hướng rủi ro.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Trong nội dung chương I, tác giả đã trình bày sơ lược về lược về lịch sử hình
thành và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ qua các giai đoạn từ khi hình thành
sơ khai cho đến khi phát triển COSO 2013. N goài ra, tác giả cũng khái quát về
định nghĩa cũng như vai trò của Kiểm soát nội bộ để làm cơ sở nghiên cứu hệ
thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản tri rủi ro. 5 thành phần cấu thành hệ
thống KSN B theo lý thuyết COSO 2013 có vai trò rất quan trọng trong việc phát
triển và xây dựng đề tài nghiên cứu này, đặc biệt là trong thực tại doanh nghiệp
theo hướng quản trị rủi ro, vì vậy tác giả đã khái niệm rõ các thành phần cấu
thành hệ thống kiểm soát nội bộ.
Một hệ thống kiểm soát nội bộ là do con người xây dựng nên cho dù cố gắng đến
mấy cũng không thể đảm bảo hoạt động hiệu quả 100%, vì vậy tác giả cũng nêu
ra các mặt hạn chế, rủi ro tiềm tàng và những khó khăn trong quá trình thực hiện
nhằm đảm bảo tính hợp lý của hệ thống kiểm soát nội bộ.
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CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

THEO HƯỚNG QUẢN TRN RỦI RO TẠI CHI NHÁNH CÔNG
TY TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ MÁY TÔN HOA SEN PHÚ
MỸ
2.1 Giới thiệu tổng quan về Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen Nhà máy tôn hoa sen Phú Mỹ
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức
2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
N hà Máy Tôn Hoa Sen - Phú Mỹ là chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen được
thành lập vào ngày 19/7/2010 với diện tích 16,7 ha bao gồm: 87.542 m² nhà
xưởng, 690 m² văn phòng làm việc, trạm biến thế 110kV, hệ thống xử lý nước
thải và tái sinh nước, hệ thống sản xuất tôn khép kín, ứng dụng công nghệ hiện
đại nhất trong ngành tại Việt N am, được đầu tư với chi phí thấp nhất và thi công
trong thời gian nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng công trình.
Tháng 4/2014, N hà máy đưa vào hoạt động Trạm xử lý nước thải số 2 với công
suất 100 m³/giờ. N hà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là N hà máy có quy mô sản xuất
tôn lớn nhất Đông N am Á tính đến thời điểm hiện tại với tổng công suất thiết kế
1.200.000 tấn/năm.
Tên công ty: Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – N hà máy tôn hoa
sen Phú Mỹ
Tên tiếng anh: Branch of Hoa Sen Phu My Steel Sheet Plant
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 Triết lý kinh doanh:
o Chất lượng sản phNm là trọng tâm
o Lợi ích khách hàng là then chốt
o Thu nhập nhân viên là trách nhiệm
o Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ
 Bài hát của Tập đoàn Hoa Sen: Sen hồng hư không – N hạc sĩ: Trần Tiến
 Những thành quả đạt được:
Tập đoàn Hoa Sen là một doanh nghiệp tiêu biểu cho sự phát triển vượt bậc, từ
một doanh nghiệp tư nhân nhỏ đã trở thành một Tập đoàn sản xuất và kinh doanh
tôn, thép số 1 Đông N am Á nhờ khả năng lãnh đạo linh hoạt, nhạy bén và thích
nghi nhanh chóng với những biến động không ngừng của thị trường; lấy sáng tạo,
nỗ lực để bù cho vị thế của người đi sau. Trong khoảng thời gian 14 năm từ khi
thành lập đến nay, Tập đoàn Hoa Sen đã không ngừng vươn cao vị thế trong bậc
thang thương hiệu ngành thép, nhanh chóng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu,
chiếm thị phần lớn nhất trong ngành với khoảng 40% thị phần tôn và gần 20% thị
phần ống thép tại Việt N am. Để có được vị thế đó, Tập đoàn Hoa Sen luôn tập
trung phát huy những lợi thế cốt lõi, mang đến người tiêu dùng những sản
phNm đạt tiêu chuNn quốc tế, giá cả hợp lý, thời gian giao hàng nhanh và dịch vụ
hậu mãi tốt. Hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen đang sở hữu mạng lưới chi nhánh phân
phối – bán lẻ rộng khắp cả nước với khoảng 190 chi nhánh, xuất khNu tới hơn 60
quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với những thành tựu vượt bậc trong kinh
doanh, Tập đoàn Hoa Sen là công ty duy nhất ở Việt N am được Diễn đàn Kinh tế
thế giới bình chọn là 1 trong 132 công ty tăng trưởng toàn cầu năm 2015 và trở
thành thành viên chính thức của Cộng đồng Doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu
Liên tục trong nhiều năm liền, Tập đoàn Hoa Sen đạt giải thưởng Sao Vàng đất
Việt và nằm trong Top 10 thương hiệu Việt N am, đó chính là sự ghi nhận xứng
đáng của cộng đồng đối với những nỗ lực vượt bậc của doanh nghiệp. Không chỉ
dừng lại ở vị trí dẫn đầu ngành tôn, thép trong khu vực Đông N am Á, Tập đoàn
Hoa Sen đang không ngừng vươn cao, hướng tới trở thành N hà cung cấp và phân
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phối vật liệu xây dựng hàng đầu Đông N am Á, góp phần khẳng định mạnh mẽ uy
tín và nâng cao vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế
Từ ngày 9 -11/9/2015, tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum
– WEF) đã tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 9 N ew Champions (một cộng
đồng trực thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới) tại Đại Liên, Trung Quốc để công bố
các thành viên mới của Cộng đồng Doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu Global
Growth Companies (GGCs) năm 2015. Theo đó 132 công ty năng động và có tốc
độ tăng trưởng nhanh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ được gia nhập vào
cộng đồng GGCs. Trong đó, Tập đoàn Hoa Sen là công ty duy nhất tại Việt N am
được lựa chọn trở thành thành viên của Cộng đồng Doanh nghiệp tăng trưởng
toàn cầu năm 2015.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (DĐKTTG) được thành lập cách đây 40 năm với tư
cách là một tổ chức phi chính phủ. Từ đầu năm nay, tổ chức này đã được công
nhận là tổ chức quốc tế. DĐKTTG hội tụ các lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp
toàn cầu với mục đích kết nối và thúc đNy hợp tác Công - Tư mang lại lợi ích cho
các phía
N gày 26/7/2014, Báo cáo thường niên Tập đoàn Hoa Sen vinh dự nằm trong
“Top 30 Báo cáo Thường niên tốt nhất” năm 2014.
N gày 08/01/2014, Tập đoàn Hoa Sen vinh dự đón nhận vị trí hạng nhất cho giải
thưởng "Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á 2014" trong lĩnh vực kim loại và
khai khoáng do tạp chí Euromoney trao tặng.
2.1.1.2 Sơ đồ và Cơ cấu tổ chức tại Nhà máy
 Sơ đồ tổ chức của Nhà máy
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Giám đốc

PGĐ Kỹ thuật
& Chất lượng

PGĐ Cung
ứng & N ội vụ

PGĐ SX 1

PGĐ SX 2

PGĐ SX 3

P.KSN B

P.KT Điện

P.KHCU

DC Tái sinh acid

DC N of 1,2

DC N of 3,4

P.Kế toán

P.KT Cơ

P.HCN S

DC TNy rỉ

DC Mạ màu 1

DC Mạ màu 2

P. Vật tư

P.KCS - HN

DC Cán nguội

DC Cắt biên

Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức tại nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Ban Giám đốc
-

Đảm bảo sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn, đất đai và các
nguồn lực khác của nhà máy để đạt được mục tiêu và kế hoạch đề ra.

-

Xây dựng chiến lược phát triển nhà máy theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn,
hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu mà tổng công ty giao cho.

-

Đưa ra các quyết định bổ nhiệm, điều động, nâng lương, khen thưởng, kỷ
luật cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định thực hiện công tác tổ chức.

-

Đề nghị tổng công ty xem xét quyết định hoặc quyết định việc thành lập,
tách, nhập giải thế, đổi tên các phòng ban nghiệp vụ của nhà máy.

-

Báo cáo định kỳ các hoạt động kinh doanh, sản xuất của nhà máy cho tổng
công ty, cơ quan thNm quyền của nhà nước.

-

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ và quy
định của nhà nước và nhà máy trên mọi lĩnh vực hoạt động tại nhà máy.

Phòng kiểm soát nội bộ
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-

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc N hà máy nắm bắt toàn bộ thông tin
hoạt động tại các phòng ban.

-

Kiểm tra, giám sát hoạt động các phòng ban, đơn vị thuộc N hà máy Tôn
Hoa Sen Phú Mỹ, các công việc liên quan đến công tác tài chính - kế toán,
hàng hoá – nguyên liệu – công cụ - dụng cụ, công nợ, doanh thu/lợi nhuận,
tài sản nguồn vốn của Công ty, công tác kiểm kê tài sản….v.v

-

Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo số liệu các công việc kiểm tra giám sát,
các báo cáo khác liên quan hoạt động của N hà máy theo phân công của
GĐ hoặc Ban kiểm soát HSG.

Phòng kế toán
-

Hướng dẫn các phòng ban có hoạt động liên quan nghiệp vụ Kế toán - Tài
chính thực hiện đúng theo điều lệ, quy chế phòng KT - TC, phù hợp Luật,
N ghị định, Thông tư và các chuNn mực kế toán Việt N am.

-

Quản lý điều hành hoạt động hạch toán kế toán, các quyết định, chỉ thị của
Giám đốc liên quan đến nghiệp vụ kế toán tại N hà máy.

-

Thực hiện công tác mở sổ - đóng sổ kế toán theo quy định, các báo cáo kế
toán liên quan.

-

Báo cáo thuế theo quy định.

-

Thực hiện công tác chuyên môn về quản lý thu chi, quản lý tài sản, công
nợ, vốn và các đối tượng tài chính khác theo quy định.

-

Thực hiện công tác thống kê tài chính.

-

Báo cáo tài chính, thu chi tài chính, chi trả thu nhập cho CBCN V N hà
máy.

-

Cập nhật thường xuyên luật, nghị định, thông tư liên quan Kế toán – Tài
chính Việt N am quy định, áp dụng đúng chủ trương nhà nước, mang lại
hiệu quả cho N hà máy.
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Phòng vật tư
-

Cung ứng vật tư, thiết bị, công cụ/dụng cụ, nguyên vật liệu phụ theo đơn
hàng từ các phòng ban đã được phê duyệt, đáp ứng nhanh theo yêu cầu sản
xuất, đảm bảo quy trình kiểm soát mua vật tư do tập đoàn và N hà máy quy
định.

-

Kiểm soát việc nhập/xuất tồn, theo dõi tình hình sử dụng nguyên vật liệu
phụ, vật tư, thiết bị, công cụ/dụng cụ.

-

Liên hệ các nhà cung cấp, lựa chọn đối tác phù hợp với nhu cầu hàng hóa
của N hà máy, nhanh chóng, tin cậy, hiệu quả.

-

Soạn thảo, xem xét các thủ tục, hợp đồng mua bán thiết bị, hàng hóa, vật
tư, CDDC... trước khi trình BGĐ phê duyệt.

-

Quản lý các kho nguyên vật liệu phụ,vật tư, thiết bị, CC/DC toàn N hà máy

-

Kiểm kê kho các hạng mục vật tư quản lý theo quy định.

Phòng kỹ thuật điện, cơ
-

Thiết lập hồ sơ, bản vẽ kỹ thuật cơ, điện (bản vẽ lắp kết cấu, chế tạo chi
tiết gia công – sửa chữa, tài liệu...) cho các dây chuyền, thiết bị toàn N hà
máy.

-

Kết hợp các đơn vị liên quan, nghiên cứu cải tiến thiết bị để nâng cao hiệu
quả về chất lượng, sản lượng cho dây chuyền sản xuất.

-

Hỗ trợ dây chuyền, đưa ra biện pháp khắc phục, xử lý sự cố, sửa chữa, lắp
đặt, gia công cơ khí, điện toàn N hà máy.

-

Kết hợp các đơn vị lên kế hoạch bảo trì dây chuyền, theo dõi việc thực
hiện

-

Xây dựng tài liệu hướng dẫn, cNm nang bảo trì, sửa chữa thiết bị, dây
chuyền sản xuất.

-

Phối hợp các bên liên quan, kiểm tra thông số kỹ thuật thiết bị, kiểm soát
chất lượng thiết bị, vật tư nhập về thuộc phạm vi quản lý.

Phòng KCS
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 Kiểm soát chất lượng sản phẩm:
-

Kiểm soát chất lượng sản phNm các dây chuyền trong toàn N hà máy.
 Kiểm tra nguyên liệu đầu vào.
 Kiểm tra thông số kỹ thuật, công nghệ quy trình vận hành – Test
mẫu phòng hóa nghiệm.
 Kiểm tra thành phNm đầu ra.

-

Kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng sản phNm theo quy định của N hà
máy.

-

Xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình, tiêu chuNn, hướng dẫn quá trình
kiểm soát chất lượng phù hợp cho toàn N hà máy

-

Kiểm soát các trang thiết bị phục vụ kiểm tra, đo lường chất lượng sản
phNm.

-

Phối hợp xử lý sản phNm không phù hợp phát sinh trong quá trình sản
xuất.

-

Phối hợp xem xét, giải quyết khiếu nại của khách hàng có liên quan đến
chất lượng sản phNm.

-

Tham mưu, giúp ban lãnh đạo quyết định các vấn đề liên quan chất lượng,
mẫu mã, các thông tin về tình hình chất lượng, thị hiếu của khách hàng khi
sản phNm bán ra thị trường.
 Thống kê số liệu, hoàn thiện hồ sơ chất lượng theo yêu cầu:

-

Thống kê, báo cáo chất lượng sản phNm các dây chuyền.

-

Lập các chứng từ – hồ sơ chất lượng – thông số kỹ thuật sản phNm (Mill
Test Certificate).

Phòng kế hoạch cung ứng
 Lập kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa.
-

Quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động bán hàng, điều hàng, lập kế
hoạch sản xuất theo nhu cầu của khách hàng và kế hoạch của công ty mẹ.
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-

Cân đối hàng tồn kho, lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ thực hiện,
phản hồi cho khách hàng về đơn hàng yêu cầu.

-

Lập kế hoạch mua tôn nguyên liệu, nguyên liệu phụ để đáp ứng kế hoạch
sản xuất.

-

Quản lý nhập/xuất tồn hàng hóa, tổng hợp báo cáo các vấn đề liên quan
kinh doanh theo yêu cầu các phòng ban, đơn vị

-

Cung ứng hàng hóa cho hệ thống các Chi nhánh của Tập đoàn.

-

Bán hàng theo đơn hàng của công ty mẹ:
 BP kinh doanh nội địa.
 BP phát triển dự án & xuất khNu.

-

Bán hàng cho khách hàng lẻ bên ngoài của N hà máy.

-

Tính giá thành, chi phí sản xuất.

-

Theo dõi công nợ mua/ bán hàng hóa, chi phí vận chuyển.

-

Phối hợp với đơn vị dịch vụ vận tải, lập đề nghị và giao hàng cho các chi
nhánh có kế hoạch đặt hàng.

-

Theo dõi và thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa:
 Hợp đồng nguyên tắc.
 Hợp đồng gia công.
 Hợp đồng vận chuyển.

-

Chịu trách nhiệm soạn thảo, rà soát, xem xét các điều khoản hợp đồng
kinh tế mua bán – Kinh doanh (Mua bán Tôn nguyên liệu, tôn thành phNm,
tôn bán thành phNm, phế liệu, hợp đồng vận chuyển, các hợp đồng khác
liên quan phạm vi quản lý...).

-

Liên hệ đơn vị bên ngoài, thực hiện thanh lý các loại hàng phế phNm, phế
liệu theo quy định của tập đoàn.

-

Kiểm kê hàng hóa theo quy định của N hà máy.
 Quản lý kho.
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-

Quản lý, sắp xếp kho hàng hóa: N guyên liệu chính, bán thành phNm, thành
phNm, phế liệu.

-

Xếp dỡ hàng hóa – nguyên liệu, cung ứng nguyên liệu cho các dây chuyền
sản xuất, sắp xếp, lên công bán thành phNm và phế liệu các loại...

Phòng hành chính nhân sự
-

Tổ chức, quản lý, chỉ đạo các hoạt động hành chính trong nhà máy và
tham mưu cho Ban giám đốc.

-

Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu, chiến lược phát triển của N hà máy.

-

Tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho N hà máy.

-

Đảm bảo các chế độ chính sách liên quan đến CBCN V được thực hiện
theo quy định của công ty và phù hợp với Luật lao động.

-

Thực hiện công tác nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

-

Hướng dẫn, hỗ trợ CB.CN V, cung cấp các dịch vụ nhân sự…, nhằm nâng
cao hiểu biết chế độ, chính sách, văn hóa của công ty cho CB.CN V toàn
N hà máy.

Dây chuyền tái sinh axit
-

Quản lý các thiết bị, vận hành Dây chuyền Tái sinh Acid nhằm thu hồi
Acid còn dư, thu hồi lượng Oxít sắt phát sinh sau công đoạn TNy rỉ bề mặt
thép cuộn cán nóng (của DC TNy rỉ).

-

Đảm bảo vận hành an toàn, đúng thông số kỹ thuật quy định, đáp ứng yêu
cầu kỹ thuật sản phNm đầu ra.

-

Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết
bị.

-

Phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất các phương án quản lý, cải tiến
công nghệ, thiết bị.

-

Quản lý nhân công, đào tạo vận hành an toàn, hoàn thiện kỹ năng, kinh
nghiệm xử lý kỹ thuật thiết bị, đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất của N hà
máy.
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Dây chuyền tẩy rỉ
-

Thực hiện sản xuất công đoạn xử lý nguyên liệu đầu vào (Thép cuộn cán
nóng): Làm sạch bề mặt, cắt biên đúng quy cách yêu cầu kế hoạch cho
công đoạn sản xuất tiếp theo.

-

Kết hợp phòng KCS – Hóa nghiệm, các đơn vị liên quan thực hiện đúng
quy trình kiểm soát chất lượng quy định:

-

N guyên liệu đầu vào, bán thành phNm, thành phNm đầu ra.

-

Các thông số kỹ thuật – công nghệ của dây chuyền.

-

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm soát các thông số kỹ
thuật – công nghệ của quá trình sản xuất.

-

Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết
bị, vệ sinh nhà xưởng thuộc dây chuyền quản lý.

-

Phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất các phương án quản lý, cải tiến
công nghệ, thiết bị.

-

Quản lý nhân công, đào tạo vận hành an toàn, hoàn thiện kỹ năng, kinh
nghiệm xử lý kỹ thuật dây chuyền nhằm nâng cao năng suất – chất lượng
sản phNm, đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất của N hà máy.

-

Được quyền tham gia hội đồng nghiệm thu thiết bị mua về nhằm đảm bảo
chất lượng, công tác vận hành an toàn liên quan lĩnh vực phụ trách.

Dây chuyền cán nguội
-

Thực hiện sản xuất công đoạn Cán nguội (N guyên liệu cán nóng đã qua
TNy rỉ) để cung cấp nguyên liệu cho công đoạn kế tiếp hoặc xuất bán thành
phNm ra thị trường: Cán đúng quy cách thép cuộn cán nguội theo yêu cầu
kế hoạch cho công đoạn sản xuất tiếp theo.

-

Kết hợp phòng KCS – Hóa nghiệm, các đơn vị liên quan thực hiện đúng
quy trình kiểm soát chất lượng quy định:
 Thành phNm đầu ra, bán thành phNm.
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 Các thông số kỹ thuật – công nghệ của dây chuyền.
-

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm soát các thông số kỹ
thuật – công nghệ của quá trình sản xuất.

-

Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết
bị, vệ sinh nhà xưởng thuộc dây chuyền quản lý.

-

Phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất các phương án quản lý, cải tiến
công nghệ, thiết bị.

-

Quản lý nhân công, đào tạo vận hành an toàn, hoàn thiện kỹ năng, kinh
nghiệm xử lý kỹ thuật dây chuyền nhằm nâng cao năng suất – chất lượng
sản phNm, đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất của N hà máy.

-

Được quyền tham gia hội đồng nghiệm thu thiết bị mua về nhằm đảm bảo
chất lượng, công tác vận hành an toàn liên quan lĩnh vực phụ trách.

Dây chuyền cắt biên
-

Thực hiện sản xuất công đoạn Cắt biên nhằm Xử lý biên tôn do phần công
nghệ Cán nguội để lại:
 Xử lý biên tôn bị lỗi.
 Cắt biên cho đúng khổ cuộn tôn sản xuất.

-

Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết
bị, vệ sinh nhà xưởng thuộc dây chuyền quản lý.

-

Phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất các phương án quản lý, cải tiến
công nghệ, thiết bị.

-

Quản lý nhân công, đào tạo vận hành an toàn, hoàn thiện kỹ năng, kinh
nghiệm xử lý kỹ thuật dây chuyền nhằm nâng cao năng suất – chất lượng
sản phNm, đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất của N hà máy.

Dây chuyền Nof
-

Thực hiện sản xuất Tole Mạ kẽm (Tole kẽm), Tole Mạ hợp kim N hôm –
Kẽm (Tole lạnh) theo kế hoạch sản xuất của N hà máy đưa ra.
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-

Kết hợp phòng KCS – Hóa nghiệm, các đơn vị liên quan thực hiện đúng
quy trình kiểm soát chất lượng quy định:
 N guyên liệu đầu vào, bán thành phNm, thành phNm đầu ra.
 Các thông số kỹ thuật – công nghệ của dây chuyền.

-

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm soát các thông số kỹ
thuật – công nghệ của quá trình sản xuất.

-

Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết
bị, vệ sinh nhà xưởng thuộc dây chuyền quản lý.

-

Phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất các phương án quản lý, cải tiến
công nghệ, thiết bị.

-

Quản lý nhân công, đào tạo vận hành an toàn, hoàn thiện kỹ năng, kinh
nghiệm xử lý kỹ thuật dây chuyền nhằm nâng cao năng suất – chất lượng
sản phNm, đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất của N hà máy.

-

Được quyền tham gia hội đồng nghiệm thu thiết bị, công trình nhằm đảm
bảo chất lượng, công tác vận hành an toàn liên quan lĩnh vực phụ trách.

Dây chuyền mạ màu
-

Thực hiện sản xuất Tole Mạ màu (tôn tấm dạng cuộn phủ sơn 2 mặt) theo
kế hoạch của N hà máy đưa ra.

-

Kết hợp phòng KCS – Hóa nghiệm, các đơn vị liên quan thực hiện đúng
quy trình kiểm soát chất lượng quy định:
 N guyên liệu đầu vào, bán thành phNm, thành phNm đầu ra.
 Các thông số kỹ thuật – công nghệ của dây chuyền.

-

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm soát các thông số kỹ
thuật – công nghệ của quá trình sản xuất

-

Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết
bị, vệ sinh nhà xưởng thuộc dây chuyền quản lý.

-

Phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất các phương án quản lý, cải tiến
công nghệ, thiết bị.
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-

Quản lý nhân công, đào tạo vận hành an toàn, hoàn thiện kỹ năng, kinh
nghiệm xử lý kỹ thuật dây chuyền nhằm nâng cao năng suất – chất lượng
sản phNm, đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất của N hà máy.

Dây chuyền xẻ băng
-

Thực hiện sản xuất công đoạn Xả băng thép tấm dạng cuộn (tôn lạnh,
tôn kẽm, tôn cán nguội ủ mềm) theo kế hoạch của N hà máy đưa ra.

-

Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc bảo trì, sửa chữa máy móc thiết
bị, vệ sinh nhà xưởng thuộc dây chuyền quản lý.

-

Phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất các phương án quản lý, cải tiến
công nghệ, thiết bị.

-

Quản lý nhân công, đào tạo vận hành an toàn, hoàn thiện kỹ năng, kinh
nghiệm xử lý kỹ thuật dây chuyền nhằm nâng cao năng suất – chất lượng
sản phNm, đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất của N hà máy.

2.1.2 Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Nhà máy tôn hoa sen Phú
Mỹ
2.1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tổng quát
Hình 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán tại Nhà máy tôn hoa sen Phú Mỹ
Kế toán
trưởng

Kế toán dự
Kế toán

án/

Kế toán

Kế toán

tổng

TSCD/Kho/

thanh

thanh

hợp

Phần mềm/

toán

toán

KT bán

Kế toán
Thủ

Bán

quỷ

hàng &
phải thu

Kế toán
giá
thành
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hàng

2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận
 Kế toán trưởng
-

Điều hành, điều phối mọi hoạt động của phòng kế toán

-

Chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Ban Tổng Giám Đốc, thay mặt N hà
nước kiểm ta việc thực hiện chế độ, thể lệ quy định của N hà nước về lĩnh
vực kế toán cũng như lĩnh vực tài chính

 Kế toán tổng hợp
-

Lập các báo cáo tài chính

-

Theo dõi chung các tài khoản, tập hợp chi phí tính giá thành và lập các
bảng tính chi phí có liên quan

-

Kiểm tra/ kiểm soát công nợ các nhà cung cấp

-

Kiểm tra/ giám sát việc định khoản các nghiệp vụ kế toán theo quy định

 Kế toán dự án/ TSCD/Kho/ Phần mềm/ kế toán bán hàng
-

Theo dõi và kiểm soát các hợp đồng liên quan đến đầu tư tài sản

-

Lập các báo cáo đầu tư gửi các cơ quan quản lý nhà nước/ công ty mẹ

-

Theo dõi sự biến động tài sản cố định, lập bảng trích khấu hao hàng tháng

-

Theo dõi và kiểm soát chi phí vật tư, nguyên vật liệu, quản lý kho

-

Phụ trách việc khai thác và vận hành các phần mềm quản lý

-

Kiểm kê kho định kỳ

-

Quản lý bán hàng

 Kế toán thanh toán
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-

Lập và kiểm tra các lệnh chi thanh toán trong nước, ngoài nước.

-

Kiểm tra, kiểm soát các lệnh chi thanh toán trong nước.

-

In phiếu chi

-

Kiểm tra, kiểm sóat, giám sát tín dụng ngân hàng

 Kế toán thuế & Kế tóan ngân hàng
-

Theo dõi chi tiết các tài khoản thuế, lập các báo cáo thuế, quyết toán thuế.

-

Giao dịch với ngân hàng, theo dõi việc mở và thanh toán L/C, chi phí giao
nhận, thuế Xuất nhập khNu, VAT hàng nhập khNu.

-

Theo dõi các khoản vay ngân hàng.

-

Tập hợp chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hạch toán vào các tài
khoản liên quan.

-

Theo dõi thu chi tiền mặt, đối chiếu quỹ định kỳ

-

Kiểm kê tiền mặt định kỳ

-

Lập báo cáo tổng hợp thu chi hàng ngày

 Thủ quỹ
-

Lập các lệnh chi thanh toán qua ngân hàng

-

Thủ quỹ, theo dõi thu chi tiền mặt

-

Kiểm kê quỹ định kỳ

 Kế toán bán hàng & phải thu
-

Theo dõi xuất đơn hàng, phiếu xuất kho, hóa đơn

-

Theo dõi công nợ bán hàng của các đại lý, thường xuyên đối chiếu số liệu
với phòng kinh doanh và khách hàng.

-

Lập các báo cáo tổng hợp bán hàng vào cuối tháng, báo cáo giá bán vào
ngày 5 và 20 cho Cục thống kê BR-VT các cơ quan quản lý

 Kế toán giá thành
-

Hỗ trợ Kế tóan tổng hợp trong việc tập hợp chi phí, tính giá thành

-

Hỗ trợ các phần việc kế toán khác khi có yêu cầu

55

2.1.2.3 Hình thức kế toán và chế độ kế toán áp dụng tại công ty
 Hình thức kế toán
Hiện tại N hà máy đang áp dụng hình thức kế toán là hình thức N hật ký chung
Hàng ngày, khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm
tra được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán để thực hiện định khoản các tài khoản
ghi nợ và tài khoản ghi có, đồng thời nhập liệu và máy tính theo các bảng biểu đã
được thiết kế sẳn trên phần mền kế toán Lạc Việt
Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được nhập vào máy theo
chứng từ và tự động cập nhật vào Sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết theo các tài
khoản kế toán có liên quan. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm sau khi đã kiểm tra,
đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng
để lập Báo cáo tài chính.
 Ứng dụng của phần mền kế toán Lạc Việt
Phần mềm kế toán Lạc Việt là phần mềm kế toán được triển khai trên nền điện
toán đám mây, bảo mật cao, linh hoạt, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí, có thể xem
dữ liệu tài chính trên mọi thiết bị di động, đáp ứng đầy đủ các chuNn mực của hệ
thống kế toán Việt N am (VAS) cũng như quốc tế (IAS).
 Chế độ kế toán
Kể từ khi thành lập N hà máy đã áp dụng chế độ kế toán ban hành theo quyết định
số 15/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính. Và bắt đầu từ ngày
01/01/2015 thực hiện theo thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh
nghiệp mới nhất ban hành vào ngày 22/12/2014 thay thế cho chế độ kế toán cũ
ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ – BTC và thông tư 244/2009/TT –
BTC.
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2.2 Thực trạng về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh Công ty cổ phần
tập đoàn Hoa Sen - Nhà máy tôn hoa sen Phú Mỹ
2.2.1 Quá trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ
2.2.1.1 Mục tiêu khảo sát
Tác giả thực hiện mục tiêu khảo sát đó là tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ
tại Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ
theo hướng quản trị rủi ro. Sau khi khảo sát sẽ tiến hành phân tích, đánh giá thực
trạng tại N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ theo hướng rủi ro để đưa ra một số giải
pháp tại đơn vị.
2.2.1.2 Đối tượng và phạm vi khảo sát
Đối tượng khảo sát:
Bảng câu hỏi khảo sát các đối tượng Ban Giám đốc, phòng Kế toán, phòng Hành
chính nhân sự, phòng Chất lượng –hóa nghiệm, phòng Kế hoạch cung ứng,
phòng Kỹ thuật, phòng Vật tư, các Dây chuyền sản xuất
Phạm vi khảo sát:
Về không gian: N ghiên cứu hệ thống KSN B trong lĩnh vực hoạt động sản xuất
và cung ứng các mặt hàng tôn mạ. Phạm vi luận văn mang tính ứng dụng tại N hà
máy tôn hoa sen Phú Mỹ và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cùng
ngành. Đây là một sự hạn chế trong đề tài, sau này nếu có điều kiện sẽ nghiên
cứu sâu hơn ở các ngành vừa sản xuất vừa cung ứng để có tính ứng dụng nhiều
hơn.
Về thời gian: Số liệu phân tích chủ yếu là các số liệu được cập nhật đến năm
2016
Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu lịch sử hình thành COSO 2013 và 5
thành phần cấu thành nên Hệ thống KSN B: Môi trường kiểm soát; Đánh giá rủi
ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin và truyền thông; Giám sát.
2.2.1.3 Nội dung khảo sát
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Để tìm hiểu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của N hà máy tôn hoa sen Phú
Mỹ, tác giả sử dụng bảng câu hỏi (chi tiết xem phụ lục). Thông qua bảng câu hỏi
với những thành phần chính như trên cùng với việc quan sát hệ thống kiểm soát
nội bộ đang vận hành tại N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ tác giả sẽ tìm hiểu thực
trạng hệ thống KSN B của công ty.
2.2.1.4 Phương pháp khảo sát
Dựa trên những thành phần cấu thành nên hệ thống KSN B theo COSO 2013, tác
giả vận dụng để tìm hiểu thực trạng hệ thống KSN B theo hướng quản trị rủi ro
tại N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ. Để hiểu rõ tác giả tiến hành khảo sát thực
trạng bẳng phương pháp tổng hợp dữ liệu, phân tích, tiến hành dựa vào mới
quan hệ logic để đưa ra những nhận định giữa các vấn đề đang nghiên cứu. Bên
cạnh đó, phương pháp định lượng được sử dụng nhằm làm cơ sở xác định phạm
vi quan hệ giữa 2 nội dung đang được nghiên cứu và giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả giám sát trong công ty. Cụ thể như sau:
-

Tìm hiểu những quy định, nội dung, các quy định hướng dẫn do COSO ban
hành có liên quan đến các yếu tố cấu thành hệ thống KSN B như chính sách
đạo đức, nội quy lao động, bảng mô tả công việc và những quy định có liên
quan đến hệ thống KSN B trong N hà máy

-

Gửi bảng câu hỏi khảo sát, trực tiếp phỏng vấn sâu hơn một số cá nhân liên
quan để hiểu rõ hơn. Bảng câu hỏi được thiết kế dựa trên công cụ đánh giá
KSN B của COSO 2013 nhằm thu thập thông tin về nhận thức của nhà quản lý
và nhân viên trong nhà máy về tổ chức và vận hành hệ thống KSN B theo
hướng quản trị rủi ro.

-

Tác giả gửi 130 số phiếu khảo sát, số phiếu nhận lại được là 110 số phiếu,
bảng câu hỏi thực hiện tại các đơn vị trực thuộc N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ
Dựa trên bảng tổng hợp kết quả khảo sát tác giả tổng hợp, tính tỷ lệ % các câu

trả lời, sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích, đánh giá chung về hệ
thống KSN B theo hướng quản trị rủi ro tại N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ làm cơ
sở để đưa ra các giải pháp trong chương 3.
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2.2.2 Kết quả phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi
nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy tôn hoa sen
Phú Mỹ
Trong nghiên cứu này, tác giả thực hiện đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát
nội bộ dựa trên 5 thành phần cơ bản của COSO 2013 bao gồm: Môi trường kiểm
soát; Đánh giá rủi ro; Các hoạt động kiểm soát; Thông tin và truyền thông; Giám
sát.
2.2.2.1 Thực trạng về môi trường kiểm soát
Kết quả đánh giá về thực trạng mội trường kiểm soát tại N hà máy tôn hoa sen
Phú Mỹ như sau:
 Đánh giá về triết lý và phong cách điều hành của nhà quản lý
Kết quả đánh giá về triết lý và phong cách điều hành của nhà quản lý doanh
nghiệp được trình bày trong bảng 2.1
Bảng 2.1: Kết quả khảo sát về triết lý và phong cách điều hành

STT

1
2
3
4
5
6

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT

Mức độ đánh giá

KSNB

Có

Không

Triết lý và phong cách điều hành

567

313

Khi có cơ hội mang lại lợi nhuận lớn, DN có dám
chấp nhận rủi ro để đạt lợi nhuận không?

34%

66%

98%

2%

đề với cấp dưới hoặc ngược lại không.

71%

29%

N hân sự ở DN có ổn định không?

17%

83%

đổi cán bộ quản lý không

27%

73%

DN có họp giao ban hàng tháng không

95%

5%

DN có áp dụng triển khai hệ thống ISO trong hệ
thống quản lý chất lượng không?
Quan điểm của cấp trên có rõ ràng khi trao đôi vấn

DN có chính sách thường xuyên hay định kỳ thay

Không
ý kiến
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7
8

DN có đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng
không?

78%

22%

95%

5%

Văn hóa doanh nghiệp có được BGĐ truyền đạt
xuyên suốt, rõ ràng và thường xuyên hay không?

(Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu điều tra do tác giả thực hiện [phụ lục 03])
Kết quả khảo sát cho thấy với 8 câu hỏi được gửi đến 120 cán bộ công nhân viên, có
880 ý kiến. Trong đó 567/880 (chiếm 64%) ý kiến trả lời có; và có 313/880 (36%)
ý kiến trả lời không, với kết quả khảo sát này cho thấy triết lý quản trị rủi ro và
phong cách điều hành của nhà quản trị doanh nghiệp tương đối tốt.
Trong bảng khảo sát có thể nhận thấy yếu tố được đánh giá đồng ý cao nhất với ý
kiến Doanh nghiệp có áp dụng triển khai hệ thống ISO trong hệ thống quản lý chất
lượng, dẫn chứng là 108/110 câu trả lời có, đạt tỷ lệ 98%. Đối với hoạt động kinh
doanh của N hà máy, ban lãnh đạo luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, là yếu tố then
chốt cho sự phát triển bền vững và là lợi thế cạnh tranh trên thị trường tôn thép.
N goài ra, với thị phần sản phNm tôn trong nước hiện Hoa Sen chiếm khoảng 40%
năm 2015 và giảm xuống còn khoảng 33% trong năm 2016, điều này cho thấy thị
trường tôn trong nước đang có sự cạnh tranh rất khốc liệt, các công ty đối thủ không
ngừng mở rộng sản xuất, giành giật thì trường. Do đó, với chiến lược phát triển mở
rộng thị phần xuất khNu để tìm ra hướng đi mới, ban lãnh đạo rất chú trọng đến các
tiêu chuNn quốc tế về tiêu chuNn chất lượng và tiêu chuNn quản lý, tiêu chuNn về môi
trường như ISO 9001- 14001, OHSAS, SN I, SERIM,….
N hóm các yếu tố khảo sát có tỷ lệ lựa chọn đáp án có khá cao và có cùng tỷ lệ 95%
(tương đương 104/110 câu hỏi) là nội dung họp giao ban hàng tháng và công tác
truyền đạt văn hóa doanh nghiệp xuyên suốt đến cán bộ công nhân viên. Với cơ cấu
hoạt động gồm nhiều phòng ban và chức năng riêng biệt nên công tác họp giao ban
định kỳ là thời gian các đơn vị báo cáo các nội dung và kết quả công việc đã được
BGĐ giao phó, qua đó trình bày các khó khăn vướng mắc để BGĐ có những chỉ đạo
kịp thời. BGĐ N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ tổ chức họp giao ban vào định kỳ thứ 3
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hàng tuần, ngoài ra còn có các cuộc họp định kỳ khác như họp bàn về kế hoạch sản
xuất, họp về tình hình công nợ, giá thành,....
Đồng thời các chủ trương, chính sách, văn hóa doanh nghiệp được ban lãnh đạo
thường xuyên truyền đạt và quán triệt thông qua các cuộc họp giao ban, cuộc họp
nội bộ và thông qua các kênh truyền thông của Hoa Sen.
Kết tiếp, công tác đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng có tỷ lệ khảo
sát đồng ý khá cao 78% tương ứng 86/110 câu trả lời, điều này cho thấy sự quan tâm
của ban lãnh đạo về tình hình kinh doanh hàng tháng nhằm kịp thời nắm bắt kết quả
hoạt động tốt hay xấu để có những điều chỉnh kịp thời với tình hình thị trường.
Với tỷ lệ 71% đồng ý với quan điểm của cấp trên có rõ ràng khi trao đôi vấn đề với
cấp dưới hoặc ngược lại trong một tổ chức của N hà máy, cho thấy rằng quan điểm
này trong N hà máy chưa thật sự tốt vì còn có những khúc mắc chưa được giải quyết
triệt để giữa cấp trên với cấp dưới.
Yếu tố nỗi bật bật trong bảng khảo sát này là yếu tố ổn đinh về nhân sự trong doanh
nghiệp với tỷ lệ đồng ý thấp nhất 17%. Đây chính là vấn đề cần phải quan tâm vì
với một nhà máy sản xuất khá lớn nhưng tình hình nhân sự không có sự ổn định sẽ
kéo theo nhiều hệ lụy và rủi ro phát sinh.
N goài ra, chính sách thường xuyên hay định kỳ thay đổi cán bộ quản lý có tỷ lệ
đồng ý là 27% là khá cao, vì tính ổn định nhân sự quản lý là một phần đem lại sự ổn
định cho doanh nghiệp, nhưng bên cạnh đó cũng đem lại những mặt tích cực khác
như tạo nên sự sáng tạo, đổi mới và phấn đấu cho các nhân sự có năng lực và tính
cầu tiến.
Cuối cùng, với tỷ lệ 34% đồng ý với quan điểm chấp nhận rủi ro để đánh đổi lợi
nhuận. Tỷ lệ này cho thấy BGĐ khá thận trọng rủi ro, Lý giải cho việc này là do
N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ là nhà máy sản xuất và là đơn vị cung ứng nên không
bị ảnh hưởng nhiều đến các yếu tố chi phối như rủi ro biến động thị trường, chính
sách giá, lãi vay,…..
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 Đánh giá về tính chính trực và giá trị đạo đức.
Bảng 2.2: Kết quả khảo sát về Tính chính trực và giá trị đạo đức

STT

1
2
3
4

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT

Mức độ đánh giá

KSNB

Có

Không

Tính chính trực và giá trị đạo đức

400

40

Không
ý kiến

DN có đề cao giá trị đạo đức cho nhân viên và ban
quản lý không?

95%

5%

82%

18%

90%

10%

97%

3%

Gía trị đạo đức ở DN có được quy định cụ thể rõ
ràng không?
Gía trị đạo đức ở DN có được phổ biến rộng rãi
đến từng cá nhân trong DN không?
Khi vi phạm đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp, DN
có áp dụng đúng theo quy định đưa ra không?

(Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu điều tra do tác giả thực hiện [phụ lục 03])
Kết quả thống kê trong bảng 2.2 về vấn các yếu tố liên quan đến tính chính trực và
giá trị đạo đức tất cả đều ghi nhận ý kiến đồng ý rất cao với 400/440 câu trả lời đồng
ý, cụ thể là yếu tố đề cao giá trị đạo đức cho nhân viên và ban quản lý đạt 95%; các
quy định cụ thể đến giá trị đạo đức đạt 82%; công tác phổ biến rộng rãi các giá trị
đạo đức của doanh nghiệp cho từng cá nhân đạt 90%; các biện pháp xử lý của doanh
nghiệp khi có phát sinh vi phạm đạo đức nghề nghiệp đạt 97%. Qua số liệu thống kê
trên có thể thấy giá trị đạo đức và tính chính trực tại nhà máy luôn được ban lãnh
đạo cùng các cán bộ công nhân viên quan tâm.
N hư trong phần giới thiệu về nhà máy, giá trị cốt lõi của Hoa Sen là “ Trung thực –
Cộng đồng – Phát triển”, điều đầu tiên được nhắc tới là tính trung thực phần nào cho
thấy rõ hơn về các chỉ số đánh giá này khá cao.
N goài ra, Tập đoàn Hoa Sen thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ hàng
tháng cho “Câu lạc bộ lãnh đạo” bao gồm các nhân viên quản lý và nhân sự dự
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nguồn để đạo tạo thêm các kiến thức, kỹ năng lãnh đạo và truyền đạt các giá trị cốt
lõi của tập đoàn.
 Đánh giá về năng lực cán bộ công nhân viên
Bảng 2.3: Kết quả khảo sát về năng lực cán bộ công nhân viên
Mức độ đánh giá
STT

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT KSNB
Năng lực của cán bộ công nhân viên

1
2
3
4

Khi tuyển dụng nhân viên, DN có quy định cụ thể tiêu

Có

Không

288

152

52%

48%

95%

5%

55%

45%

60%

40%

Không
ý kiến

chuNn đầy đủ cho một vị trí yêu cầu tuyển dụng không?
DN có thường xuyên đánh giá hiệu quả công việc định
kỳ hay không (mỗi tháng, mỗi quý….)
DN có áp dụng việc luân chuyển vị trí công việc trong
từng phòng ban hay không?
DN có thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo chuyên
môn cho CB CN V và cán bộ quản lý không?

(Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu điều tra do tác giả thực hiện [phụ lục 03])
Công tác đánh giá hiểu quả công việc định kỳ của nhân viên tại nhà máy nhận được
tỷ lệ đồng ý khá cao 95%. Tuy nhiên đây mới chỉ là số liệu khảo sát về chính sách
được áp dụng, để đánh giá được hoạt động này có phát huy hiệu quả thì cần phải
xem xét đến cách thức đánh giá và các tiêu chí đánh giá cụ thể, qua đó mới đánh giá
được chính xác hơn.
Hai yếu tố như quy định tiêu chuNn đầy đủ cho vị trí yêu cầu tuyển dụng đạt tỷ lệ
đồng ý 52% và công tác luân chuyển vị trí công việc trong từng phòng ban đạt tỷ lệ
55%, các hoạt động này được đánh giá là chưa thật sự tốt và ở mức chấp nhận
được. Có thể chính các yếu tố này là một phần nguyên nhân dẫn đến tình hình nhân
sự tại nhà máy không được ổn định.

63

Với tỷ lệ số người đồng ý 60% về công tác tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn cho
CB.CN V là một con số khá khiêm tốn, để đảm bảo cho việc phát triển bền vững và
thích ứng với xu hướng phát triển trong thời đại mới doanh nghiệp cần quan tâm
nhiều hơn đến công tác đào tạo chuyên môn và các kỹ năng nghiệp vụ khác.
N hìn chung, tổng thể các chính sách về nhân sự của nhà máy theo khảo sát hiện nay
còn tồn đọng nhiều vấn đề chưa tốt, điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động
chung của nhà máy.
 Đánh giá về cơ cấu tổ chức, phân chia trách nhiệm và quyền hạn
Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về cơ cấu tổ chức, phân chia trách nhiệm và
quyền hạn

STT

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT
KSNB
Cơ cấu tổ chức và phân chia trách nhiệm và
quyền hạn

1
2

Mức độ đánh giá
Có

Không

537

123

Cơ cấu tổ chức có phù hợp với quy mô và đặc điểm
kinh doanh của DN không

75%

25%

100%

0%

72%

28%

96%

4%

82%

18%

64%

36%

Bộ phận KSN B có được tổ chức cơ cấu độc lập với
các phòng ban hay không?
Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong DN

3

có quy định rõ ràng và phù hợp với điều lệ và quy
chế hoạt động không?

4
5
6

Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong DN
có chức năng giám sát lẫn nhau không?
Khi phân chia trách nhiệm và quyền hạn có bị trùng
lặp nhau giữa các bộ phận không?
DN có chính sách thưởng phạt rõ ràng để khuyến
khích hay chế tài cho từng nhân viên không?

Không
ý kiến
0
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(Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu điều tra do tác giả thực hiện [phụ lục 03])
Trong bảng khảo sát này, yếu tố độc lập của Bộ phận KSN B với các phòng ban khác
có tỷ lệ tuyệt đối 100% ý kiến đồng ý. Cho thấy rằng với cơ cấu độc lập của Bộ
phận KSN B sẽ tạo thuận lợi trong quá trình hoạt động bởi không chịu chi phối của
bất kỳ phòng ban nào, không ảnh hưởng đến kết quả ghi nhận sai phạm của các
phòng ban liên quan.
Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong doanh nghiệp có chức năng giám sát
lẫn nhau có tỷ lệ đồng ý khá cao (đạt 96%) là một dấu hiệu tốt cho công tác quản lý
rủi ro khi mà các đơn vị giám sát lẫn nhau sẽ phần nào ngăn ngừa được các yếu tố
gian lận, kịp thời phát hiện các sai sót,…
Yếu tố trùng lặp khi phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong doanh nghiệp vẫn
còn nhiều hạn chế đạt tỷ lệ 82%. Tương tự, cơ cấu tổ chức chưa được phù hợp và
việc phân chia trách nhiệm (75%), quyền hạn chưa rõ ràng ở mức tỷ lệ 72%. N hững
hạn chế này sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý điều hành, đồng thời cũng dẫn
đến nhiều rủi ro phát sinh tiềm Nn.
Yếu tố có tỷ lệ khảo sát thấp nhất trong phần này là yếu tố liên quan đến chính sách
thưởng phạt nhằm tạo sự khích lệ hay chế tài khi chỉ đạt 64%. Đối với một doanh
nghiệp sản xuất có lượng công nhân viên đông (khoảng 1,300 người) thì rất cần 1
chính sách thưởng phạt rõ ràng để quản lý hiệu quả nguồn lực nhân sự.
2.2.2.2 Đánh giá rủi ro tại Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen nhà máy tôn hoa sen Phú Mỹ
Bảng 2.5: Kết quả khảo sát đánh giá rủi ro

STT

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT

Mức độ đánh giá

KSNB

Có

Không

Đánh giá rủi ro

414

246

Không ý
kiến
0
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1
2

DN có ban nghiên cứu và phát triển chuyên sâu
để đánh giá rủi ro hay không?

0%

100%

81%

19%

55%

45%

72%

28%

76%

24%

93%

7%

DN có xem xét những khó khăn và thuận lợi tại
địa phương không?
DN có thường xuyên thực hiện đánh giá các rủi

3

ro khi DN phát triển mở rộng hay chuyển đổi
công nghệ hay không?

4
5

DN có nhận diện được rủi ro khi thay đổi về các
nhân sự cao cấp không?
DN có nhận diện được các rủi ro khi thay đổi
chính sách công ty không?
DN có đưa ra những phản ứng hoặc cách xử lý

6

kịp thời và phù hợp khi phát hiện ra rủi ro
không?

(Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu điều tra do tác giả thực hiện [phụ lục 03])
Với 6 câu hỏi gửi đến 110 cán bộ công nhân viên tại doanh nghiệp, có 660 câu trả
lời. Trong đó: 414/660 câu trả lại đạt chiếm 63%, 246 câu trả lời không đạt chiếm
37%.
Kết quả thống kê cho thấy doanh nghiệp không có ban nghiên cứu và phát triển
chuyên sâu để đánh giá rủi ro (với tỷ lệ 100%), thực tế tại nhà máy công tác nhận
diện và đánh giá rủi ro được Ban Giám đốc trực tiếp phụ trách, đồng thời phòng
Kiểm soát nội bộ được giao phụ trách thêm chức năng này để tư vấn cho BGĐ.
N gược lại, khi có phát hiện rủi ro phát sinh Ban Giám đốc nhà máy lại đưa ra các
cách xử lý và phản ứng khá tốt thông qua tỷ lệ đồng ý khá cao 93%.
Một yếu tố có tỷ lệ đạt khá cao nữa là yếu tố xem xét khó khăn và thuận lợi tại địa
phương với 81%. Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng có rất nhiều yếu
tố liên quan đến địa phương tác động đến hoạt động của doanh nghiệp như: Chinh
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sách quy định về môi trường, nguồn nhân lực địa phương, nguồn nguyên liệu, giao
thông cầu cảng, logistic, ….
Đối với N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ, do đã đầu tư hoàn thiện các dây chuyền sản
xuất ổn định và hoàn thiện các cụm phụ trợ nên yếu tố phát triển mở rộng và chuyển
đổi hiện ít được quan tâm và đánh giá, thể hiện qua tỷ lệ đạt chỉ ở mức 55%.
Cuối cùng với 76% đồng ý với việc doanh nghiệp có thực hiện đánh giá rui ro khi
thay đổi chính sách công ty và 72% đồng ý với việc doanh nghiệp có thực hiện đánh
giá rủi ro khi thay đổi nhân sự cấp cao. Điều này cho thấy các ảnh hưởng khi có sự
thay đổi lớn liên quan đến nhân sự cấp cao và chinh sách của doanh nghiệp vẫn còn
thiếu sự quan tâm từ ban lãnh đạo.
2.2.2.3 Hoạt động kiểm soát tại Nhà máy tôn hoa sen Phú Mỹ
Bảng 2.6: Kết quả khảo sát hoạt động kiểm soát

STT

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT
KSNB
Hoạt động kiểm soát
Kiểm soát tiền, tài sản, chính sách & thủ tục
chung

1
2
3
4
5

Các chính sách, quy định, quy trình có được phổ
biến rộng rãi không?
Tiền và các tài sản có tính thanh khoản cao có vi
phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm hay không?
Đối với nhóm TSCĐ có được gắn thẻ tài sản
không?
DN có quy định và tổ chức kiểm kê định kỳ và
kiểm kê đột xuất không?
Số liệu quản lý tài sản có được theo dõi độc lập và

Mức độ đánh giá
Có

Khôn Không
g

ý kiến

3,331

629

-

75%

25%

0%

97%

3%

0%

100%

0%

0%

2%

98%

0%

100%

0%

0%

77%

23%

0%
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đối chiếu định kỳ với kế toán không?
Kiểm soát hoạt động mua hàng, thanh toán
6
7
8
9
10

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

Có quy định nào rõ ràng cho việc mua hàng không?

100%

0%

0%

Kiểm soát hoạt động cung ứng và thu tiền

86%

14%

0%

75%

25%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

88%

12%

0%

67%

33%

0%

80%

20%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

N hu cầu mua hàng có được đánh giá và phê duyệt
của BGĐ không?
Các chứng từ mua hàng có được Ban gíam đốc phê
duyệt không?
Các chứng từ mua hàng và thanh toán có được
đánh số liên tục hay không?
Có bộ phận nào kiểm tra, giám sát hoạt động mua
hàng không?

Đối với các khoản chi chiết khấu thương mại, chiết
11

khấu thanh toán có được quy định cụ thể và theo
dõi độc lập không?

12
13
14
15

Các chứng từ thu tiền có được đánh số liên tục hay
không?
Có bộ phận nào kiểm tra, giám sát hoạt động thanh
toán không?
Có quy định nào rõ ràng cho việc thanh toán
không?
Chứng từ thu tiền có dựa trên đơn đặt hàng không?
Kiểm soát hoạt động xuất nhập kho công cụ
dụng cụ sản xuất

16
17

Các chứng từ xuất nhập kho có được ban giám đốc
phê duyệt không
Các chứng từ xuất nhập kho có được đánh số liên
tục hay không?
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18
19
20
21
22

Khi hàng xuất (nhập kho), có đơn vị trung gian nào
giám sát không
Khi phát hiện ra rủi ro, sai sót có báo cáo cho Ban
giám đốc không
Kế toán có tiến hành kiểm kê định kỳ không?
Kế toán có đối chiếu giữa biên bản kiểm kê với các
phiếu xuất (nhập) kho không?
DN có ban hành định mức tồn kho CCDC, N VL
hay không?
Kiểm soát hoạt động xuất kho thành phẩm tôn

23
24
25
26
27
28
29
30

Các chứng từ xuất kho có được ban giám đốc phê
duyệt không
Các chứng từ xuất kho có được đánh số liên tục
hay không?
DN có ban hành văn bản quy định cách sắp xếp,
bốc dỡ, bảo quản hàng hóa không?
Hàng hóa thành phNm khi xuất kho có được bộ
phận nào kiểm tra chất lượng không?
Khi giao nhận có xảy ra thiếu hụt hàng hóa không?
DN có điều tra nguyên nhân gây thiếu hụt hàng hóa
không?
DN có quy trách nhiệm cho cá nhân (tập thể) khi
xảy ra thiếu hụt không?
Có đơn vị nào giám sát việc xuất kho hàng hóa
ngoài thủ kho không?
Kiểm soát hoạt động kế toán

31
32

Tất cả các nhân viên kế toán đều được huấn luyện
sử dụng hệ thống phần mềm kế toán không
Các nhân viên đều có tài khoản, mật khNu, phân

46%

54%

0%

100%

0%

0%

76%

24%

0%

98%

2%

0%

42%

58%

0%

90%

10%

0%

100%

0%

0%

90%

10%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

63%

37%

0%

100%

0%

0%

70%

30%

0%

100%

0%

0%

73%

27%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

69

quyền trong khi truy cập hệ thống phần mềm kế
toán không?
33
34
35
36

Bộ phận kế toán có định kỳ kiểm kê tồn kho, kiểm
kê tiền theo hằng tháng, hằng quý không?
Việc luân chuyển chứng từ có bị chậm trễ không?
Việc hoạch toán tiền công tác phí, chi phí cúng
điếu có minh bạch không?
N hân viên thủ quỹ có kiêm nhiệm thêm phần hành
kế toán nào không?

100%

0%

0%

55%

45%

0%

82%

18%

0%

0%

100%

0%

(Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu điều tra do tác giả thực hiện [phụ lục 03])
Với 36 câu hỏi gửi đến 110 cán bộ công nhân viên tại doanh nghiệp, có 3960 câu trả
lời. Trong đó: 3331/3960 câu trả lời đạt chiếm 84%, 629/3960 câu trả lời không đạt
chiếm 16%. N hìn chung với, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh
nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót và còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện, cụ thể đối
với các mãng hoạt động như sau:
o Hoạt động kiểm soát tiền, tài sản, chính sách & thủ tục chung
Đối với hoạt động này cần đặc biệt lưu ý đến việc gắn thẻ tài sản của doanh nghiệp
hầu như chưa thực hiện. Điều này tồn tại các rủi ro thất thoát, nhầm lẫn tài sản, đồng
thời việc theo dõi, đánh giá tình trạng tài sản cũng gặp khó khăn.
Việc theo dõi quản lý sổ sách độc lập giữa các phòng ban cũng chưa thật sự tốt làm
ảnh hưởng đến việc đối chiếu số liệu chéo giữa các phòng ban, khó khăn trong việc
kịp thời phát hiện các chênh lệch sổ sách kế toán so với các đơn vị khác.
Còn lại các yếu tố còn lại được đánh giá khá tốt như: công tác phổ biến chính sách
quy định của N hà máy (97%), nguyên tắc bất kiêm nhiệm (100%), công tác kiểm kê
định kỳ (100%)
o Hoạt động Kiểm soát hoạt động mua hàng, thanh toán

70

Đây là mãng hoạt động có cơ chế kiểm soát rất tốt khi tất cả các yếu tố khảo sát đều
đồng ý với tỷ lệ 100%.
o Hoạt động Kiểm soát cung ứng và thu tiền
Đối với hoạt động kiểm sóat cung ứng, thu tiền thì các chứng từ thu tiền được đánh
số liên tục và công tác thanh toán chi phí có đơn vị giám sát thông qua phòng Kiểm
soát nội bộ. Còn đối với các quy định liên quan đến công tác thanh toán chi phí và
thanh toán các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán tuy đã có nhưng
hiện tại vẫn chưa có đầy đủ. N goài ra, đối với công tác thu tiền tùy vào từng giá trị
của đơn hàng mà có những chứng từ liên quan khác nhau như hợp đồng, đơn đặt
hàng, mail,…
o

Hoạt động nhập xuất kho công cụ dụng cụ sản xuất

Khi phát sinh các nghiệp vụ nhập xuất kho công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất các
chứng từ liên quan như phiếu nhập, phiếu xuất luôn được BGĐ phê duyệt và đánh
số liên tục.
Riêng đối với nghiệp vụ nhập kho với quy trình hiện tại thì có Bộ phận nghiệm thu
tham gia giám sát và kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho, tuy nhiên đối với
nghiệp vụ xuất hàng hiện tại chưa có chỉ định đơn vị giám sát.
Định kỳ, vào thời điểm bán niên độ và cuối niên độ BGĐ tổ chức các hoạt động
kiểm kê tài sản của nhà máy, tuy nhiên phòng kế toán không tham gia 100% mà
chịu trách nhiệm đối chiếu số liệu và cung cấp số liệu tồn kho sổ sách cho các đơn
vị liên quan, đồng thời các phòng ban hổ trợ tham gia giám sát hoạt động kiểm kê.
Kết quả kiểm kê
Kết quả khảo sát thấp nhất trong phần này là công tác xây dựng định mức tồn kho
công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu phụ tỷ lệ đạt 42%, điều này dẫn đến rủi ro chi phí
tồn kho tăng cao hoặc thiếu số lượng dự phòng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất do
tồn kho không hợp lý.
o Hoạt động kiểm soát xuất kho thành phẩm tôn
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Tương tự các hoạt động khác các chứng từ xuất kho thành phNm cũng được BGĐ
phê duyệt, tuy nhiên việc đánh số liên tục hiện chưa được đảm bảo, lý do đặc thù
sản phNm tôn theo dõi mã đích danh cho từng cuộn tôn và khối lượng giao hàng với
số lượng lớn nên việc lập phiếu giao hàng trước khi soạn hàng nên có phát sinh các
trường hợp hủy phiếu hoặc bổ sung phiếu, do vậy việc đánh số liên tục hiện chưa
được đảm bảo.
Do lượng tồn kho luôn ở mức cao, diện tích kho bãi hạn hẹp nên N hà máy đã rất chú
trọng đến công tác sắp xếp hàng hóa nhằm tối ưu hóa lượng hàng tồn kho và đảm
bảo chất lượng hàng hóa trong kho thông qua các quy định cách sắp xếp, bốc dỡ,
bảo quản hàng hóa.
Chiến lược của Hoa Sen là lấy chất lượng và thương hiệu làm lợi thế cạnh tranh do
vậy tất cả hàng hóa khi sản xuất xong đều được bộ phận KCS – Hóa nghiệm kiểm
tra và thí nghiệm mẫu đảm bảo đạt đúng tiêu chuNn đã quy định.
Quan điểm của ban lãnh đạo đối với việc xuất hàng ra khỏi nhà máy rất quan trọng
vì sau khi hàng hóa xuất ra khỏi nhà máy thì khả năng thất thoát rất cao do khả năng
bảo vệ thông đồng. Vì vậy luôn sắp xếp P.KSN B tham gia giám sát các nghiệp vụ
liên quan đến xuất hàng hóa tại cổng bảo vệ. Tuy vậy công tác xuất hàng vẫn còn
sãy ra tình trạng xuất nhầm hàng, thiếu hụt, hoặc các tình huống khác phát sinh,….

o Kiểm soát hoạt động kế toán
Với hoạt động kiểm soát kế toán, ngoại trừ việc luân chuyển chứng từ bị chậm trễ
thì các chỉ tiêu khác đều được người trả lời đánh giá tích cực.
Hiện tại phòng kế toán của nhà máy đang sử dụng phần mềm kế toán Lạc Việt, tuy
nhiên nhà máy đang triển khai hệ thống ERP giai đoạn thử nghiệm Key User với chi
phí đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, do vậy công tác đào tạo thường xuyên được tổ chức
để triển khai đi vào hoạt động.
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Các chứng từ liên quan làm cơ sở hạch toán các nghiệp vụ kinh tế được sắp xếp gọn
gàng và có quy định lưu trữ chứng từ rõ ràng. Sổ sách kế toán được theo dõi chi tiết
và tổng hợp khá khoa học, dễ tìm và dễ truy xuất.
Công tác đối chiếu quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đối chiếu công nợ được thực
hiện định kỳ hàng tháng.
2.2.2.4 Thông tin và truyền thông tại Nhà máy tôn hoa sen Phú Mỹ
Bảng 2.7: Kết quả khảo sát Thông tin và truyền thông

STT

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT
KSNB
Thông tin và truyền thông

1
2
3
4
5
6

Mức độ đánh giá
Có

Không

726

264

DN có dùng hệ thống mạng nội bộ để làm phương
tiện truyền thông không

100%

0%

53%

47%

81%

19%

90%

10%

100%

0%

69%

31%

39%

61%

76%

24%

Các nhân viên có biết được mục tiêu, kế hoạch của
DN không
Hệ thống thông tin kế toán có nhanh chóng kịp thời
không
DN có nhận được thông tin phản hồi từ khách hàng,
đối tác không
Qua phương tiện truyền thông, bộ phận quản lý có
chia sẻ nhiều vấn đề công việc với cấp dưới không
Cấp dưới có hiểu được thông điệp, công việc muốn
truyền tải từ bộ phận quản lý không
N hân viên có thể báo cáo vấn đề công việc trực tiếp

7

cho cấp trên cao hơn mà không thông qua người
quản lý trực tiếp được không

8

DN có thiết lập thông tin dự báo rủi ro hay các cơ
hội không?

Không
ý kiến
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9

DN có triển khai hệ thống ERP không?

52%

48%

(Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu điều tra do tác giả thực hiện [phụ lục 03])
Kết quả phân tích cho thấy, với 9 tiêu chí đánh giá thì người đánh giá tỏ ra khá tiêu
cực với các nhận định của mình thông qua các câu trả lời, cụ thể có một số yếu tố có
tỷ lệ đồng ý khá thấp như: Kế hoạch của doanh nghiệp hiện chưa được thông tin đầy
đủ đến cán bộ công nhân viên (53%), hệ thống ERP đang trong gian đoạn triển khai
nên cơ sở dữ liệu, nguồn lực doanh nghiệp chưa được tối ưu (52%), công tác chuyển
tải thông tin và công việc từ cấp trên xuống cấp dưới chưa thật sự tốt (69%), cơ chế
dự báo rủi ro chưa được đảm bảo (76%).
Một vấn đề nữa chưa thật sự tốt trong công tác phối hợp và truyền đạt thông tin giữa
các cấp điều hành là vấn đề báo cáo vượt cấp khi nhân viên không báo cáo thông tin
vấn đề phát sinh cho cấp quản lý trực tiếp, vấn đề này thể hiện qua tỷ lệ đạt chiếm
39% số người được khảo sát.
N gược lại, hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thông tin kế toán và công tác tận dụng hệ
thống thông tin nội bộ để chia sẽ các vấn đề công việc với cấp dưới được đánh giá
khá tốt khi đạt tỷ lệ từ 81% - 100%. Tới đây, có thể nhận thấy điều trái ngược giữa
việc truyền đạt thông tin từ cấp trên xuống cấp dưới và khả năng tiếp nhận thông tin
của cấp dưới từ cấp trên có sự trái ngược, chứng tỏ hiệu quả của công tác truyển đạt
thông tin qua lại giữa cấp trên và cấp dưới chưa thật sự hiệu quả.
Còn đối với công tác trao đổi và truyền đạt thông tin với khách hàng bên ngoài cũng
ở mức khá tốt với tỷ lệ đạt là 90%.
N hư vậy, nhìn chung hoạt động thông tin và truyền thông tại nhà máy còn nhiều vấn
đề cần phải cải thiện như:
 Quy mô sản xuất và cung ứng của nhà máy khá lớn, dữ liệu thông tin nhiều, hệ
thống phòng ban khá phức tạp nhưng hệ thống ERP còn chưa hoàn thiện.
 Công tác truyền đạt thông tin giữa cấp trên với cấp dưới chưa thật sự thống
suốt và rỏ ràng.
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 Công tác dự báo rủi ro và cơ hội chưa được thiết lập tốt.
2.2.2.5 Giám sát tại Nhà máy tôn hoa sen Phú Mỹ
Bảng 2.8: Kết quả khảo sát Giám sát

STT

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT
KSNB
Giám sát

1
2
3
4

Mức độ đánh giá
Có

Không

316

124

Không
ý kiến

Hệ thống KSN B có tạo điều kiện cho các bộ phận,
nhân viên kiểm soát lẫn nhau không

68%

32%

75%

25%

68%

32%

76%

24%

N hà quản lý có đánh giá định kỳ sự hữu hiệu và
hiệu quả của hệ thống KSN B không
N hà quản lý có thực hiện việc giám sát thường
xuyên quản trị rủi ro tại DN không
Các đề xuất hoàn thiện có được trình lên Ban giám
đốc không?

(Nguồn: Dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu điều tra do tác giả thực hiện [phụ lục 03])
Với kết quả 336/440 câu trả lời đạt nhận được, chiếm tỷ lệ 76% cho thấy cơ chế
giám sát tại nhà máy đã triển khai ở mức tương đối và còn nhiều vấn đề cần hoàn
thiện.
Cụ thể, đối với cơ chế kiểm soát chéo lẫn nhau có triển khai ở một số phòng ban liên
quan đến công tác mua hàng, bán hàng, cung ứng, quản lý kho, bảo vệ,… còn một
số các phòng ban liên quan đến kỹ thuật hiện chưa có cơ chế giám sát chéo để đánh
giá hiệu quả công việc của bộ phận này.
Đối với công tác đánh giá sự hữu hiệu và hiệu quả của phòng kiểm soát nội bộ BGĐ
nhà máy có thực hiện, tuy nhiên công tác đánh giá chưa được thực hiện thường
xuyên và định kỳ mà tùy thuộc vào quan điểm của Giám đốc nhà máy.
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Các quy trình hoạt động của nhà máy cũng được bộ phận ISO, phòng kiểm soát nội
bộ thường xuyên đánh giá, tuy nhiên việc đánh giá này cũng mới chỉ dừng lại ở các
phòng ban liên quan đến hoạt động mua hàng, bán hàng, cung ứng, thanh toán, quản
lý tài sản, kho, … còn đối với các hoạt động sản xuất vẫn chưa thường xuyên thực
hiện các đề xuất hoàn thiện vói BGĐ nhà máy.
2.3 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại nhà
máy Tôn hoa sen Phú Mỹ
2.3.1 Môi trường kiểm soát
 Ưu điểm:
Đánh giá về môi trường kiểm soát tại nhà máy tôn hoa sen Phú Mỹ có các ưu điểm
là nhà máy sản xuất cung ứng của Tập đoàn nên các loại hình nghiệp vụ kinh tế phát
sinh không quá phức tạp. Đây cũng là lý do mà N hà máy không phải thường xuyên
phải đối mặt với việc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận vì một phần đã được sự xem xét
hổ trợ từ phía Tập đoàn.
Ban lãnh đạo của từ Tập đoàn đến nhà máy luôn đề cao giá trị đạo đức trong kinh
doanh, các quy định và thông báo liên quan đến tính trung thực được thể hiện rõ qua
slogan của tập đoàn và tuyên truyền rộng rãi thông qua các văn bản, email, hợp
đồng,.
Tập đoàn luôn đặt uy tín chất lượng sản phNm lên hàng đầu để khẳng định giá trị
thương hiệu là yếu tố cạnh tranh trên thị trường ngành tôn thép, cụ thể nhà máy luôn
áp dụng và duy trì hệ thống ISO về quản lý chất lượng ISO 9001, 14001,
OHSAS,….
Với sự quản lý của đội ngũ ban lãnh đạo cùng các cán bộ công nhiên viên là những
người khá trẻ, do vậy tính sáng tạo và năng động luôn được phát huy. Công tác họp
giao ban được duy trì hàng tuần, ngoài ra còn thường xuyên có các cuộc họp chuyên
đề của các mãng hoạt động chuyên môn.
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Tình hình kết quả kinh doanh, lợi nhuận quản trị được cập nhật và báo cáo hàng
tuần, qua đó ban lãnh đạo kịp thời nắm bắt được tình hình kinh doanh tốt hay xấu để
có những điều chỉnh kịp thời.
Công tác đánh giá hiệu quả công việc được đánh giá định kỳ hàng tháng thông qua
đánh giá KPI và đánh giá thành tích điểm để xem xét lương, chố độ khen thưởng và
thành tích thi đua.
Ưu điểm trong cơ cấu tổ chức nhà máy là phòng KSN B được quản lý theo ngành
dọc và ngành ngang. Về mặt chuyên môn phòng KSN B chịu sự quản lý của Khối
kiểm soát thuộc Tập đoàn, còn đối với công tác quản lý hoạt động, nhân sự và chính
sách lương thì thuộc quản lý của BGĐ nhà máy. Điều này đem lại sự độc lập và
khách quan cho P.KSN B tại nhà máy, không chịu sự tác động hay chi phối từ BGĐ
nhà máy. N goài ra cơ chế giám sát lẫn nhau đã hạn chế được rủi ro trong việc tự
quyền quyết định và lạm quyền.
 Nhược điểm
Mặt hạn chế khá nỗi bật là tình hình nhân sự không có sự ổn định đối với cấp nhân
viên và chính sách thay đổi cán bộ quản lý thường xuyên. Chính sách và tiểu chuNn
đầu vào chưa được đầy đủ và rõ ràng.
Việc phân chia chức năng, quyền hạn và trách nhiệm vẫn còn nhiều điểm chưa rõ
ràng, chưa phù hợp với điều lệ và quy chế hoạt động của nhà máy gây khó khăn
trong công tác quản lý điều hành hiện tại.
 Nguyên nhân
N guyên nhân của sự bất ổn nhân sự của nhà máy có thể dễ dàng nhận thấy là do
chính sách tuyển dụng và tiêu chuNn đầu vào không rõ ràng nên nhiều nhân sự tuyển
vào không phù hợp với năng lực chuyên môn của các vị trí công việc, văn hóa của
doanh nghiệp. Việc điều chuyển nhân sự giữa các phòng ban là chủ trương của Chủ
tịch tập đoàn nhằm hạn chế rủi ro thông đồng. N goài ra, do tốc độ phát triển của tập
đoàn khá nhanh nên việc điều chuyển nhân sự nội bộ trong tập đoàn vào những vị trí
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khuyết nhằm đáp ứng tốc độ phát triển của tập đoàn cũng là nguyên nhân của sự
biến động nhân sự.
Do cơ cấu các phòng ban chức năng thường xuyên thay đổi nhưng quy chế hoạt
động không được điều chỉnh kịp thời dẫn đến tình trạng chồng chéo về chức năng
nhiệm vụ gây ảnh hướng khá lớn trong quá trình hoạt động của nhà máy.
2.3.2 Đánh giá rủi ro
 Ưu điểm
N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ là nhà máy sản xuất công nghiệp nặng về tôn thép do
vậy các vấn đề liên quan đến môi trường, cơ sở hạ tầng, giao thông cảng biển, chính
sách thuế, hải quan của địa phương rất quan trọng đến hoạt động ổn định và phát
triển bền vững của nhà máy. Vì vậy Ban Giám đốc nhà máy thường xuyên có những
báo cáo đánh giá phân tích những yêu tố thuận lợi và khó khăn tại địa phương để có
những chiến lược phát triển phù hợp.
Tuy hoạt động phân tích đánh giá rủi ro của doanh nghiệp không có bộ phận hay
phòng ban chuyên trách đảm nhận nhưng Ban Giám đốc lại xử lý và phản ứng khá
kịp thời khi phát hiện rủi ro cũng đã góp phần làm hệ thống kiểm soát nội bộ được
phát huy hiệu quả và tăng tính hữu hiệu.
 Nhược điểm
Chức năng nghiên cứu và phát triển chuyên sâu để đánh giá rủi ro đang được BGĐ
phụ trách chính và hổ trợ từ phòng kiểm soát nội bộ mà không có bộ phận hay
phòng ban nào chuyên trách là một hạn chế của nhà máy. N goài ra nhà máy cũng
không thường xuyên thực hiện đánh giá rủi ro khi doanh nghiệp mở rộng hoặc
chuyển đổi công nghệ cũng như thay đổi chính sách công ty.
Do không có ban nghiên cứu và phát triển chuyên sâu để đánh giá rủi ro nên công
tác nhận diện các rủi ro liên quan đến thay đổi chính sách hoặc thay đổi công nghệ,
phát triển mở rộng sản xuất chưa được thực hiện bài bản mà phụ thuộc vào kinh
nghiệm quản lý của ban lãnh đạo.
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 Nguyên nhân
Với quan điểm quản trị của Ban Giám đốc nhà máy là ngoài việc giao trách nhiệm
kiểm soát cho phòng kiểm soát nội bộ thì phòng kiểm soát nội bộ đảm nhiệm thêm
các chức năng như kế toán quản trị, tư vấn và quản trị rủi cho Ban Giám đốc nhà
máy.
2.3.3 Hoạt động kiểm soát
 Ưu điểm
Đối với các quy trình hoạt động và chính sách, quy định của nhà máy đã ban hành
được bộ phân ISO phụ trách quản lý và ban hành rộng rãi, thông tin đến các bộ phận
phòng ban thông qua mạng nội bộ và ổ đĩa dữ liệu chung.
Bộ phận quản lý tài sản được tách biệt với bộ phận theo dõi sổ sách, không phát sinh
các trường hợp kiêm nhiệm điều này đã phần nào hạn chế được các rủi ro thất thoát
tài sản.
Công tác kiểm kê được tiến hành thường xuyên, định kỳ với sự tham gia của bộ
phận quản lý tài sản và các bộ phận độc lập như kiểm soát nội bộ, kế toán và các
phòng ban liên quan khác.
Đối với công tác theo dõi sổ sách kế toán, đánh số chứng từ và phê duyệt của BGĐ
của hầu hết các nghiệp vụ phát sinh đều được thực hiện khá tốt.
Hoạt động mua hàng nhà máy có ban hành quy trình mua hàng và thanh toán rõ
ràng, nhu cầu mua hàng được BGĐ phê duyệt trước khi tiến hành mua, đồng thời có
bộ phòng kiểm soát nội bộ giám sát công tác mua hàng.
Kho bãi nhà máy được quy hoạch cụ thể, các quy định liên quan đến chất xếp hàng
hóa được quy định đầy đủ nhằm tối đa hóa khối lượng tồn kho của nhà máy và tối
ưu hóa công suất xuất hàng. N goài ra, hoạt động xuất hàng ra khỏi nhà máy có sự
giám sát của nhân viên kiểm soát nội bộ để kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ, xuất
đúng hàng hóa và đúng trọng lượng hàng quy định, với sự giám sát này cũng phần
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nào hạn chế được rủi ro tNu tán tài sản, xuất nhầm hàng, hàng xuất không đúng quy
định.
Các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ kế toán được thực hiện khá tốt, ngoại trừ vấn
đề chứng từ thanh toán luân chuyển chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán cho
nhà cung cấp.
 Nhược điểm
Tài sản cố định của nhà máy hiện chưa được gắn thẻ tài sản gây khó khăn trong
công tác quản lý và theo dõi, nhiều tài sản khi thanh lý hoặc điều chuyển nhưng
không được cập nhật sổ sách do đơn vị không nắm bắt được thông tin tài sản cố
định.
Công tác đối chiếu số liệu giữa bộ phận quản lý tài sản (số liệu quản trị) với số liệu
kế toán có thực hiện, tuy nhiên công tác đối chiếu không được thực hiện đầy đủ và
thường xuyên.
Giá trị hàng tồn kho công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu phụ thường xuyên tăng giảm
bất thường, có những thời điểm hàng tồn kho công cụ dụng cụ/ nguyên vật liệu phụ
tăng quá cao làm tăng chi phí lãi hàng tồn kho, gây mất diện tích kho bãi, giảm chất
lượng, khi thì tồn kho xuống quá thấp gây mất an toàn dự phòng để đảm bảo duy trì
sản xuất liên tục.
Khi phát sinh các thiếu hụt hàng hóa nhà máy có tìm hiểu nguyên nhân và yêu cầu
các đơn vị liên quan giải trình, tuy nhiên công tác xem xét và xử lý chế tài các cá
nhân liên quan còn thiếu quyết liệt.
Công tác thanh toán cho khách hàng thường xuyên bị chậm trễ và quá hạn công nợ
làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà máy.
 Nguyên nhân
Công tác theo dõi tài sản cố định đang phụ thuộc vào kinh nghiệm theo dõi và quản
lý của các nhân sự của phòng kế toán, phòng kỹ thuật và đơn vị sử dụng. Mặc dù đã
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có chỉ đạo của BGĐ về việc dán tem tài sản từ BGĐ nhưng thiếu sự quyết liệt triển
khai từ các phòng ban liên quan.
Quy định về việc đối chiếu số liệu sổ sách quản trị và số liệu sổ sách kế toán có ban
hành nhưng thiếu sự giám sát của đơn vị độc lập nên công tác thực hiện còn hạn
chế, chưa triệt để.
Giai đoạn từ năm 2010 đến 2015 là giai đoạn đầu tư xây dựng mở rộng các dây
chuyền sản xuất, do vậy nhiều thiết bị công cụ dụng cụ đang trong giai đoạn mua bổ
sung dự phòng và dần hoàn thiện, đối với nguyên vật liệu phụ cũng trong giai đoạn
thử nghiệm chạy thử để đánh giá so sánh chất lượng. Từ năm 2016 nhà máy bắt đầu
hoạt động ổn định và bắt đầu tập trung xây dựng định mức dự phòng công cụ dụng
cụ, nguyên vật liệu phụ, định mức này đang dần được hoàn thiện.
Đối với các trường hợp thiếu hụt tài sản thì nhiều trường hợp không truy cứu được
trách nhiệm cá nhân do chưa có cơ chế phân chia trách nhiệm quản lý rõ ràng nên
công tác truy cứu trách nhiệm còn gặp nhiều khó khăn.
Quy trình từ khi yêu cầu mua hàng, giám sát mua hàng, nghiệm thu chất lượng đến
khi thanh toán phải trả qua nhiều phòng ban và cơ chế kiểm tra chéo nhiều lớp vô
hình chung đã làm chậm tiến độ thanh toán cho nhà cung cấp.
2.3.4 Thông tin và truyền thông
 Ưu điểm
N hà máy có hệ thống mạng nội bộ sử dụng chung cho cả nhà máy và tập đoàn,
thông qua mạng nội bộ công tác truyền đạt thông tin và chia sẽ các vấn đề liên quan
đến công việc được thực hiện khá tốt.
 Nhược điểm
Tuy công tác truyền đạt thông tin và chia sẽ các nội dụng công việc được triển khai
khá tốt nhưng ngược lại nội dung truyền đạt còn nhiều hạn chế như các nội dung
liên quan đến kế hoạch và mục tiêu của doanh nghiệp lại cán bộ công nhân viên lại
chưa được nắm đầy đủ.
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Tập đoàn hoa sen có quy mô hoạt động khá lớn và phức tạp nhưng lại chưa có hệ
thống ERP, năm 2013 tập đoàn đã triển khai hệ thống ERP tuy nhiên kết quả triển
khai giai đoạn này không thành công, đến năm 2016 tập đoàn tiếp tục triển khai lại
dự án ERP, dự kiến tháng 10.2017 hệ thống sẽ đi vào giao đoạn chạy thử nghiệm.
 Nguyên nhân
Các mục tiêu và kế hoạch của nhà máy được truyền đạt còn giới hạn ở một số phòng
ban nên chưa truyền đạt sâu rộng đến với người lao động, vì vậy ý thức hướng đến
mục tiêu chung của nhân viên nhà máy còn chưa cao. Các thông tin mang tính chất
rời rạc chưa kết nối với nhau nên không tạo được tính phối hợp giữa các phòng ban
trong việc hoàn thành mục tiêu.
Thiếu sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng trong việc truyền thông của nhà
máy. Thiếu cách thức truyền đạt thông tin hiệu quả.
2.3.5 Giám sát
 Ưu điểm
Hầu hết các cơ chế kiểm soát và giám sát đều được áp dụng tại nhà máy như xây
dựng cơ chế kiểm soát chéo, đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
hoặc các đề xuất hoàn thiện các quy trình có sẳn.
 Nhược điểm
Hoạt động giám sát đi theo chiều rộng nhưng chưa có chất lượng về chiều sâu nên
dẫn đến hiệu quả chưa cao.
 Nguyên nhân
Chưa có định hướng rõ ràng về hoạt động giám sát và thiếu nguồn lực, chất lượng
nguồn lực để triển khai về chiều sâu cũng như duy trì công tác giám sát.
2.4 Tham khảo ý kiến chuyên gia
 Ý kiến ban Giám đốc nhà máy
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Để các nội dung khảo sát tại doanh nghiệm được ghi nhận một cách khách quan, sát
tình hình hoạt động thực tế, tác giả để tiến hành trao đổi, phỏng vấn và xin ý kiến
ông Trương Tấn Đạt – hiện là Phó Giám đốc trực của N hà máy. Qua đó, Phó Giám
đốc N hà máy đã có 1 số đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan sau:
o Góp ý về bảng câu hỏi khảo sát nhằm đề cập đến những vấn đề mà Ban
Giám đốc nhà máy quan tâm.
o

Ban Giám đốc hổ trợ các dữ liệu liên quan đến một số hoạt động của
N hà máy cho tác giả.

o Đánh giá mức độ quan trọng và ý nghĩa của đề tài đến hoạt động hiện
tại của N hà máy.
o N goài ra, Ban Giám đốc nhà máy còn có những ý kiến ghi nhận và bổ
sung khác cho phần đề xuất kiến nghị của đề tài này.
 Ý kiếm giám đốc Khối kiểm soát
Khối kiểm soát hiện là cấp quản lý ngành dọc về chuyên môn của Phòng Kiểm soát
nội bộ nhà máy, vì vậy tác giả đã xin ý kiến ông Lê Đình Hạnh – hiện là Giám đốc
Khối kiểm soát, tác giả ghi nhận một ý kiến đóng góp gồm:
o

Cơ sở lý luận để thực hiện đề tài.

o Kỹ thuật phân tích và nhận định các rủi ro trên cơ sở bảng câu hỏi đã
được khảo sát thực tế tại nhà máy
o N goài ra, Ban Giám đốc Khối kiểm soát còn có những ý kiến đóng góp
khác liên quan đến nội dung bảng câu hỏi khảo sát của tác giả.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Qua nghiên cứu thực tế công tác kiểm soát nội bộ tại nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ,
tác giả đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của từng yếu tố trong hệ thống kiểm
soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm
làm dẫn đến các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động điều này làm cho hệ
thống chưa đạt được hiệu quả tối ưu.
Trong quá trình hoàn thiện hệ thống KSN B, tại nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ đã
có những thuận lợi như sau:
-

Ban lãnh đạo nhà máy có ý thức về tầm quan trọng của hệ thống KSN B và có
tâm huyết xây dựng một hệ thống KSN B hoạt động hữu hiệu hiệu quả.

-

N hà máy đã có quy trình hoạt động đi vào quy củ và được ban hành dưới hình
thức thành văn bản rõ ràng.

-

Sự quản lý và công tác kế toán được hỗ trợ rất nhiều từ hệ thống phần mềm kế
toán và các phần mềm quản lý có liên quan. Hệ thống này giúp cho việc xử lý
các nghiệp vụ phát sinh nhanh chóng đồng thời cung cấp các chứng từ lưu
chuyển với số liệu đáng tin cậy.

Dựa trên cơ sở lý thuyết chương 1 đã trình bày và qua khảo sát thực trạng tại nhà
máy, chương tiếp theo tác giả sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần vận hành
trôi chảy, nâng cao tính hữu hiệu và hoàn thiện quy trình KSN B tại N hà máy Tôn
Hoa Sen Phú Mỹ theo hướng quản trị rủi ro.
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CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM
SOÁT NỘI BỘ THEO HƯỚNG QUẢN TRN RỦI RO TẠI CHI
NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN – NHÀ
MÁY TÔN HOA SEN PHÚ MỸ
3.1 Quan điểm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
3.1.1 Tiếp cận từng bước tạo nên sự phù hợp COSO 2013
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp phải đáp ứng
được tính ứng dụng thực tiển và có tính hệ thống nhằm đảm bảo tính bền vững. Có
thể nói nền tảng lý thuyết của COSO 2013 đã trở thành khuôn mẫu dùng để đánh
giá và hoàn thiện hệ thống KSN B trong doanh nghiệp. Tổ chức hệ thống KSN B
theo quan điểm COSO 2013 sẽ giúp ích cho công ty trong việc hoàn thành các quy
trình, kiểm tra, giám sát các hoạt động nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Cụ thể, căn cứ vào những thông tin khảo sát về đặc điểm và tính chất riêng của
doanh nghiệp như quy mô, điều kiện, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ
chức, nguồn lực, mục tiêu phát triển của từng công ty cụ thể sẽ có cách ứng dụng
COSO cho phù hợp.
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống KSN B cho N hà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
được dựa trên nội dung báo cáo của COSO 2013, cụ thể tác giả tập trung đến các
bộ phận cấu thành nên hệ thống KSN B như môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro,
hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông và giám sát.
Đối với COSO 2013 đã đề cập nhiều hơn đến khái niệm quản trị doanh nghiệp
(governance), điều này đã cho thấy được nhiều hơn mối quan hệ giữa kiểm soát nội
bộ và quản trị doanh nghiệp. Do đó, nhà quản lý cần đánh giá được những rủi ro
khiến cho mục tiêu không thể đạt được, từ những nhận định rủi ro để đưa ra những
hoạt động kiểm soát được thiết lập nhằm đối phó và hạn chế những rủi ro.
COSO 2013 thừa nhận vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ thông tin ảnh
hưởng đến hoạt động kinh doanh và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp cũng như kỳ
vọng ngày càng cao của các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp về năng lực quản lý,
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về trách nhiệm giải trình và về việc phòng tránh gian lận. Tuy nhiên, COSO 2013
vẫn chưa thể hiện đủ tầm quan trọng của công nghệ thông tin tác động tới KSN B khi
chỉ nêu vai trò của công nghệ thông tin trong phần hoạt động kiểm soát, ví dụ hệ
thống ERP đòi hỏi những kiểm soát riêng cho nó và việc đầu tư cho công nghệ
thông tin cũng như kiểm soát nó cũng ngày càng phức tạp.
Các bộ phần cấu thành của hệ thống KSN B có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và
cần có tính linh hoạt cao trong quá trình hoạt động của N hà máy. KSN B bao gồm
một chuỗi hoạt động kiểm soát hiện diện ở mọi bộ phận trong N hà máy và được kết
hợp với nhau thành một thể thống nhất. Theo đó một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu
hiệu phải đảm bảo 5 bộ phận và các nguyên tắc tương ứng phải vận hành trên thực
hành trên thực tế. Không thể lấy sự hữu hiệu của bộ phận này để bù đắp cho sự yếu
kém hay không tồn tại của bộ phận khác. Yêu cầu này tạo sự thuận lợi cho việc đánh
giá sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nôi bộ

3.1.2 Yêu cầu phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất cung ứng
N hà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ là đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng thành phNm
tôn mạ cho Tập Đoàn Hoa Sen. N hà máy luôn luôn hoạt động hết công suất 24/24
nhằm đáp ứng đủ nhu cầu mà Tập Đoàn đề ra. Trong bối cảnh thị trường tôn mạ
ngày càng cạnh tranh gay gắt, Ban Giám đốc nhà máy luôn phải đề ra mục tiêu hoàn
thành kế hoạch được giao, đồng thời giảm thiểu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản
phNm. Để đạt được điều đó, N hà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ cần khắc phục những
yếu kém trong quản lý, sửa chữa những sai lầm trong hoạt động và có cơ chế kiểm
soát hợp lý nhằm ngăn chặn hoặc phát hiện kịp thời các rủi ro ảnh hưởng đến việc
thực hiện mục tiêu của đơn vị.
Việc hoàn thiện hệ thống KSN B của N hà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ nhằm giúp đơn
vị kiểm soát tốt hơn các rủi ro, tối thiểu hóa các tổn thất để đạt được mục tiêu đã đề
ra. Vai trò của KSN B và quản trị rủi ro doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng
hơn, Cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, xã hội đòi hỏi trách nhiệm nhiều hơn đối với
các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc kiểm soát, quản trị rủi ro và báo cáo. Do
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vậy, các đề vấn đề ghi nhận và giải pháp, đề xuất phải phù hợp với đặc điểm của
doanh nghiệp thì hiệu quả quản trị mới được nâng cao .

3.1.3 Yêu cầu phù hợp với đặc điểm trình độ và yêu cầu quản lý tại Nhà máy
tôn hoa sen Phú Mỹ
Hệ thống kiểm soát nội bộ của nhà máy được xây dựng với chức năng và nhiệm vụ
độc lập với các phòng ban liên quan. Đồng thời P.KSN B chịu sự quản lý song song
đồng thời ngành ngang (Giám đốc N hà máy) và ngành dọc (Khối kiểm soát thuộc
Tập đoàn) điều đó phòng kiểm soát nội bộ vừa nắm bắt kịp thời tất cả các hoạt động
sản xuất cung ứng của nhà máy vừa được hổ trợ về nghiệp vụ từ khối kiểm soát
thuộc tập đoàn, tạo nên sự linh hoạt cao, luôn đi sát và phục vụ cho mục đích đề ra
của doanh nghiệp.
Ban lãnh đạo của nhà máy luôn nhận thức sâu sắc về công tác quản trị rủi ro tuy
nhiên hệ thống kiểm soát hiện hữu chỉ phù hợp cho mỗi giai đoạn phát triển nhất
định, do vậy Ban lãnh đạo nhà máy nhất thiết phải đánh giá và điều chỉnh kịp thời
với những thay đổi và phát triển của nhà máy.
Yêu cầu của Ban lãnh đạo nhà máy là phải gắn kết chặt chẻ hoạt động của hệ thống
kiểm soát nội bộ và hoạt động quản trị rủi ro tại nhà máy nhằ giảm thiểu rủi ro hoạt
động. Tức là đánh giá và đưa ra các giải pháp dựa trên mối liên hệ chặt chẽ giữa hiệu
quả quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ của nhà máy. Để làm như vậy, luận
văn này phải tìm hiểu kỹ tổng thể các hoạt động sản xuất cung ứng, cơ cấu tổ chức,
chiến lực phát triển, nguồn nhân lực, quan điểm quản trị và hệ thống kiểm soát đang
vận hành,…..
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị
rủi ro tại Nhà máy Tôn hoa sen Phú Mỹ.
3.2.1 Môi trường kiểm soát
3.2.1.1 Cam kết về năng lực
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Yếu tố đầu tiên để đảm bảo cho hoạt động của nhà máy được vận hành một cách
hiệu quả thì chất lượng nguồn nhân lực phải được quan tâm, chú trọng phát triển
đúng đắn, vì vậy Ban Giám đốc N hà máy tôn hoa sen Phú Mỹ cần có lộ trình xây
dưng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng nhằm đảm bảo cơ sở thượng
tầng phải phù hợp với cơ sở hạ tầng của nhà máy.
Cần liên tục cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng sản phNm của nhà máy, qua
đó đáp ứng được các tiêu chuNn chất lượng trong nước và quốc tế, tạo lợi thế cạnh
tranh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.
Cam kết công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nhà máy hoạt đồng vì cộng đồng và
xã hội, không xả thải các chất thải nguy hại. N hà máy tiếp tục nâng cao công nghệ
xử lý tái chế nước thải và ký kết hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với doanh nghiệp
xử lý có năng lực.
3.2.1.2 Triết lý quản lý và phong cách điều hành
Ban Giám đốc nhà máy cần đánh giá và phân tích các ưu điểm, nhược điểm cũng
như các rủi ro phát sinh liên quan đến chính sách luân chuyển nhân sự và thay đổi
cán bộ quản lý. Khi có sự thay đổi nhân sự quản lý đặc biệt là người đứng đầu nhà
máy thì tư tưởng và phong cách điều hành cũng có sự thay đổi, điều này làm ảnh
hưởng đến cách thức kiểm soát cũng như hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
của nhà máy. Vì vậy yếu tố văn hóa doanh nghiệp cần phải được ban hành bằng văn
bản và truyền đạt xuyên suốt từ trên xuống dưới.
3.2.1.3 Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức còn khá cồng kềnh, một số chức năng nhiệm vụ bị chồng chéo dẫn
đến khó khăn và thiếu rõ ràng phê duyệt và trách nhiệm liên quan. Do vậy Ban lãnh
đạo nhà máy cần rà soát và tinh gọn lại các bộ phận phòng ban, quy định rõ trách
nhiệm và quyền hạn đối với các bộ phận phòng ban này. Cụ thể:
Bảng 3.1: Các đề xuất và giải pháp liên quan đến cơ cấu tổ chức của nhà máy
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STT

Bộ phận/ Phòng

Ghi nhận hiện tại

Đề xuất

ban
- Phó giám đốc

1

- Công tác phê duyệt nhu cầu vật

- Quy định và phân quyền

Kỹ thuật

tư và nghiệm thu vật tư chưa

rõ ràng cho từng PGĐ về

(Cơ/Điện)

phân rõ trách nhiệm cho các cấp

việc ký phê duyệt yêu

PGĐ, dẫn đến PGĐ nào cũng

cầu vật tư và phê duyệt

được quyền phê duyệt yêu cầu

nghiệm thu.

- Phó giám đốc
sản xuất (1,2,3)

vật tư và ký nghiệm thu
- Trách nhiệm xác nhận chất

- Phòng kỹ thuật

lượng nghiệm thu giao cho tổ

nhiệm cho phòng kỹ

(cơ/điện/TBPT)

nghiệm thu, tuy nhiên tổ này

thuật, đơn vị sử dụng

- Đơn vị sử dụng

không đủ trình độ, năng lực để

trong việc kiểm tra các

kiểm tra và xác nhận chất lượng

yếu tố kỹ thuật liên quan

cho các vật tư, do vậy Phòng kỹ

- Hoặc giới hạn các nhóm

thuật, đơn vị sử dụng hổ trợ

vật tư mà đơn vị Phòng

kiểm tra nghiệm thu nhưng lại

kỹ thuật và đơn vị sử

không quy định rõ trách nhiệm

dụng chịu trách nhiệm

cho phòng kỹ thuật

kiểm tra, xác nhận.

2

- Phòng KCS

3

- Cần quy định rõ trách

- Tổ nghiệm thu

- Công tác báo cáo sản xuất được

- P.KHCU

thực hiện tại nhiều đơn vị

- Phòng kế toán

(P.KCS, P.KHCU, P.Kế toán)

- Xây dựng phần mền hoặc
hệ thống dữ liệu chung.
- Quy định trách nhiệm

gây trùng lặp công việc và tốn

nhập báo cáo và cơ chế

kém nguồn lực

kiểm tra số liệu báo cáo
liên tục

3.2.1.4 Chính sách nhân sự
-

Bổ sung chính sách và thủ tục nhân sự dưới dạng văn bản: Quy chế về tuyển
dụng linh hoạt để tạo khung pháp lý cho việc tuyển dụng nhân tài, quy chế đề bạt,
khen thưởng về tiết kiệm chi phí, khoán về công việc, quy chế đào tạo, an toàn
lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Khắc phục nhược điểm việc
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tuyển dụng nhân sự không khách quan, có hiện tượng ưu tiên những ứng viên
có quen biết gửi gắm đang tiếp diễn tại doanh nghiệp thì các quản lý công ty cần
giao cho phòng Hành chính nhân sự ban hành chính sách và thủ tục tuyển dụng
phổ biến đến toàn thể nhân viên trong công ty. Các bộ phận khi có nhu cầu tuyển
dụng nhân viên cần làm “phiếu đề nghị nhân sự” gửi phòng Hành chính nhân sự
để bộ phận này tổ chức các cuộc tuyển dụng công khai, tuyển dụng bằng năng
lực thực tế của nhân viên chứ không thông qua quen biết.
-

Để phục vụ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thì các nhà quản lý cần
chú trọng đến việc đào tạo nhân viên trong công ty. Tuy nhiên cần nhận thức rõ
ràng định hướng của chương trình đào tạo tránh sai đối tượng. Hiện tại, đối với
những nhà quản lý cấp cao công ty đã có chế độ đào tạo cụ thể, tuy nhiên những
nhà quản lý cấp trung và toàn thể nhân viên trong công ty thì chưa có kế hoạch
đào tạo cụ thể chính vì vậy trong tương lai phòng Hành chính nhân sự cần đề
xuất lên Ban Giám đốc có chế độ đào tạo nâng cao năng lực cho hai đối tượng
này.

-

Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ từ những chuyên gia
giỏi trong và ngoài nước.

-

Hiện nay, nhà máy đã có bảng mô tả công việc cụ thể cho từng vị trí làm việc.
Tuy nhiên, việc áp dụng bảng mô tả công việc vào công việc thực tế còn nhiều
hạn chế. Để khắc phục nhược điểm đó cần có biện pháp sau:
o Các nhân viên tự xây dựng công việc hiện tại mình đảm nhận. Các phó,
trưởng đơn vị rà soát lại chặt chẽ để đảm bảo phù hợp, đúng chức vụ.
o Định kỳ hằng tháng, quý, năm, phòng hành chính nhân sự xem xét lại bảng
mô tả công việc hiện hành, có sự xác nhận của các phó, trưởng phòng ban.
Các phó, trưởng phòng ban liên tục theo dõi, lắng nghe cập nhật thông tin
quy trình công việc mới để cải tiến công việc, rút ngắn thời gian nhằm mang
lại hiệu quả tốt hơn.

-

Định kỳ hàng năm, nên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của từng nhân
viên và qua đó xem xét đề xuất thưởng, nâng lương, luân chuyển công việc, bổ
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nhiệm các nhân viên có năng lực nên vị trí cao hơn cũng như buộc thôi việc hay
luân chuyển công tác đối với các nhân viên không có năng lực phù hợp.
-

Hằng quý, năm nhà máy nên tổ chức các bài kiểm tra, phỏng vấn cho từng phòng
ban để đánh giá lại trình độ chuyên môn của từng nhân viên.

-

Chính sách về lương cần hoàn thiện theo hướng: xây dựng hệ thống lương theo
chức danh và kết quả thực hiện. Xây dựng Hệ thống quản lý nhân lực theo năng
lực tích hợp với chính sách về tính lương và thưởng.
o Việc trích nộp các khoản theo lương, hiện doanh không trích BHXH, BHYT,
BHTN trên tổng lương mà chỉ tính theo lương cơ bản. Do đó, làm hạn chế
trong giữ chân người lao động khi so sánh về phúc lợi, cần phải có phương
hướng điều chỉnh theo lộ trình hợp lý để đảm bảo trích trên toàn bộ lương
hoặc có thể tiến hành thay thế bằng mua thêm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm
hưu trí, thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh của Bảo Minh, PVI cho những nhân
viên có hợp đồng dài hạn.
o Kiểm soát chặt chẽ hoạt động liên quan tới tính lương, hạn chế chi phí phát
sinh do thay đổi nhân sự, đào tạo lại, tiết giảm lương làm thêm giờ không cần
thiết thông qua xây dựng định mức chi phí nhân công, quy chế làm thêm
giờ…
o Ban hành các quy chế cơ bản về chính sách lương, quy chế về tuyển dụng,
khen thưởng, nội quy làm việc, an toàn lao động còn các quy định khác có
thể không cần đưa ra dưới dạng văn bản nhưng cần có những chỉ đạo từ phía
Ban Giám đốc kịp thời như đề bạt, đào tạo, xử lý vi phạm…cũng như đảm
bảo việc thực hiện đầy đủ các khoản trích nộp theo lương, thành lập bộ phận
công đoàn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

-

N âng cao vai trò của nhân tố con người trong môi trường kiểm soát: Triết lý quan
trọng để thực hiện tốt kiểm soát nội bộ “đưa tất cả thành viên lên một con
thuyền” (theo TS Anne – Katrin Straesser), đó là nâng cao nhận thức của thành
viên trong đơn vị về kiểm soát và giảm thiểu rủi ro do yếu tố con người gây ra
với đơn vị. Một số công ty đã tiến hành dự phòng chi chí liên quan tới những
thiệt hại gây ra do các cá nhân thực hiện công việc như hư hỏng tài sản, công cụ,
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chậm trễ trong thực hiện công việc…và tốn chi phí cho việc tăng cường đội ngũ
an ninh, kiểm soát công việc, kiểm soát chất lượng do lo sợ rủi ro từ nhân tố con
người trong quá trình thực hiện các công việc. Giảm thiểu rủi ro và sai sót do con
người là giải pháp mang tính ngăn chặn gồm:
o Củng cố những hành vi phù hợp: tiết kiệm vật liệu, tuân thủ các quy trình,
đưa ra phương án để giảm chi phí hợp lý, có ý thức trong sử dụng tài sản,
công cụ, tác phong làm việc đúng giờ…
o N găn chặn các hành vi không phù hợp gây thiệt hại cho đơn vị: không tuân
thủ quy trình kỹ thuật, không có ý thức trong sử dụng tài sản (làm hỏng, dùng
sai hướng dẫn, làm mất…), không báo cáo kịp thời sai phạm…
o Tập trung kiểm soát tiến trình thực hiện công việc của người lao động theo
quan điểm - Bất cứ ai cũng có thể mắc lỗi dù là người lao động có trình độ
chuyên môn nghiệp vụ tốt nhất; các tình huống xảy ra sai phạm có thể dự
đoán, ngăn chặn và kiểm soát được nếu nhà quản trị theo dõi chặt chẽ hành
động của người thực hiện; hành vi của cá nhân trong đơn vị chịu sự tác động
của những giá trị đạo đức quy định trong đơn vị; người lao động có thể đạt
được kết quả tốt hơn nhờ sự động viên và khuyến khích của lãnh đạo, đồng
nghiệp; khả năng xảy ra sai phạm có thể tránh được thông qua việc hiểu về lý
do gây ra và áp dụng các kinh nghiệm đã thu thập được từ lần thực hiện trước
– Biện pháp là: Thiết kế một hệ thống các quy định chặt chẽ để ngăn ngừa các
hành vi sai phạm từ con người; lắp đặt hệ thống cảnh báo về vi phạm của con
người như camera, còi báo động, khóa…; khuyến khích người lao động tiến
hành hoạt động tự đánh giá về công việc của bản thân và báo cáo cho nhà
quản trị; tiến hành đầy đủ hoạt động kiểm tra chéo
3.2.2 Đánh giá rủi ro
Hiện nay, các đơn vị cần làm rõ việc phân loại rủi ro, xây dựng tiêu chí đánh giá và
quy trình đánh giá rủi ro. Cụ thể:
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-

Ban hành văn bản về bố trí, phân công nhiệm vụ về đánh giá rủi ro, cũng như là
sự kết hợp của các bộ phận như kế toán, kinh doanh, vật tư, kỹ thuật trong đánh
giá.

-

Quy trình xây dựng theo hướng như sau: Phòng (Ban) đánh giá rủi ro - Trưởng bộ
phận (cán bộ phụ trách chính về rủi ro) căn cứ vào kế hoạch và chiến lược của
đơn vị để thiết lập mục tiêu cần đạt cho cả ngắn hạn và dài hạn (bộ phận đánh giả
rủi ro tại trung tâm).

-

Các nhân viên của Phòng đánh giá rủi ro sẽ nhận dạng rủi ro tổng quát với toàn
đơn vị để xác định tầm ảnh hưởng của rủi ro tới mục tiêu của doanh nghiệp.

-

Phân tích và đánh giá về rủi ro: Phòng đánh giá rủi ro sẽ kết hợp với các bộ phận
và phòng ban có liên quan để đánh giá ảnh hưởng của rủi ro tại từng bộ phận và
hoạt động, phương pháp phân tích đánh giá có thể thực hiện thông qua việc ước
lượng mức độ thiệt hại của rủi ro, tần suất xảy ra rủi ro, xây dựng các biện pháp
phòng tránh như điều tra đối tác, xác định các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, lựa chọn
nhiều nhà cung cấp, mua bảo hiểm, đưa ra điều khoản bồi thường đối với những
rủi ro xảy ra do lỗi của nhà cung cấp hay nhà vận tải, mua bảo hiểm…Việc phân
tích này tương đối phức tạp do liên quan tới nhiều nội dung, nhiều tình huống,
nhiều yếu tố định tính, nên doanh nghiệp có thể mua một số phần mềm về quản
trị rủi ro.

-

Quản trị sự thay đổi:
o Sau khi đưa ra các biện pháp ứng xử với rủi ro thì cần theo dõi chặt chẽ diễn
biến của hoạt động để kịp thời bổ sung các biện pháp cần thiết, công việc này
cũng do Phòng quản trị rủi ro tiến hành
o N âng cao nhận thức của các thành viên thông qua các hội thảo về quản trị rủi
ro, mời các chuyên gia hướng dẫn, định kỳ đưa báo cáo đánh giá về rủi ro để
phổ biến cho toàn đơn vị, yêu cầu nhân viên tại từng vị trí viết báo cáo về khả
năng rủi ro tại công việc mình thực hiện, khuyến khích phát hiện và báo cáo
về rủi ro ngoài dự tính trong báo cáo, khuyến khích bằng vật chất thích hợp.
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Phòng (Ban) phân tích và đánh giá rủi ro (đóng vai trò trung tâm

Phòng (Ban) chức năng thực hiện hỗ trợ và đánh giá rủi ro bộ phận

Cá nhân thực hiện hoạt động (tự đánh giá về rủi ro và báo cáo về rủi

Hình 3.1: Mối quan hệ giữa các bên trong đánh giá rủi ro
3.2.3 Hoạt động kiểm soát
 Đối với công tác quản lý tài sản
Để công tác theo dõi và quản lý tài sản cố định có hiệu quả N hà máy cần mã hóa
danh mục tài sản cố định của nhà máy, tiến hành dán tem hoặc thẻ tài sản cho từng
tài sản cố định cụ thể.
Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ, căn cứ vào kết quả của đợt kiểm kê để có cơ sở
đối chiếu giữa số thực tế với số trên sổ sách, qua đó xác định nguyên nhân gây ra số
chênh lệch, xác định người có trách nhiệm về tình hình mất mát, hư hỏng... cũng
như phát hiện những đơn vị, cá nhân giữ gìn, sử dụng tốt tài sản, đồng thời báo cáo
lên cấp trên về tình hình đã phát hiện ra để có những kiến nghị và giải quyết nhất là
đối với trường hợp thừa thiếu tài sản.
Công tác kiểm kê định kỳ vẫn còn tồn tại các rủi ro khi đơn vị quản lý tài sản biết
trước kế hoạch và thời gian kiểm kê nên sẽ có những thủ thuật để điều chỉnh số liệu
sổ sách khớp với số lượng thực tế hiện có, vì vậy nhà máy cần phải có những đợt
kiểm kê đột xuất để hạn chế những rủi ro trên.
Đối với những nhân sự phụ trách quản lý trực tiếp tài sản cần có kế hoạch luân
chuyển nhân sự phù hợp nhằm hạn chế khả năng rủi ro thông đồng để tNu tán tài sản.
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Số liệu sổ sách cần phải được theo dõi độc lập giữa đơn vị quản lý tài sản với số liệu
của phòng kế toán. Thực hiện đối chiếu định kỳ số liệu theo dõi của kế toán với số
liệu theo dõi của đơn vị quản lý tài sản.
 Hoạt động cung ứng và thu tiền
Đối với các khoản chi chiết khấu như chiết khấu thanh toán, chiết khấu sản lượng và
chiết khấu hoa hồng là những khoản chi phí khá nhạy cảm và khó theo dõi, vì vậy
cần phải xây dựng chính sách rõ ràng, cụ thể để làm cơ sở thực hiện. Đồng thời phải
có đơn vị giám sát, kiểm tra độc lập các khoản chi này có được thực hiện đúng
chính sách ban hành hay không.
Công tác theo dõi thu tiền cần phải được theo dõi dựa trên các chứng từ hóa đơn,
đơn đặt hàng hoặc hợp đồng, biên bản giao nhận có ký nhận đầy đủ. Công nợ phải
được theo dõi chi tiết theo từng hóa đơn, theo tuổi nợ để hạn chế các khoản nợ xấu
nợ khó đòi, qua đó tối ưu hóa dòng tiền.
Cần xây dựng chính sách giá bán cần phải đơn giản hơn và rõ ràng để đảm bảo tính
linh hoạt giá theo tình hình thị trường nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát được các rủi ro
gian lận chính sách giá bán. Ví dụ như khoản chi phí vận chuyển cộng vào giá bán
có thể áp dụng đơn giá vận chuyển định mức thay vì đơn giá vận chuyển thực tế,….
 Hoạt động quản lý nhập xuất tồn CCDC, NVL sản xuất
Giá trị hàng tồn kho của nhà máy tăng cao liên tục trong các năm gần đây dẫn đến
chi phí lãi hàng tồn kho CCDC, N VL phụ tăng cao, ảnh hưởng đến tình hình kho bãi
và nguy cơ giảm chất lượng thiết bị CCDC, N VL phụ. Do vậy BGĐ cần phải quyết
liệt hơn trong việc ban hành định mức hàng tồn kho và kiểm soát số lượng hàng tồn
kho ở mức hợp lý.
Khi phát sinh xuất kho CCDC, N VL cần phải có xác nhận của đơn vị sử dụng và
một đơn vị trung gian độc lập, ví dụ như khi xuất kho thiết bị để phục vụ bảo trì dây
chuyền cần phải có nhật ký sửa chữa của nhân viên kỹ thuật để tránh trường hợp
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xuất kho nhưng không sử dụng,, hoặc phải có báo cáo tiêu hao N VL phụ để đảm
bảo việc sử dụng nguyên liệu ở mức hợp lý cho phép,…..
Đối với nghiệp vụ kiểm kê kho CCDC thì cần phải có kế toán tham gia đầy đủ để
đối chiếu số liệu và xử lý các chênh lệch phát sinh.
 Hoạt động xuất hàng hóa ra khỏi nhà máy
Do đặc thù của sản phNm hàng hóa có mã số đích danh và khối lượng hàng hóa xuất
ra khỏi nhà máy rất lớn (bình quân khoảng 4-5 ngàn tấn/ngày), do đó Phiếu giao
hàng được lập trước khi hoàn thành việc soạn hàng, điều này phát sinh nhiều rủi ro
như hủy phiếu giao hàng, hàng hóa đã giảm sổ sách nhưng thực tế có thể hàng chưa
đi, …. Để ngăn ngừa các rủi ro trên nhà máy cần thực hiện theo dõi những mã hàng
đã lập phiếu giao hàng nhưng thực tế chưa giao, đối chiếu báo cáo hàng ra khỏi
cổng với báo cáo bán hàng trên phần mềm hàng ngày để kịp thời điều chỉnh nếu có
sai sót phát sinh.
Trong trường hợp phát hiện các trường hợp thiếu hụt hàng hóa cần tìm hiểu nguyên
nhân khách quan hay chủ quan, truy rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên
quan, qua đó có biện pháp xử lý triệt để
 Hoạt động kế toán
Ban Giám đốc nhà máy cần ban hành rõ quy định liên quan đến công tác thanh toán,
quy trình luân chuyển chứng từ phù hợp, quy định rõ trách nhiệm của các phòng ban
liên quan đến quá trình thanh toán.
Quy định các chế tài liên quan nếu các đơn vị phòng ban vi phạm đến việc chậm trễ
thanh toán.
Do người đứng đầu nhà máy có ý niệm về tâm linh nên các chi phí này cũng phát
sinh nhiều và nhạy cảm nên cũng cần có những quy định cụ thể đến các chi phí cúng
kính, tiếp khách,….. để có cơ sở kiểm soát.
3.2.4 Thông tin và truyền thông
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-

Xây dựng kênh thông tin và truyền thông hữu hiệu

Khi có thông tin thu thập được phải cập nhật đầy đủ và truyền đạt đến các bộ phận,
cá nhân trong đơn vị một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác đến từng đối tượng thông
qua văn bản, hoặc mạng nội bộ. Thông tin từ cấp trên xuống và ngược lại từ cấp dưới
lên cấp trên. Thông tin từ phòng ban này qua phòng ban khác, thông tin từ bên trong
ra bên ngoài đơn vị, phải lựa chọn cách thức thu thập và truyền thông phù hợp thông
tin đảm bảo chính xác, đáng tin cậy. Chính vì vậy việc xây dựng một hệ thống thông
tin đảm bảo các yêu cầu về chất lượng của thông tin là thích hợp, kịp thời, cập nhật,
chính xác và truy cập thuận tiện là điều mà lãnh đạo công ty phải quan tâm thực hiện.

-

N hà máy nên phổ biến rộng rãi cho cán bộ công nhân viên nắm rõ mục tiêu, kế
hoạch, chính sách của N hà máy.

Khi thấu hiểu được mục tiêu, nắm rõ mục tiêu, cán bộ công nhân viên ngoài kỹ năng
và trình độ cần phải làm việc tận tụy, có trách nhiệm, cố gắng hoàn thành mục tiêu
của đơn vị và mục tiêu chung của N hà máy.
-

Tổ chức buổi họp đột xuất

Khi có khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động của N hà máy hay kế hoạch sản xuất bị
thay đổi, Ban giám đốc hoặc các trưởng đơn vị (bộ phận) cần thu thập, tổng hợp ý
kiến, tổ chức buổi họp trao đổi về tình hình hoạt động của N hà máy để đưa ra những
biện pháp tạm thời để khắc phục và xử lý, huy đông mặt tích cực hiện có, tìm ra giải
pháp để tìm them và tiếp cận những cơ hội mới. Càng khó khăn càng tìm hướng xử
lý, tìm biện pháp, tiếp thu ý kiến, rút kinh nghiệm đề ra phương án hành động. N hà
máy hoàn thành mục tiêu đề ra đồng thời gắn kết tình đoàn kết cán bộ công nhân
viên mạnh hơn.
-

Xây dựng địa chỉ, hộp thư góp ý bảo mật, đường dây điện thoại phản ánh nóng tại
N hà máy.

Thiết lập kênh thông tin giữa ban lãnh đạo và nhân viên thông qua thùng thư góp ý,
điện thoại, email, hay các buổi gặp mặt trực tiếp để có thể cập nhật kịp thời thông tin
cần báo cáo lên cấp trên của nhân viên. Đồng thời đảm bảo giải quyết hiệu quả cũng
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như bảo vệ an toàn cho nhân viên nếu như họ báo cáo các nghi ngờ về các sai phạm
mà họ phát hiện. Các thư tố cáo nặc danh cũng cần được quan tâm và đưa ra các biện
pháp điều tra thích hợp.
-

Bên cạnh các kênh thông tin nội bộ, doanh nghiệp cần xây dựng kênh thông tin
từ bên ngoài của khách hàng, nhà cung cấp như đường dây nóng, bộ phận tiếp
nhận khách để xem xét và điều chỉnh kịp thời.

-

Xây dựng thành công hệ thống ERP

Sau khi triển khai thất bại hệ thống ERP lần đầu, trong lần triển khai lần này Ban
Giám đốc nhà máy cần hạ quyết tâm cao độ và tập trung nguồn lực để đạt mục tiêu
xây dựng thành công hệ thống ERP để triển khai cho nhà máy. Hệ thống ERP sẽ giúp
nhà máy tối ưu hóa nguồn lực trong quá trình hoạt động, hổ trợ công tác quản trị rủi
ro và hệ thống quản lý.
3.2.5 Giám sát
Để đảm bảo hoạt động giám sát tại N hà máy được hiệu quả, vai trò của Ban Giám
đốc rất quan trọng trong việc thiết lập các cơ chế giám sát, cụ thể các giải pháp cần
thực hiện triệt để gồm một số nội dung sau:
-

Đầu tiên, N hà máy cần xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của
phòng Kiểm soát nội bộ hiện hành thường xuyên và định kỳ (hàng quý, hàng
năm,…) thông qua số liệu định lượng cụ thể như số vụ vi phạm theo từng cấp
độ nghiêm trọng (Gian lận, cố ý, sai sót nghiệp vụ,…), số lượng các nghiệp vụ
chưa có quy trình thực hiện, hay số nghiệp vụ điều chỉnh từ Công ty kiểm
toán độc lập. Qua đó thực hiện trao đổi thông tin về các điểm mạnh, điểm yếu
cũng như những kiến nghị để cải tiến hệ thống KSN B.

-

Cân đối nguồn lực và thời điểm kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh bằng cách
tăng cường công tác hậu kiểm và kiểm tra đột xuất nhằm đánh giá hiệu quả
của các giải pháp đã thực hiện trong thời gian trước đó. Đảm bảo một hoạt
động luôn luôn được kiểm tra kiểm soát theo thời gian.
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-

Đối với các hoạt động chưa quy định rõ trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ
rõ ràng cần sớm ban hành các quy trình chuNn theo ISO hiện hành sẽ giúp các
nhân viên trong đơn vị giám sát chéo lẫn nhau, qua đó ngăn ngừa nguy cơ
gian lận, thông đồng, kịp thời phát hiện các sai sót nếu có.

-

Xây dựng cơ chế thưởng phạt rõ ràng nhằm tạo nên môi trường làm việc
chuyên nghiệp và nâng cáo ý thức trách nhiệm, tự giác trong công việc.

-

Thiết lập các kênh ghi nhận thông tin bên ngoài nhà máy nhằm có các thông
đa chiều, từ đó có thêm cơ sở để đánh giá hiệu quả của thông tin từ bên trong
doanh nghiệp, đặc biệt là các hoạt động mua hàng, bán hàng, cung ứng dịch
vụ từ nhà máy.

-

Đảm bảo cơ chế đối chiếu số liệu quản trị và số liệu kế toán được thực hiện
thường xuyên và liên tục nhằm phục vụ Ban quản trị có thể đưa ra các quyết
định chính xác và kịp thời.

-

N goài ra, một số vấn đề chi tiết mà nhà máy cần quan tâm và chú trọng mang
tính cấp thiết là:
o Công tác nhân sự tiền lương: N hà máy có khối lượng nhân sự khá lớn,
thời gian làm ca liên tục 24/24, chính sách lương theo sản lượng sản
xuất vì vậy N hà máy cần xây dựng hệ thống phần mềm chấm công và
tính lương và có cơ chế giám sát chéo thông qua việc xác nhận thông
tin từ phía N hân sự và các đơn vị liên quan trước khi chốt lương,…
o Công tác thực hiện chính sách pháp luật: N hà máy cần có những báo
cáo kiểm tra giám sát liên quan đến môi trường tại nhà máy và phân
tích những ảnh hưởng liên quan từ những chính sách mới ban hành
cũng như công tác khắc phục các lỗi mà nhà máy đã bị vi phạm trước
đây.
o Đối với hoạt động mua hàng và bán hàng: Cần thành lập tổ chăm sóc
khách hàng để chủ động liên hệ nhà cung cấp ghi nhận các thông tin
liên quan.

99

3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị đối với Ban giám đốc
-

Một hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hữu hiệu hay không phụ thuộc rất lớn
vào sự quản lý của Ban Giám đốc, mọi nỗ lực kiểm soát có thể là vô nghĩa nếu
không có sự hổ trợ từ phía Ban Giám đốc nhà máy. Do vậy, để hoạt động của đơn
vị mình hữu hiệu và hiệu quả, báo cáo tài chính đáng tin cậy, tuân thủ pháp luật
và các quy định việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ là một trong những biện
pháp rất quan trọng vì chúng giúp ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm và yếu kém,
giảm thiểu tổn thất, nâng cao hiệu quả nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu.
Hơn nữa, hiện nay thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp
thành công ngày cảng trẻ hóa dần, nhà máy phải thay đổi để nâng cao năng lực
cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Ban lãnh đạo N hà máy cần chủ động nghiên cứu,
xây dựng hệ thống KSN B kết hợp với quản trị rủi ro là rất cần thiết thông qua các
khóa đào tạo ngắn hạn hữu ích, cử cán bộ đi tham khảo và học tập mô hình
KSN B tại các nhà máy có quy mô hoạt động cùng ngành.

-

Điều đầu tiên mà lãnh đạo công ty cần phải thực hiện là tập trung nghiên cứu xây
dựng hệ thống KSN B hữu hiệu cho công ty, trong trường hợp hệ thống hiện tại
chưa thật sự hữu hiệu thì ban lãnh đạo có thể xem xét thuê những công ty tư vấn
có uy tín để đưa ra các giải pháp hữu hiệu hơn.

-

Việc xây dựng chính sách quản trị rủi ro doanh nghiệp, thắt chặt hệ thống quản lý
nhằm kiểm soát các nguồn lực, đổi mới cách quản lý điều hành nhằm tăng hiệu
quả hoạt động, đạt được mục tiêu đề ra, Ban lãnh đạo N hà máy cần xây dựng cơ
chế giám sát giữa các phòng ban, khuyến khích cán bộ công nhân viên tìm hiểu
đưa ra giải pháp phòng chống rủi ro cho N hà máy

-

Thực hiện thông tin rộng rãi đến toàn thể CBCN V của nhà máy các vấn đề liên
quan đến chủ trương, kế hoạch và văn hóa doanh nghiệp thông qua các văn bản
cụ thể và các cuộc họp định kỳ để nâng cao ý thức chấp hành và ý thức tự giác.
Bên cạnh đó, qua từng giai đoạn phát triển của công ty cần nghiên cứu và chỉnh
sửa sao cho phù hợp với mô hình hoạt động của công ty.
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-

Ban Giám đốc N hà máy cần tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị đạo đức, môi
trường kiểm soát và văn hóa doanh nghiệp đã được xây dựng tốt hiện tại thông
qua việc tuyên truyền và làm gương của các nhà lãnh đạo cấp cao để tác động đến
ý thức kiểm soát cho nhân viên và làm nền tảng cho các bộ phận khác trong hệ
thống KSN B được hữu hiệu.

-

Ban Giám đốc N hà máy phải tích cực học tập hơn kiến thức về KSN B và kiến
thức về quản trị rủi ro cũng như tổ chức đào tạo cho nhân viên những kiến thức
và mục đích của kiểm soát để có thể thực hiện công việc của họ và giúp họ hiểu
được lợi ích cũng như tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng
quản trị rủi ro.

-

Đề xuất xây dựng bộ phận quản trị rủi ro nhằm đánh giá các rủi ro phát sinh tại
nhà máy.

3.3.2 Kiến nghị đối với các phòng ban
3.3.2.1 Kiến nghị với phòng kiểm soát nội bộ
-

Điều đầu tiên để phòng Kiểm soát nội bộ tại nhà máy hoạt động hiệu quả là nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực phòng kiểm soát hiện tại. Các nhân viên trong
phòng kiểm soát nội bộ cần nhận thức rõ chức năng và nhiệm vụ của mình, thực
hiện có hiệu quả công việc được giao, tìm ra những sai phạm, gian lận, đề ra
những giải pháp giúp hoàn thiện hệ thống KSN B dựa trên nền tảng báo cáo
COSO 2013.

-

Trưởng/phó phòng nên xây dựng các vị trí công việc bám sát các bộ phận tại nhà
máy.

-

Định kỳ luân phiên thay đổi vị trí công việc cho các nhân viên, tránh trường hợp
một nhân viên làm một mảng công việc quá lâu.

-

Phối hợp với các phòng ban có liên quan tiến hành kiểm kê hàng hóa, công cụ
dụng cụ, thành phNm, nguyên vật liệu, tiền mặt.... nhằm phát hiện và ngăn ngừa
các rủi ro, sai sót.

-

Công tác kiểm soát tại nhà máy đang được tiến hành ở tất cả 3 thời điểm gồm
“tiền kiểm”, “trong kiểm” và “ hậu kiểm”, tuy nhiên nguồn lực kiểm tra ở giai
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đoạn trong kiểm khá nhiều nhưng giai đoạn hậu kiểm lại chưa được chú trọng,
điều này đã dẫn đến việc tiêu tốn nhiều nguồn lực của phòng kiểm soát nội bộ,
tạo sự ỉ lại của các bộ phận phòng ban liên quan, trong khi đó lại thiếu nguồn lực
để triển khai các công tác giám sát. Do vậy, Tác giả kiến nghị Ban Giám đốc cần
xác định lại mục tiêu kiểm soát và phân bổ nguồn lực để hoạt động kiểm soát
được hiệu quả hơn.
3.3.2.2 Kiến nghị với phòng kế toán
-

Để đảm bảo sổ liệu báo cáo tài chính được chính xác, thông tin đáng tin cậy, hạn
chế các bút toán điều chỉnh từ phía kiểm toán độc lập, phòng kế toán cần phải
thường xuyên cập nhật văn bản luật, thông tư, nghị định mới ban hành để có thể
phản ánh những nghiệp vụ và sự kiện cơ bản về tình hình tài chính và kết quả
hoạt động cũng như dòng tiền trong kỳ kế toán của đơn vị một cách trung thực và
hợp lý nhất.

-

Đảm bảo công tác đối chiếu kiểm tra đối chiếu số liệu định kỳ, rà soát chứng từ,
sổ sách kế toán và thực tế phát sinh nhằm ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các sai
sót và gian lận có thể xảy ra .

-

Phối hợp với các phòng ban liên quant ham gia tiến hành kiểm kê tài sản để kịp
thời tìm hiều nguyên nhân và xử lý các khoản chênh lệch nếu có.

3.3.2.3 Kiến nghị với phòng Kế hoạch cung ứng
-

Phòng Kế hoạch cung ứng cần có những quy định cụ thể đối với các trường hợp
hủy chứng từ nhằm đảm bảo kiểm soát được các rủi ro khi chứng từ xuất nhập
hàng không được đánh số liên tục.

-

Đối với hoạt động cung ứng hàng hóa xuất khNu với khối lượng giao từng lần rất
lớn từ 10,000 đến 20,000 tấn/ tàu nên rủi ro trễ tiến độ xếp hàng và giao hàng cho
khách hàng cũng rất cao, trường hợp trễ tiến độ giao hàng sẽ dẫn đến nguy cơ đền
bù giá trị hợp đồng cho khách hàng. Vì vậy phòng Kế hoạch cung ứng cần có quy
trình cung ứng giao hàng rõ ràng để công tác phối hợp giao hàng được đảm bảo
tiến độ, đồng thời cần có những hướng dẫn ứng phó các sự cố trong quá trình
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giao hàng như hệ thống phụ trợ (bàn cân, cầu trục, xe nâng,…) bị hư hỏng đột
xuất, hoãn tàu,…. để linh hoạt xử lý kịp thời.
-

Các trường hợp thiếu hụt hàng hóa cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, quy rõ
trách nhiệm các cá nhân và đơn vị liên quan để có những biện pháp chế tài đủ
mạnh. Để làm được điều này thì phòng kế hoạch cần phải xây dựng các quy định
về công tác bàn giao hàng hóa cho từng giai đoạn sản xuất cụ thể và báo cáo, lưu
trữ đầy đủ các chứng từ bàn giao giữa các bên.

3.3.2.4 Kiến nghị với phòng kỹ thuật
-

Phòng kỹ thuật cần xây dựng cơ chế kiểm tra kiểm soát chéo với các phòng ban
và dây chuyền tại nhà máy để đảm bảo kiểm soát được tính hiệu quả của phòng
kỹ thuật cũng như từng nhân viên trong phòng kỹ thuật, cụ thể như Báo cáo nhật
ký bảo trì máy móc tại các dây chuyền cần có sự xác nhận của dây chuyền hoặc
đơn vị sử dụng, ngược lại các thiết bị vật tư thay thế tại dây chuyền thì cần phải
được ghi nhận lại trong nhật ký sản xuất và có xác nhận của phòng kỹ thuật để
đảm bảo rằng các thiết bị vật tư xuất dùng thực tế có thay thế,…

3.3.2.5 Kiến nghị với phòng Vật tư
-

Đối với hoạt động mua hàng phòng vật tư cần phân loại các nhóm vật tư theo
hàng mua thường xuyên và mua không thường xuyên để có phương thức chào
giá, đàm phán mua hàng phù hợp, qua đó đáp ứng được tiến độ vật tư CCDC,
N VL phục vụ công tác sản xuất liên tục của nhà máy.

-

Thường xuyên đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo các nhà cung cấp hàng hóa, vật
tư, N VL cho nhà máy có năng lực tốt, hàng hóa đạt chất lượng và chế độ hậu mãi
tốt.

-

Cần phải sớm ban hành định mức tồn kho N VL phụ nhằm tối ưu hóa chi phí hàng
tồn kho.

3.3.2.6 Kiến nghị với phòng KCS
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-

Phòng KCS cần đánh giá chất lượng và đưa ra quyết định phân loại nhanh các
trường hợp hàng sản xuất ra chờ xử lý nhằm đáp ứng tiến độ giao hàng cho nhà
cung cấp hạn chế các rủi ro trễ tiến độ giao hàng.

-

Để kịp thời nắm bắt xu hướng về tiêu chuNn chất lượng cũng như kịp thời nắm
bắt xu hướng thị hiếu của thị trường thì phòng KCS cần lấy mẫu hàng hóa/sản
phNm của các Đối thủ cạnh tranh để phân tích đánh giá và so sánh chất lượng sản
phNm của Hoa Sen với đối thủ, đồng thời biết được ưu điểm nhược điểm của các
sản phNm hiện tại của Hoa Sen để có giải pháp cải thiện chất lượng.

-

Phân loại các lỗi chất lượng không đạt, qua đó phân tích các nguyên nhân chủ
quan và khách quan để có những giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng sản
phNm.

3.4 Đóng góp của luận văn
Trên cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ và thực trạng tại nhà máy Tôn Hoa
Sen Phú Mỹ, luận văn đưa ra một số giải pháp giúp hoàn thiện hệ thống kiểm soát
nội bộ cho N hà máy.
3.5 Hạn chế của luận văn
Luận văn chỉ đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhà
máy, chưa thực hiện nghiên cứu sâu hơn trong ngành sản xuất tôn mạ nói chung để
có thể đưa ra các giải pháp đầy đủ.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG III
Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống Kiểm soát nội bộ đồng thời thông
qua kết quả khảo sát thực tế tại N hà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, tác giả đã đưa ra
một số giải pháp hoàn thiện hệ thống KSN B cho N hà máy, hy vọng rằng cùng với
sự cố gắng cộng thêm trình độ quản lý chỉ đạo của Ban giám đốc và sự quyết tâm
nỗ lực cống hiến của toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ mang đến hiệu quả của
việc xây dựng hệ thống KSN B cho N hà máy được cao hơn. Từ đó góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động cho N hà máy cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã
hội và thúc đNy nền kinh tế ngày càng phát triển.
Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nên luận văn chỉ tập trung nghiên cứu, tìm ra
các giải pháp hoàn thiện hệ thống KSN B cho N hà máy về lĩnh vực hoạt động sản
xuất tôn mạ, chưa thực hiện nghiên cứu sâu hơn trong ngành sản xuất tôn mạ nói
chung để có thể đưa ra các giải pháp đầy đủ.
Hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro hiệu quả sẽ là rất cần thiết để
hổ trợ cho ban lãnh đạo nhà máy trong công tác điều hành, qua đó ngăn ngừa các rủi
ro hoạt động, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, giúp nhà máy hoạt động và phát
triển bền vững.

1

KẾT LUẬN
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của nền kinh tế, cùng với sự canh tranh
gay gắt, để tồn tại và phát triển bên vững thì một hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động
hữu hiệu là biện pháp rất cần thiết cho doanh nghiệp hiện nay. Với tinh thần học hỏi
đó, N hà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ đã xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuy
nhiên hệ thống đó vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm cùng tồn tại song song với rủi ro
khi N hà máy hoạt động. Chính vì vậy, tác giả mong muốn xây dựng một hệ thống
kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro nhằm giúp N hà máy đạt được mục tiêu đề
ra.
Tác giả đã đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:
Chương 1: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ theo
hướng quản trị rủi ro cùng với sự hình thành và phát triển của KSN B
Chương 2: Vận dụng cơ sở lý thuyết về KSN B, tác giả đã khảo sát thực tế hệ thống
KSN B tại N hà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ thông qua bảng câu hỏi dành cho cán bộ,
công nhân viên thông qua 5 yếu tố cơ bản: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt
động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát. Từ thực tế đó, tác giả đã tiến hành
phân tích ưu, nhược điểm của hệ thống KSN B.
Chương 3: Dựa vào tình hình thực tế tại nhà máy qua chương 2, tác giả đã mạnh dạn
đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản
trị rủi ro.
Tóm lại, tác giả mong muốn xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu tại nhà
máy nhằm giúp Ban lãnh đạo giảm bớt áp lực và nhà máy đạt được mục tiêu đề ra.
Tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian nên luận văn chỉ nghiên cứu đưa ra các giải
pháp cho nhà máy, chưa thực hiện nghiên cứu sâu hơn cho ngành sản xuất tôn mạ nói
chung.
Mong rằng các giải pháp trên sẽ giúp hệ thống Kiểm soát nội bộ hoạt động hữu hiệu
theo hướng quản trị rủi ro tại nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.
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PHỤ LỤC 1
PHIẾU KHẢO SÁT
Họ và tên: Trần Thị Thu Hà
Học viên lớp CH01, trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
Hiện thời gian này tôi đang thực hiên luận văn “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội
bộ theo hướng quản trị rủi ro tại Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen – N hà
máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ”, nguồn dữ liệu sẽ được anh chị đóng góp trong phiếu
khảo sát và nó rất có ý nghĩa đối với cá nhân tôi.
Đó là một phần đóng góp rất lớn trong vấn đề nghiên cứu để đưa ra các giải pháp
theo hướng quản trị rủi ro mang lại hiệu quả cao tại đơn vị tôi và cũng có thể trong
những giải pháp đó các anh/chị có thể ứng dụng phù hợp tại bộ phận công việc của
các anh/chị.
Tôi rất mong các anh/chị dành chút thời gian giúp tôi hoàn thiện được bảng khảo sát.
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự giúp đỡ của các anh/chị!
Phiếu khảo sát cụ thể như sau:
Xin vui lòng cho thông tin về bản thân anh/chị:
Tên của anh/chị (không bắt buộc):
Phòng ban công tác:
Thời gian công tác tại nhà máy:
 Dưới 1 năm
năm

 1 – 3 năm

 3 – 5 năm

 Trên 5

Anh/chị vui lòng trả lời bằng cách đánh dấu “x” vào một trong ba mức độ đánh giá
sau:
Cảm ơn ý kiến trả lời của các anh/chị!
Chúc anh/chị sức khỏe và công tác tốt!

STT

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT
KSNB

Mức độ đánh giá
Không ý
Có Không
kiến
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I. Môi trường kiểm soát
1.1 Triết lý và phong cách điều hành
Khi có cơ hội mang lại lợi nhuận lớn, DN có dám
1
chấp nhận rủi ro để đạt lợi nhuận không?
DN có áp dụng triển khai hệ thống ISO trong hệ
2
thống quản lý chất lượng không?
Quan điểm của cấp trên có rõ ràng khi trao đôi vấn
3
đề với cấp dưới hoặc ngược lại không?
4
N hân sự ở DN có ổn định không?
DN có chính sách thường xuyên hay định kỳ thay
5
đổi cán bộ quản lý không?
Anh/chị có biết DN có họp giao ban hàng tháng
6
không?
DN có đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng
7
không?
Văn hóa doanh nghiệp có được BGĐ truyền đạt
8
xuyên suốt, rõ ràng và thường xuyên hay không?
1.2 Tính chính trực và giá trị đạo đức
DN có đề cao giá trị đạo đức cho nhân viên và ban
9
quản lý không?
Gía trị đạo đức ở DN có được quy định cụ thể rõ
10
ràng không?
Gía trị đạo đức ở DN có được phổ biến rộng rãi đến
11
từng cá nhân trong DN không?
Khi vi phạm đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp, DN
12
có áp dụng đúng theo quy định đưa ra không?
1.3 Năng lực của cán bộ công nhân viên
Khi tuyển dụng nhân viên, DN có quy định cụ thể
13 tiêu chuNn đầy đủ cho một vị trí yêu cầu tuyển
dụng không?
DN có thường xuyên đánh giá hiệu quả công việc
14
định kỳ hay không (mỗi tháng, mỗi quý….)
DN có áp dụng việc luân chuyển vị trí công việc
15
trong từng phòng ban hay không?
DN có thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo
16 chuyên môn cho CB CN V và cán bộ quản lý
không?
1.4 Cơ cấu tổ chức và phân chia trách nhiệm và
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quyền hạn
Cơ cấu tổ chức có phù hợp với quy mô và đặc điểm
17
kinh doanh của DN không
Bộ phận KSN B có được tổ chức cơ cấu độc lập với
18
các phòng ban hay không?
Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong DN
19 có quy định rõ ràng và phù hợp với điều lệ và quy
chế hoạt động không?
Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong DN
20
có chức năng giám sát lẫn nhau không?
Khi phân chia trách nhiệm và quyền hạn có bị trùng
21
lặp nhau giữa các bộ phận không?
DN có chính sách thưởng phạt rõ ràng để khuyến
22
khích hay chế tài cho từng nhân viên không?
II. Đánh giá rủi ro
DN có xem xét những khó khăn và thuận lợi tại địa
23
phương không?
DN có thường xuyên thực hiện đánh giá các rủi ro
24 khi DN phát triển mở rộng hay chuyển đổi công
nghệ hay không?
DN có nhận diện được rủi ro khi thay đổi về các
25
nhân sự cao cấp không?
DN có nhận diện được các rủi ro khi thay đổi chính
26
sách công ty không?
27 DN có bộ phận đánh giá rủi ro không?
DN có đưa ra những phản ứng hoặc cách xử lý kịp
28
thời và phù hợp khi phát hiện ra rủi ro không
III. Hoạt động kiểm soát
3.1 Kiểm soát tiền, tài sản, chính sách & thủ tục
chung
Các chính sách, quy định, quy trình có được phổ
29
biến rộng rãi không?
Tiền và các tài sản có tính thanh khoản cao có vi
30
phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm hay không?
Đối với nhóm TSCĐ có được gắn thẻ tài sản
31
không?
DN có quy định và tổ chức kiểm kê định kỳ và
32
kiểm kê đột xuất không?
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33

34
35
36
37
38

39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50

Số liệu quản lý tài sản có được theo dõi độc lập và
đối chiếu định kỳ với kế toán không?
3.2 Kiểm soát hoạt động mua hàng, thanh toán
N hu cầu mua hàng có được đánh giá và phê duyệt
của BGĐ không?
Các chứng từ mua hàng có được Ban gíam đốc phê
duyệt không?
Các chứng từ mua hàng và thanh toán có được đánh
số liên tục hay không?
Có bộ phận nào kiểm tra, giám sát hoạt động mua
hàng không?
Có quy định nào rõ ràng cho việc mua hàng không?
3.3 Kiểm soát hoạt động cung ứng và thu tiền
Đối với các khoản chi chiết khấu thương mại, chiết
khấu thanh toán có được quy định cụ thể và theo
dõi độc lập không?
Các chứng từ thu tiền có được đánh số liên tục hay
không?
Có bộ phận nào kiểm tra, giám sát hoạt động thanh
toán không?
Có quy định nào rõ ràng cho việc thanh toán
không?
Chứng từ thanh toán có dựa trên đơn đặt hàng
không?
3.4 Kiểm soát hoạt động xuất nhập kho công cụ
dụng cụ sản xuất
Các chứng từ xuất nhập kho có được ban giám đốc
phê duyệt không
Các chứng từ xuất nhập kho có được đánh số liên
tục hay không?
Khi hàng xuất (nhập kho), có đơn vị trung gian nào
giám sát không
Khi phát hiện ra rủi ro, sai sót có báo cáo cho Ban
giám đốc không
Kế toán có tiến hành kiểm kê định kỳ không?
Kế toán có đối chiếu giữa biên bản kiểm kê với các
phiếu xuất (nhập) kho không?
DN có ban hành định mức tồn kho CCDC, N VL
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hay không?
3.5 Kiểm soát hoạt động xuất kho thành phẩm
tôn
Các chứng từ xuất kho có được ban giám đốc phê
51
duyệt không
Các chứng từ xuất kho có được đánh số liên tục hay
52
không?
DN có ban hành văn bản quy định cách sắp xếp,
53
bốc dỡ, bảo quản hàng hóa không?
Hàng hóa thành phNm khi xuất kho có được bộ
54
phận nào kiểm tra chất lượng không?
55 Khi giao nhận có xảy ra thiếu hụt hàng hóa không?
DN có điều tra nguyên nhân gây thiếu hụt hàng hóa
56
không?
DN có quy trách nhiệm cho cá nhân (tập thể) khi
57
xảy ra thiếu hụt không?
Có đơn vị nào giám sát việc xuất kho hàng hóa
58
ngoài thủ kho không?
3.6 Kiểm soát hoạt động kế toán
Tất cả các nhân viên kế toán đều được huấn luyện
59
sử dụng hệ thống phần mềm kế toán không
Các nhân viên đều có tài khoản, mật khNu, phân
60 quyền trong khi truy cập hệ thống phần mềm kế
toán không?
Bộ phận kế toán có định kỳ kiểm kê tồn kho, kiểm
61
kê tiền theo hằng tháng, hằng quý không?
62 Việc luân chuyển chứng từ có bị chậm trễ không?
Việc hoạch toán tiền công tác phí, chi phí cúng điếu
63
có minh bạch không?
N hân viên thủ quỹ có kiêm nhiệm thêm phần hành
64
kế toán nào không?
IV. Thông tin và truyền thông
DN có dùng hệ thống mạng nội bộ để làm phương
65
tiện truyền thông không
Các nhân viên có biết được mục tiêu, kế hoạch của
66
DN không
Hệ thống thông tin kế toán có nhanh chóng kịp thời
67
không
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68
69
70
71
72
73

DN có nhận được thông tin phản hồi từ khách hàng,
đối tác không
Qua phương tiện truyền thông, bộ phận quản lý có
chia sẻ nhiều vấn đề công việc với cấp dưới không
Cấp dưới có hiểu được thông điệp, công việc muốn
truyền tải từ bộ phận quản lý không
N hân viên có thể báo cáo vấn đề công việc trực tiếp
cho cấp trên cao hơn mà không thông qua người
quản lý trực tiếp được không
DN có thiết lập thông tin dự báo rủi ro hay các cơ
hội không?
DN có triển khai hệ thống ERP không?

V. Giám sát
74
75
76
77

Hệ thống KSN B có tạo điều kiện cho các bộ phận,
nhân viên kiểm soát lẫn nhau không?
N hà quản lý có đánh giá định kỳ sự hữu hiệu và
hiệu quả của hệ thống KSN B không?
N hà quản lý có thực hiện việc giám sát thường
xuyên quản trị rủi ro tại DN không
Các đề xuất hoàn thiện có được trình lên Ban giám
đốc không?
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PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHẢO SÁT
STT

MS Nhân
viên

1

PM1072

2

PM2122

3

PM2592

4
5

PM2650
PM2532

6

PM2856

7

PM0343

8

PM0340

9

PM0307

10
11
12

PM1026
PM1412
PM0278

13

PM2593

14

PM2605

15
16

PM2775
CN 10477

17

PM2974

18

PM1018

19
20
21

PM1017
PM1132
PM2946

Họ tên

Chức vụ

I. PHÒNG AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
N GUYỄN CAO QUYỀN
TRƯỞN G PHÒN G
PHÓ PHÒN G PHỤ TRÁCH ATLĐN GUYỄN VIẾT LÊN
PCCC
PHÓ PHÒN G PHỤ TRÁCH MÔI
PHẠM VĂN CƯỜN G
TRƯỜN G
HUỲN H VĂN THÂN
N HÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘN G
LÊ HÙN G CƯỜN G
N HÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘN G
N GUYỄN QUAN G
N HÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘN G
DŨN G
QUẢN ĐỐC DC XỬ LÝ N ƯỚC
N GUYỄN N GỌC HẢI
THẢI-PHÒN G ATMT
TỔ TRƯỞN G XLN T-CA B-PHÒN G
HUỲN H CÔN G SIN H
ATMT
CN XỬ LÝ N ƯỚC THẢI-CA BTRIỆU BÌN H QUAN
PHÒN G ATMT
PHAN THN VÂN
TỔ TRƯỞN G ISO
LÊ KHÁN H HOÀN G
N V ISO
TRẦN ĐÌN H QÚI
ĐỘI TRƯỞN G ĐỘI PCCC
N GUYỄN TUẤN
N HÂN VIÊN PHÒN G CHÁY CHỮA
HOÀN G
CHÁY
II. PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
PHÓ PHÒN G N HÂN SỰ - TIỀN
N GUYỄN KHAN G N AM
LƯƠN G
TRẦN DIỄN CHIN H
TRƯỞN G BỘ PHẬN HÀN H CHÍN H
TRẦN VĂN LON G
N HÂN VIÊN N S - TIỀN LƯƠN G
PHẠM N GUYỄN ĐÌN H
N HÂN VIÊN HÀN H CHÍN H
TRIỀU
N GUYỄN THN KIM
N V HỢP ĐỒN G, BẢO HIỂM
OAN H
N GUYỄN THN THU HẠ
N V CHẤM CÔN G
PHAN THỤY N GỌC HÀ
N HÂN VIÊN VĂN THƯ
PHẠM THN N GỌC VIN H
N HÂN VIÊN LỄ TÂN
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PM2988
PM2788
PM0029
PM3169
PM2685
PM2542
PM2543
PM2648
PM0525
PM2879
PM3190

33

PM1910

34

PM0173

35

PM2413

36
37
38
39
40

PM0402
PM1639
PM1191
CN 10201
PM2090

41

PM1497

42
43
44
45
46

PM2235
CN 10016
PM0200
PM2350
PM0030

47

PM2369

48

PM2422

49
50
51
52

PM3308
PM3334
PM3335
PM1868

CHÂU KIM DUN G
N HÂN VIÊN ĐÀO TẠO
VÕ BÙI THAN H HIẾN
N HÂN VIÊN IT
PHAN THAN H BÌN H
N HÂN VIÊN LÁI XE
LƯƠN G TÚ
N HÂN VIÊN Y TẾ
VÕ N GỌC HẠN H
N HÂN VIÊN TẠP VỤ
HỒ VIẾT TÂN
N hân viên bảo vệ
VÕ HOÀN G SÁN G
N hân viên bảo vệ
PHẠM VI PHON G
N HÂN VIÊN TỔN G HỢP
HUỲN H TUYẾT DUN G
TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC
N GUYỄN DUY TÙN G
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
ĐẶN G BÁ TÂM
N HÂN VIÊN PHÁP CHẾ
III. PHÒNG KCS HÓA NGHIỆM
LÊ QUỐC HIẾU
PHÓ PHÒN G KCS
TỔ TRƯỞN G THỐN G KÊ CHẤT
N GUYỄN THN MIỀN
LƯỢN G
N GUYỄN THN LAN
N V THỐN G KÊ
PHƯƠN G
N GUYỄN CHU TOÀN
N hân viên KCS
TRẦN TRUN G TÍN
N hân viên KCS
TRẦN VŨ ĐẠI
N hân viên KCS
TRẦN VĂN VÂN
N hân viên KCS
CAO SƠN BẢO
Phó phòng Kế hoạch
IV. PHÒNG KẾ HOẠCH CUNG ỨNG
PHÓ PHÒN G PHỤ TRÁCH MẢN G
KIỀU TẤN THÀN H
ERP
N GUYỄN CÔN G BẮC
TỔ TRƯỞN G CUN G ỨN G
TRNN H THN CHUN G
N V TỔN G HỢP
HỒ ĐĂN G TRIỀU
N V CUN G ỨN G
TRẦN VĂN KHÔI
N V CUN G ỨN G
PHẠM THN THỦY
N V GIÁ THÀN H SX
TRẦN N GUYỄN THÁI
N HÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN
BÌN H
XUẤT
N HÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN
TRẦN PHƯỚC TÙN G
XUẤT
ĐỖ VĂN DƯƠN G
N V KẾ TOÁN KHO
TRẦN QUỐC TIẾN
N V CUN G ỨN G
VÕ THÀN H N HÂN
N V CUN G ỨN G
N GUYỄN ĐÌN H THẮN G
N V TRẠM CÂN
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53

PM2595

54

PM0315

55

PM2816

56
57
58
59

PM0005
PM0526
PM1348
CN 10006

60

PM1506

61

CN 10570

62
63
64
65

PM2553
PM2570
PM2652
PM2982

66
67
68
69

PM1583
PM2636
PM2817
PM2869

70

PM1473

71
72
73
74
75
76

PM2961
PM3036
PM3148
PM0069
PM2635
PM3220

77

PM0240

78

PM0189

79

PM0262

80

PM2111

81

PM0941

TRẦN HẢI ĐĂN G
N V TRẠM CÂN
N GUYỄN N GỌC
PHÓ KHO
PHƯỚC
BÙI TRIẾT VĨN H
PHÓ KHO
V. PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
N GUYỄN THN QUÝ
N V THỦ QUỸ
N GUYỄN THN THÚY
N V KẾ TOÁN THÀN H PHẨM
LÊ XUÂN N HỰT
N V KẾ TOÁN N GUYÊN LIỆU
PHẠM THN VÂN
N V KẾ TOÁN THÀN H PHẨM
PHẠM THN N HƯ
N V KẾ TOÁN CÔN G CỤ
PHƯỢN G
HOÀN G THN THAN H
KẾ TOÁN CÔN G N Ợ PHẢI THU,
THÚY
PHẢI TRẢ
LÂM ĐẠI DƯƠN G
N V KẾ TOÁN DOAN H THU
N GUYỄN VĂN N IÊN
N V KẾ TOÁN THÀN H PHẨM
PHAN THN HẢI VÂN
N V KẾ TOÁN DOAN H THU
LÊ THN N HUN G
KẾ TOÁN THAN H TOÁN
VI. PHÒNG KỸ THUẬT CƠ
HUỲN H LÊ TRUN G
PHÓ PHÒN G
ĐỖ VĂN HÙN G
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
N GUYỄN TÁ HÙN G
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
N GUYỄN N GỌC TÚ
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
N GUYỄN THIÊN
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
TRUN G
N GUYỄN ĐỨC PHƯỚC
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
ĐẶN G HOÀI SƠN
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
VÕ VĂN MẠN H
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
N GUYỄN VĂN THÉP
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
LƯU VĂN TÂN
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
TRẦN N GỌC TUYỀN
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
TỔ TRƯỞN G TRẠM BƠM&MN KPHAN VĂN TRUN G
TBPT
TỔ PHÓ TRẠM BƠM&MN K-CA AN GUYỄN VĂN HUẤN
TBPT
HOÀN G ĐÌN H CHIẾN
TỔ TRƯỞN G LÒ HƠI-TBPT
N GUYỄN ĐĂN G
CN BẢO TRÌ CẦU TRỤC-CA BDƯƠN G
TBPT
N GUYỄN CẢN H
TỔ PHÓ BẢO TRÌ CẦU TRỤC CA C
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CƯỜN G
82

PM3000

83

PM3002

84
85
86

PM1701
PM2669
PM2732

87

PM3055

88
89
90

PM2712
PM2983
PM2977

91

PM1088

92
93

PM1711
PM1383

94
95
96
97

PM0801
PM2639
PM0556
PM2657

98

PM2658

99
100

PM2659
PM2641

101

PM1431

102

PM2756

103

PM2739

104

PM2837

105

PM2850

106
107

PM2928
PM2933

N HÂN VIÊN KỸ THUẬT DỰ
N GUỒN
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT DỰ
HÒA ĐĂN G TRUN G
N GUỒN
VII. PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỆN
N GUYỄN THÀN H ĐẠT
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
LÊ PHÚ QUỐC
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
TRẦN QUỐC UY
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
CHAU QUAN H
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
THƯƠN E
HUỲN H MIN H TÂN
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
VŨ HOÀN G MIN H TÂM
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
TRẦN ĐỨC TRUN G
N HÂN VIÊN KỸ THUẬT
TỔ TRƯỞN G BẢO TRÌ ĐIỆN LƯU
HÀ QUỐC CHIẾN
ĐỘN G
ĐIN H ĐỖ HUY CƯỜN G
CN BẢO TRÌ ĐIỆN LƯU ĐỘN G
N GUYỄN ĐĂN G LÂM
CN BẢO TRÌ ĐIỆN LƯU ĐỘN G
IX. PHÒNG VẬT TƯ
LÊ VIN H SƠN
PHÓ PHÒN G
N GUYỄN THN TRÀ MI
PHÓ PHÒN G VẬT TƯ
TRẦN THN THU HIỀN
TỔ TRƯỞN G TỔ HỢP ĐỒN G
TRẦN THN THÚY HẰN G
N HÂN VIÊN MUA VẬT TƯ
HỒ THN THAN H
N HÂN VIÊN MUA VẬT TƯ
N HUN G
N GUYỄN N HƯ Ý
N HÂN VIÊN MUA VẬT TƯ
N GUYỄN MIN H TUẤN
N HÂN VIÊN MUA VẬT TƯ
ĐẶN G THN LIN H
N HÂN VIÊN TỔN G HỢP
PHƯỢN G
N GUYỄN MIN H TUẤN
N HÂN VIÊN MUA VẬT TƯ
A
TÔ QUAN G HÙN G
N HÂN VIÊN MUA VẬT TƯ
N HÂN VIÊN SOẠN THẢO HỢP
HÀ THN PHƯƠN G
ĐỒN G
BÙI HOÀN G MIN H
N HÂN VIÊN MUA VẬT TƯ
N HẬT
KIỀU VĨN H LUÂN
N HÂN VIÊN MUA VẬT TƯ
N GUYỄN N GỌC
N HÂN VIÊN MUA VẬT TƯ
CAO TÍN
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108
109
110

CN 10476
PM0229
PM1918

THAN H TRÚC
TRẦN QUỐC VIN H
PHẠM QUAN G HUY
HOÀN G VĂN HỒN G

THỦ KHO CHÍN H (KHO CCDC)
THỦ KHO N VL CHÍN H
THỦ KHO PHỤ KHO CHUN G
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PHỤ LỤC 03
KẾT QUẢ KHẢO SÁT THEO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG
STT

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT
KSNB

I. Môi trường kiểm soát
1.1 Triết lý và phong cách điều hành
Khi có cơ hội mang lại lợi nhuận lớn, DN có dám
1
chấp nhận rủi ro để đạt lợi nhuận không?
DN có áp dụng triển khai hệ thống ISO trong hệ
2
thống quản lý chất lượng không?
Quan điểm của cấp trên có rõ ràng khi trao đôi vấn
3
đề với cấp dưới hoặc ngược lại không?
4
N hân sự ở DN có ổn định không?
DN có chính sách thường xuyên hay định kỳ thay
5
đổi cán bộ quản lý không?
Anh/chị có biết DN có họp giao ban hàng tháng
6
không?
DN có đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng
7
không?
Văn hóa doanh nghiệp có được BGĐ truyền đạt
8
xuyên suốt, rõ ràng và thường xuyên hay không?
1.2 Tính chính trực và giá trị đạo đức
DN có đề cao giá trị đạo đức cho nhân viên và ban
9
quản lý không?
Gía trị đạo đức ở DN có được quy định cụ thể rõ
10
ràng không?
Gía trị đạo đức ở DN có được phổ biến rộng rãi đến
11
từng cá nhân trong DN không?
Khi vi phạm đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp, DN
12
có áp dụng đúng theo quy định đưa ra không?
1.3 Năng lực của cán bộ công nhân viên
Khi tuyển dụng nhân viên, DN có quy định cụ thể
13 tiêu chuN n đầy đủ cho một vị trí yêu cầu tuyển
dụng không?
DN có thường xuyên đánh giá hiệu quả công việc
14
định kỳ hay không (mỗi tháng, mỗi quý….)

Mức độ đánh giá
Không ý
Có Không
kiến

37

73

108

2

78

32

19

91

30

80

105

5

86

24

104

6

104

6

90

20

99

11

107

3

57

53

104

6
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DN có áp dụng việc luân chuyển vị trí công việc
trong từng phòng ban hay không?
DN có thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo
16 chuyên môn cho CB CN V và cán bộ quản lý
không?
1.4 Cơ cấu tổ chức và phân chia trách nhiệm và
quyền hạn
Cơ cấu tổ chức có phù hợp với quy mô và đặc điểm
17
kinh doanh của DN không
Bộ phận KSN B có được tổ chức cơ cấu độc lập với
18
các phòng ban hay không?
Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong DN
19 có quy định rõ ràng và phù hợp với điều lệ và quy
chế hoạt động không?
Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong DN
20
có chức năng giám sát lẫn nhau không?
Khi phân chia trách nhiệm và quyền hạn có bị trùng
21
lặp nhau giữa các bộ phận không?
DN có chính sách thưởng phạt rõ ràng để khuyến
22
khích hay chế tài cho từng nhân viên không?
II. Đánh giá rủi ro
DN có xem xét những khó khăn và thuận lợi tại địa
23
phương không?
DN có thường xuyên thực hiện đánh giá các rủi ro
24 khi DN phát triển mở rộng hay chuyển đổi công
nghệ hay không?
DN có nhận diện được rủi ro khi thay đổi về các
25
nhân sự cao cấp không?
DN có nhận diện được các rủi ro khi thay đổi chính
26
sách công ty không?
27 DN có bộ phận đánh giá rủi ro không?
DN có đưa ra những phản ứng hoặc cách xử lý kịp
28
thời và phù hợp khi phát hiện ra rủi ro không
III. Hoạt động kiểm soát
3.1 Kiểm soát tiền, tài sản, chính sách & thủ tục
chung
Các chính sách, quy định, quy trình có được phổ
29
biến rộng rãi không?
15

61

49

66

44

82

28

110

0

79

31

106

4

90

20

70

40

0

110

89

21

60

50

79

31

84

26

102

8

107

3

15

30
31
32
33

34
35
36
37
38

39
40
41
42
43

44
45
46

Tiền và các tài sản có tính thanh khoản cao có vi
phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm hay không?
Đối với nhóm TSCĐ có được gắn thẻ tài sản
không?
DN có quy định và tổ chức kiểm kê định kỳ và
kiểm kê đột xuất không?
Số liệu quản lý tài sản có được theo dõi độc lập và
đối chiếu định kỳ với kế toán không?
3.2 Kiểm soát hoạt động mua hàng, thanh toán
N hu cầu mua hàng có được đánh giá và phê duyệt
của BGĐ không?
Các chứng từ mua hàng có được Ban gíam đốc phê
duyệt không?
Các chứng từ mua hàng và thanh toán có được đánh
số liên tục hay không?
Có bộ phận nào kiểm tra, giám sát hoạt động mua
hàng không?
Có quy định nào rõ ràng cho việc mua hàng không?
3.3 Kiểm soát hoạt động cung ứng và thu tiền
Đối với các khoản chi chiết khấu thương mại, chiết
khấu thanh toán có được quy định cụ thể và theo
dõi độc lập không?
Các chứng từ thu tiền có được đánh số liên tục hay
không?
Có bộ phận nào kiểm tra, giám sát hoạt động thanh
toán không?
Có quy định nào rõ ràng cho việc thanh toán
không?
Chứng từ thanh toán có dựa trên đơn đặt hàng
không?
3.4 Kiểm soát hoạt động xuất nhập kho công cụ
dụng cụ sản xuất
Các chứng từ xuất nhập kho có được ban giám đốc
phê duyệt không
Các chứng từ xuất nhập kho có được đánh số liên
tục hay không?
Khi hàng xuất (nhập kho), có đơn vị trung gian nào
giám sát không

110

0

3

107

110

0

85

25

110

0

110

0

110

0

110

0

110

0

83

27

110

0

110

0

97

13

74

36

110

0

110

0

51

59
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Khi phát hiện ra rủi ro, sai sót có báo cáo cho Ban
giám đốc không
48 Kế toán có tiến hành kiểm kê định kỳ không?
Kế toán có đối chiếu giữa biên bản kiểm kê với các
49
phiếu xuất (nhập) kho không?
DN có ban hành định mức tồn kho CCDC, N VL
50
hay không?
3.5 Kiểm soát hoạt động xuất kho thành phẩm
tôn
Các chứng từ xuất kho có được ban giám đốc phê
51
duyệt không
Các chứng từ xuất kho có được đánh số liên tục hay
52
không?
DN có ban hành văn bản quy định cách sắp xếp,
53
bốc dỡ, bảo quản hàng hóa không?
Hàng hóa thành phN m khi xuất kho có được bộ
54
phận nào kiểm tra chất lượng không?
55 Khi giao nhận có xảy ra thiếu hụt hàng hóa không?
DN có điều tra nguyên nhân gây thiếu hụt hàng hóa
56
không?
DN có quy trách nhiệm cho cá nhân (tập thể) khi
57
xảy ra thiếu hụt không?
Có đơn vị nào giám sát việc xuất kho hàng hóa
58
ngoài thủ kho không?
3.6 Kiểm soát hoạt động kế toán
Tất cả các nhân viên kế toán đều được huấn luyện
59
sử dụng hệ thống phần mềm kế toán không
Các nhân viên đều có tài khoản, mật khN u, phân
60 quyền trong khi truy cập hệ thống phần mềm kế
toán không?
Bộ phận kế toán có định kỳ kiểm kê tồn kho, kiểm
61
kê tiền theo hằng tháng, hằng quý không?
62 Việc luân chuyển chứng từ có bị chậm trễ không?
Việc hoạch toán tiền công tác phí, chi phí cúng điếu
63
có minh bạch không?
N hân viên thủ quỹ có kiêm nhiệm thêm phần hành
64
kế toán nào không?
IV. Thông tin và truyền thông
47

110

0

84

26

107

3

47

63

110

0

99

11

110

1

110

0

69

41

110

0

77

33

110

0

110

0

110

0

110

0

60

50

90

20

0

110

17

65
66
67
68
69
70
71
72
73

DN có dùng hệ thống mạng nội bộ để làm phương
tiện truyền thông không
Các nhân viên có biết được mục tiêu, kế hoạch của
DN không
Hệ thống thông tin kế toán có nhanh chóng kịp thời
không
DN có nhận được thông tin phản hồi từ khách hàng,
đối tác không
Qua phương tiện truyền thông, bộ phận quản lý có
chia sẻ nhiều vấn đề công việc với cấp dưới không
Cấp dưới có hiểu được thông điệp, công việc muốn
truyền tải từ bộ phận quản lý không
N hân viên có thể báo cáo vấn đề công việc trực tiếp
cho cấp trên cao hơn mà không thông qua người
quản lý trực tiếp được không
DN có thiết lập thông tin dự báo rủi ro hay các cơ
hội không?
DN có triển khai hệ thống ERP không?

V. Giám sát
Hệ thống KSN B có tạo điều kiện cho các bộ phận,
74
nhân viên kiểm soát lẫn nhau không?
N hà quản lý có đánh giá định kỳ sự hữu hiệu và
75
hiệu quả của hệ thống KSN B không?
N hà quản lý có thực hiện việc giám sát thường
76
xuyên quản trị rủi ro tại DN không
Các đề xuất hoàn thiện có được trình lên Ban giám
77
đốc không?

110

0

58

52

89

21

99

11

110

0

76

34

43

67

84

26

57

53

75

35

82

28

75

35

84

26
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PHỤ LỤC 04
KẾT QUẢ KHẢO SÁT THEO THỐNG KÊ TỶ LỆ PHẦN TRĂM
STT

Tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động của HT
KSNB

I. Môi trường kiểm soát
1.1 Triết lý và phong cách điều hành
Khi có cơ hội mang lại lợi nhuận lớn, DN có dám
1
chấp nhận rủi ro để đạt lợi nhuận không?
DN có áp dụng triển khai hệ thống ISO trong hệ
2
thống quản lý chất lượng không?
Quan điểm của cấp trên có rõ ràng khi trao đôi vấn
3
đề với cấp dưới hoặc ngược lại không?
4
N hân sự ở DN có ổn định không?
DN có chính sách thường xuyên hay định kỳ thay
5
đổi cán bộ quản lý không?
Anh/chị có biết DN có họp giao ban hàng tháng
6
không?
DN có đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng
7
không?
Văn hóa doanh nghiệp có được BGĐ truyền đạt
8
xuyên suốt, rõ ràng và thường xuyên hay không?
1.2 Tính chính trực và giá trị đạo đức
DN có đề cao giá trị đạo đức cho nhân viên và ban
9
quản lý không?
Gía trị đạo đức ở DN có được quy định cụ thể rõ
10
ràng không?
Gía trị đạo đức ở DN có được phổ biến rộng rãi đến
11
từng cá nhân trong DN không?
Khi vi phạm đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp, DN
12
có áp dụng đúng theo quy định đưa ra không?
1.3 Năng lực của cán bộ công nhân viên
Khi tuyển dụng nhân viên, DN có quy định cụ thể
13 tiêu chuN n đầy đủ cho một vị trí yêu cầu tuyển
dụng không?
DN có thường xuyên đánh giá hiệu quả công việc
14
định kỳ hay không (mỗi tháng, mỗi quý….)

Mức độ đánh giá
Không ý
Có Không
kiến

34%

66%

98%

2%

71%
17%

29%
83%

27%

73%

95%

5%

78%

22%

95%

5%

95%

5%

82%

18%

90%

10%

97%

3%

52%

48%

95%

5%
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DN có áp dụng việc luân chuyển vị trí công việc
trong từng phòng ban hay không?
55%
DN có thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo
16 chuyên môn cho CB CN V và cán bộ quản lý
không?
60%
1.4 Cơ cấu tổ chức và phân chia trách nhiệm và
quyền hạn
Cơ cấu tổ chức có phù hợp với quy mô và đặc điểm
17
kinh doanh của DN không
75%
Bộ phận KSN B có được tổ chức cơ cấu độc lập với
18
các phòng ban hay không?
100%
Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong DN
19 có quy định rõ ràng và phù hợp với điều lệ và quy
chế hoạt động không?
72%
Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong DN
20
có chức năng giám sát lẫn nhau không?
96%
Khi phân chia trách nhiệm và quyền hạn có bị trùng
21
lặp nhau giữa các bộ phận không?
82%
DN có chính sách thưởng phạt rõ ràng để khuyến
22
khích hay chế tài cho từng nhân viên không?
64%
II. Đánh giá rủi ro
DN có xem xét những khó khăn và thuận lợi tại địa
23
phương không?
0%
DN có thường xuyên thực hiện đánh giá các rủi ro
24 khi DN phát triển mở rộng hay chuyển đổi công
nghệ hay không?
81%
DN có nhận diện được rủi ro khi thay đổi về các
25
nhân sự cao cấp không?
55%
DN có nhận diện được các rủi ro khi thay đổi chính
26
sách công ty không?
72%
27 DN có bộ phận đánh giá rủi ro không?
76%
DN có đưa ra những phản ứng hoặc cách xử lý kịp
28
thời và phù hợp khi phát hiện ra rủi ro không
93%
III. Hoạt động kiểm soát
3.1 Kiểm soát tiền, tài sản, chính sách & thủ tục
chung
75%
Các chính sách, quy định, quy trình có được phổ
29
biến rộng rãi không?
97%
15

45%

40%

25%
0%

28%
4%
18%
36%

100%

19%
45%
28%
24%
7%

25%
3%
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30
31
32
33

34
35
36
37
38

39
40
41
42
43

44
45
46

Tiền và các tài sản có tính thanh khoản cao có vi
phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm hay không?
Đối với nhóm TSCĐ có được gắn thẻ tài sản
không?
DN có quy định và tổ chức kiểm kê định kỳ và
kiểm kê đột xuất không?
Số liệu quản lý tài sản có được theo dõi độc lập và
đối chiếu định kỳ với kế toán không?
3.2 Kiểm soát hoạt động mua hàng, thanh toán
N hu cầu mua hàng có được đánh giá và phê duyệt
của BGĐ không?
Các chứng từ mua hàng có được Ban gíam đốc phê
duyệt không?
Các chứng từ mua hàng và thanh toán có được đánh
số liên tục hay không?
Có bộ phận nào kiểm tra, giám sát hoạt động mua
hàng không?
Có quy định nào rõ ràng cho việc mua hàng không?
3.3 Kiểm soát hoạt động cung ứng và thu tiền
Đối với các khoản chi chiết khấu thương mại, chiết
khấu thanh toán có được quy định cụ thể và theo
dõi độc lập không?
Các chứng từ thu tiền có được đánh số liên tục hay
không?
Có bộ phận nào kiểm tra, giám sát hoạt động thanh
toán không?
Có quy định nào rõ ràng cho việc thanh toán
không?
Chứng từ thanh toán có dựa trên đơn đặt hàng
không?
3.4 Kiểm soát hoạt động xuất nhập kho công cụ
dụng cụ sản xuất
Các chứng từ xuất nhập kho có được ban giám đốc
phê duyệt không
Các chứng từ xuất nhập kho có được đánh số liên
tục hay không?
Khi hàng xuất (nhập kho), có đơn vị trung gian nào
giám sát không

100%

0%

2%

98%

100%

0%

77%
100%

23%
0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%
100%
86%

0%
0%
14%

75%

25%

100%

0%

100%

0%

88%

12%

67%

33%

80%

20%

100%

0%

100%

0%

46%

54%
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Khi phát hiện ra rủi ro, sai sót có báo cáo cho Ban
giám đốc không
48 Kế toán có tiến hành kiểm kê định kỳ không?
Kế toán có đối chiếu giữa biên bản kiểm kê với các
49
phiếu xuất (nhập) kho không?
DN có ban hành định mức tồn kho CCDC, N VL
50
hay không?
3.5 Kiểm soát hoạt động xuất kho thành phẩm
tôn
Các chứng từ xuất kho có được ban giám đốc phê
51
duyệt không
Các chứng từ xuất kho có được đánh số liên tục hay
52
không?
DN có ban hành văn bản quy định cách sắp xếp,
53
bốc dỡ, bảo quản hàng hóa không?
Hàng hóa thành phN m khi xuất kho có được bộ
54
phận nào kiểm tra chất lượng không?
55 Khi giao nhận có xảy ra thiếu hụt hàng hóa không?
DN có điều tra nguyên nhân gây thiếu hụt hàng hóa
56
không?
DN có quy trách nhiệm cho cá nhân (tập thể) khi
57
xảy ra thiếu hụt không?
Có đơn vị nào giám sát việc xuất kho hàng hóa
58
ngoài thủ kho không?
3.6 Kiểm soát hoạt động kế toán
Tất cả các nhân viên kế toán đều được huấn luyện
59
sử dụng hệ thống phần mềm kế toán không
Các nhân viên đều có tài khoản, mật khN u, phân
60 quyền trong khi truy cập hệ thống phần mềm kế
toán không?
Bộ phận kế toán có định kỳ kiểm kê tồn kho, kiểm
61
kê tiền theo hằng tháng, hằng quý không?
62 Việc luân chuyển chứng từ có bị chậm trễ không?
Việc hoạch toán tiền công tác phí, chi phí cúng điếu
63
có minh bạch không?
N hân viên thủ quỹ có kiêm nhiệm thêm phần hành
64
kế toán nào không?
IV. Thông tin và truyền thông
47

100%
76%

0%
24%

98%

2%

42%

58%

90%

10%

100%

0%

90%

10%

100%

0%

100%
63%

0%
37%

100%

0%

70%

30%

100%
73%

0%
27%

100%

0%

100%

0%

100%
55%

0%
45%

82%

18%

0%

100%
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65
66
67
68
69
70
71
72
73

DN có dùng hệ thống mạng nội bộ để làm phương
tiện truyền thông không
100%
Các nhân viên có biết được mục tiêu, kế hoạch của
DN không
53%
Hệ thống thông tin kế toán có nhanh chóng kịp thời
không
81%
DN có nhận được thông tin phản hồi từ khách hàng,
đối tác không
90%
Qua phương tiện truyền thông, bộ phận quản lý có
chia sẻ nhiều vấn đề công việc với cấp dưới không 100%
Cấp dưới có hiểu được thông điệp, công việc muốn
truyền tải từ bộ phận quản lý không
69%
N hân viên có thể báo cáo vấn đề công việc trực tiếp
cho cấp trên cao hơn mà không thông qua người
quản lý trực tiếp được không
39%
DN có thiết lập thông tin dự báo rủi ro hay các cơ
hội không?
76%
DN có triển khai hệ thống ERP không?
52%

0%
47%
19%
10%
0%
31%

61%
24%
48%

V. Giám sát
74
75
76
77

Hệ thống KSN B có tạo điều kiện cho các bộ phận,
nhân viên kiểm soát lẫn nhau không?
N hà quản lý có đánh giá định kỳ sự hữu hiệu và
hiệu quả của hệ thống KSN B không?
N hà quản lý có thực hiện việc giám sát thường
xuyên quản trị rủi ro tại DN không
Các đề xuất hoàn thiện có được trình lên Ban giám
đốc không?

68%

32%

75%

25%

68%

32%

76%

24%

