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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trong những năm gần đây, các Tập đoàn kinh tế (TĐKT) theo mô hình công ty 

mẹ (CTM) - công ty con (CTC) đã bước đầu được hình thành và phát triển, từ đó vấn 

đề nâng cao hiệu quả quản lý đối với các TĐKT được đặt ra như một tất yếu khách 

quan. Tổ chức công tác kế toán trong các TĐKT là vấn đề mới mẻ còn có nhiều quan 

điểm chưa thống nhất cần được nghiên cứu một cách căn bản, có hệ thống.  

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là một TĐKT đa ngành, 

đa lĩnh vực được xếp hạng trong 10 doanh nghiệp Nhà nước lớn nhất trong giai đoạn 

hiện nay. Tuy nhiên việc tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam còn những hạn chế cần phải nghiên cứu hoàn thiện. Do đó 

việc nghiên cứu thực trạng và đề ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 

trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là vấn đề vô cùng cần thiết 

cả về mặt lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, nghiên cứu sinh đã lựa 

chọn đề tài:“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ. 

2. Tổng quan về các đề tài nghiên cứu  

2.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới 

Một số nghiên cứu trên thế giới. 

Một số đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình công ty mẹ - công ty 

con tại hầu hết các nước trên thế giới. 

Về nội dung hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) thì hiện nay theo 

thông lệ quốc tế và hầu hết các quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc, Pháp, 

Nhật… BCTCHN bao gồm 05 báo cáo chính: Bảng cân đối kế toán hợp nhất 

(BCĐKTHN); Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (BCKQHĐKDHN); 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (BCLCTTHN); Báo cáo biến động vốn chủ sở 

hữu; Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (TMBCTCHN). 

Nguyên tắc, thủ tục và quy trình lập báo cáo tài chính (BCTC) nhìn chung 

được các nước tuân thủ thống nhất theo quy định của Ủy ban chuẩn mực kế toán 

quốc tế.  

2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Một số công trình nghiên cứu điển hình.  

Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu, phân tích một cách cụ thể, toàn 

diện về tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 

Nam. Xuất phát từ khoảng trống trong các công trình nghiên cứu đã phân tích ở trên, 

tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ là “Hoàn thiện tổ chức công 

tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam” là công 

trình khoa học có giá trị cả về lý luận và thực tiễn và mang tính ứng dụng cao. 
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3. Mục đích nghiên cứu của luận án 

- Về mặt lý luận: Đề tài tập trung hệ thống hóa, phân tích làm sáng tỏ thêm 

những vấn đề lý luận về TĐKT; làm rõ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 

(SXKD), tổ chức quản lý ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong TĐKT; 

nghiên cứu các nội dung tổ chức công tác kế toán trong TĐKT. 

- Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng thực trạng về tổ chức 

công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; chỉ rõ 

những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế từ đó đề xuất những giải 

pháp cơ bản nhằm tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam. 

4. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Luận án nghiên cứu tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam, bao gồm CTM và các CTC trong Tập đoàn.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu tổ chức công tác kế 

toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; cũng như tổ chức thu 

nhận, xử lý thông tin kế toán giữa công ty mẹ và các công ty con trong Tập đoàn 

nhằm phục vụ cho việc lập báo cáo toàn Tập đoàn. Luận án nghiên cứu tổ chức công 

tác kế toán cả trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

- Về không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu trong Tập đoàn công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam, bao gồm CTM và các CTC. 

 - Về thời gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu, khảo sát thực tế, thu thập 

thông tin, số liệu về tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, và lấy số liệu năm 

2015 để minh hoạ. 

5. Phương pháp nghiên cứu của luận án 

- Phương pháp tra cứu tài liệu 

- Phương pháp thu thập dữ liệu 

+ Đối với dữ liệu sơ cấp: Phiếu khảo sát được thiết kế thành hai loại: 

Phiếu điều tra khảo sát dành cho bộ phận kế toán.  

Phiếu điều tra khảo sát dành cho nhà quản trị doanh nghiệp. 

+ Đối với dữ liệu thứ cấp:  

Tài liệu văn bản trong khung pháp lý hiện hành của Việt Nam 

Tài liệu về hoạt động SXKD, tổ chức quản lý của Tập đoàn 

Tài liệu về tổ chức công tác kế toán tại CTM các đơn vị hạch toán phụ thuộc, 

các CTC trong Tập đoàn. 
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- Phương pháp xử lý dữ liệu 

- Phương pháp phân tích số liệu 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

- Ý nghĩa về mặt khoa học  

Luận án là tài liệu nghiên cứu khoa học cho các vấn đề lý luận về tổ chức công 

tác kế toán trong các doanh nghiệp nói chung và trong các TĐKT hoạt động theo mô 

hình CTM - CTC nói riêng. Lý luận trong luận án có thể là tiền đề và cơ sở để hoàn 

thiện và bổ sung lý luận về tổ chức công tác trong các loại hình doanh nghiệp khác. 

- Ý nghĩa về mặt thực tiễn  

Luận án đã nghiên cứu các đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động đặc trưng 

của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ảnh hưởng đến tổ chức công 

tác kế toán 

Luận án đã khảo sát, phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán trong Tập 

đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo các nội dung: tổ chức bộ máy 

kế toán, tổ chức thu nhận thông tin kế toán, tổ chức hệ thống hoá và xử lý thông tin 

kế toán, tổ chức phân tích và cung cấp thông tin kế toán, tổ chức lưu trữ tài liệu kế 

toán và công tác kiểm tra kế toán. Kết quả đánh giá chỉ ra được những ưu điểm cũng 

như những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế này. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, khảo sát và đánh giá, luận án đề xuất những 

phương hướng, các giải pháp thiết thực để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong 

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Luận án cũng cung cấp thông tin để các tổ chức đào tạo, tư vấn thiết kế chương 

trình đào tạo, cập nhật kiến thức cho các cán bộ kế toán, các nhà quản lý doanh 

nghiệp sao cho phù hợp với thực tế tổ chức công tác kế toán trong giai đoạn hiện nay 

7. Kết cấu của luận án 

 Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận 

án bao gồm 3 chương: 

 Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong các Tập đoàn kinh tế 

 Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam 

 Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam 
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Chương 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TRONG CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ 

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của Tập đoàn kinh tế 

1.1.1.1. Khái niệm Tập đoàn kinh tế  

Quan niệm về TĐKT có sự thay đổi và khác nhau theo thời gian, điều kiện, 

trình độ phát triển kinh tế, sự phân công chuyên môn hoá, hợp tác hoá giữa các doanh 

nghiệp, cách tiếp cận và mục tiêu quản lý ở mỗi nước.  

Tại Châu Âu và Hoa Kỳ 

Tại khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu 

Tại một số quốc gia phát triển ở Châu Á 

Ở Việt Nam 

Như vậy, TĐKT là một thực thể kinh tế có quy mô lớn, bao gồm các tổ chức 

thành viên hoạt động trong cùng một ngành hoặc nhiều ngành khác nhau trong một 

phạm vi quốc gia hoặc nhiều quốc gia, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về lợi ích 

kinh tế, tài chính, kỹ thuật - công nghệ, nghiên cứu phát triển, đào tạo thông tin và thị 

trường. Mục tiêu chính của các TĐKT là tối đa hóa lợi nhuận và không ngừng nâng 

cao khả năng cạnh tranh của TĐKT trên cơ sở phối hợp, sử dụng hợp lý mọi nguồn 

lực của các đơn vị thành viên đặc biệt là nguồn lực tài chính. 

Có thể đưa ra một khái niệm chung nhất về TĐKT như sau: TĐKT là một tổ 

hợp các công ty hoạt động trong một ngành hay những ngành khác nhau trong phạm 

vi một nước hay nhiều nước, trong đó có một CTM nắm quyền kiểm soát, chi phối 

hoạt động của các CTC về tài chính và chiến lược phát triển. TĐKT vừa có chức 

năng kinh doanh, vừa có chức năng liên kết kinh tế nhằm tạo nên sức mạnh lớn hơn 

để tăng cường khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận. 

1.1.1.2. Đặc điểm của Tập đoàn kinh tế 

Dù là tên gọi khác nhau với hình thức tổ chức và nội dung liên kết hoạt động 

không giống nhau, nhưng TĐKT có chung một số đặc điểm và vai trò cơ bản như sau: 

- Tập đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân 

TĐKT là một tổ hợp các công ty hoạt động trong một hay nhiều ngành khác 

nhau, không có tư cách pháp nhân. Mỗi đơn vị thành viên của tập đoàn là một pháp 

nhân độc lập,bình đẳng với nhau trước pháp luật. 

- Tập đoàn kinh tế là một tổ hợp các doanh nghiệp có quy mô lớn. 

TĐKT có quy mô lớn về vốn, lao động và doanh thu và thường hoạt động kinh 

doanh trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, ở nhiều quốc gia, nhiều 

khu vực khác nhau. 
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- Tập đoàn kinh tế đa dạng về cơ cấu tổ chức 

Trong TĐKT thường có một số doanh nghiệp có tiềm lực nhất giữ vai trò nòng 

cốt, trụ cột được gọi là CTM. CTM trong tập đoàn có thể thực hiện một trong hai chức 

năng là chức năng SXKD và chức năng đầu tư tài chính hay kinh doanh vốn đầu tư 

vào các doanh nghiệp khác. Việc đầu tư vốn phải lập cơ chế CTM - CTC với sự liên 

kết quan trọng là vốn và thiết lập cơ cấu quản lý pháp nhân trong nội bộ Tập đoàn.  

- Tập đoàn kinh tế đa dạng về hình thức sở hữu 

Thông thường các TĐKT thuộc sở hữu hỗn hợp của nhiều chủ sở hữu và được 

tổ chức dưới nhiều hình thức công ty cổ phần hoặc của gia đình, nhưng cũng có thể là 

một chủ sở hữu ở CTM 

- Tập đoàn kinh tế đa dạng về hình thức liên kết. 

Hình thức liên kết của TĐKT thể hiện có TĐKT liên kết theo chiều ngang, có 

TĐKT liên kết theo chiều dọc, có TĐKT liên kết hỗn hợp, có TĐKT liên kết chặt chẽ 

và có TĐKT liên kết không chặt chẽ...  

- Tập đoàn kinh tế đa dạng về phương thức điều hành 

- Tập đoàn kinh tế có chức năng đa dạng 

 TĐKT vừa thực hiện chức năng kinh doanh vừa thực hiện chức năng liên kết 

kinh tế nhằm tăng cường, tích tụ, tập trung sản xuất và khả năng cạnh tranh, tối đa 

hóa lợi nhuận của cả Tập đoàn.  

1.1.2. Vai trò của Tập đoàn trong nền kinh tế 

- Tập đoàn kinh tế làm tăng sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của cả 

Tập đoàn cũng như của từng công ty thành viên 

- Tập đoàn kinh tế giúp điều hòa vốn 

- Tập đoàn kinh tế thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ 

- Tập đoàn kinh tế có lợi thế trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ  

- Tập đoàn kinh tế có sức mạnh thống trị khi tham gia cạnh tranh quốc tế 

1.1.3. Mô hình tổ chức quản lý kinh tế trong Tập đoàn kinh tế 

- Mô hình tổ chức quản lý tài chính theo cấu trúc nhất nguyên và tập trung 

quyền lực 

- Mô hình tổ chức quản lý tài chính theo cấu trúc không tập trung 

- Mô hình tổ chức quản lý tài chính theo cấu trúc hỗn hợp 

1.1.4. Mối quan hệ giữa các thành viên trong Tập đoàn kinh tế 

- Quan hệ giao dịch kinh doanh: Trong nội bộ Tập đoàn có các loại giao dịch 

kinh doanh như mua bán hàng hóa, quyền sở hữu và các loại tài sản khác, cung cấp và 

nhận các dịch vụ, thanh toán các khoản nợ thay mặt một đơn vị hoặc một bên khác...  

- Quan hệ tài chính: Tương tự như quan hệ kinh doanh, các giao dịch tài 

chính giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn phải được báo cáo đầy đủ và công khai 

hoàn toàn. 
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- Quan hệ đầu tư: Để đáp ứng nhu cầu về vốn, các doanh nghiệp trong Tập đoàn 

phải tự tìm nguồn vốn bằng cách giao dịch với các ngân hàng hoặc thị trường vốn. 

1.2. THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN 

TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ 

1.2.1. Khái quát thông tin kế toán và vai trò của thông tin kế toán trong 

Tập đoàn kinh tế 

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh 

tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động  

Chức năng của nhà quản trị là lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm tra đánh 

giá và ra quyết định. Các nhà quản trị phải sử dụng các loại thông tin khác nhau để 

thực hiện chức năng của mình, như: Thông tin kế hoạch, thông tin về môi trường 

xung quanh doanh nghiệp và thông tin thực hiện.  

Thông tin kế toán phục vụ cho cả trong và ngoài doanh nghiệp. Dựa trên đặc 

điểm này, kế toán được chia thành hai loại chính: Loại kế toán cung cấp thông tin cho 

nhà quản lý, điều hành hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp, gọi là kế toán quản trị 

(KTQT), kế toán cung cấp thông tin cho đối tượng chủ yếu bên ngoài doanh nghiệp 

được gọi là kế toán tài chính (KTTC). 

Kế toán tài chính: KTTC là công cụ của quản lý nhằm thực hiện quá trình tổng 

hợp, đo lường, truyền đạt tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các đối tượng sử 

dụng thông tin kế toán, bao gồm: chủ sở hữu, nhà quản lý, khách hàng, và các cơ 

quan quản lý Nhà nước. 

Kế toán quản trị: KTQT là một khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin 

về hoạt động SXKD một cách chi tiết phục vụ cho nhà quản trị trong việc lập kế 

hoạch và quản lý hoạt động kinh tế tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.  

Thông tin kế toán cần thiết cho rất nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, vì đó là 

căn cứ quan trọng cho mọi quyết định kinh doanh của doanh nghiệp và các đối tượng 

liên quan tới doanh nghiệp. Để đảm bảo các quyết định kinh doanh đạt được hiệu quả 

cao, thông tin kế toán cần có chất lượng, hữu ích cho mọi đối tượng sử dụng thông tin.  

1.2.2. Khái quát về tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn kinh tế 

- Các quan điểm về tổ chức công tác kế toán 

Tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán để 

liên kết các yếu tố cấu thành, các công việc của kế toán nhằm thực hiện tốt các nhiệm 

vụ của kế toán trong doanh nghiệp. 

Tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp là tổ chức việc thu nhận, hệ thống 

hóa và cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán 

trong doanh nghiệp phải giải quyết được cả hai phương diện: Tổ chức thực hiện các 

phương pháp kế toán, các nguyên tắc kế toán và các phương pháp, phương tiện tính 
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toán nhằm đạt được mục đích của công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán nhằm 

liên kết các nhân viên kế toán thực hiện tốt công tác kế toán trong doanh nghiệp 

Quan điểm của tác giả: Tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức, sắp xếp nhân 

sự theo từng phần hành kế toán, sử dụng các phương pháp kế toán phù hợp với việc 

thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính, phù hợp với đặc 

điểm cụ thể của doanh nghiệp nằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản 

lý trong doanh nghiệp. 

- Đặc trưng của Tập đoàn kinh tế ảnh hưỏng đến tổ chức công tác kế toán 

Thứ nhất, tổ chức công tác kế toán ở cả TĐKT với tư cách một thực thể kinh tế 

sẽ không mang tính pháp lý. TĐKT được xét là một chủ thể kinh tế, nhưng không 

phải là một chủ thể pháp lý, do vậy TĐKT không có tư cách pháp nhân. Các đơn vị 

thành viên trong TĐKT là từng chủ thể pháp lý riêng rẽ, nên thực hiện hạch toán độc 

lập, mỗi đơn vị đều có bộ máy kế toán riêng và đều phải lập hệ thống BCTC riêng 

theo quy định.  

 Thứ hai, thông tin được cung cấp không chỉ là các thông tin riêng về từng đơn 

vị thành viên mà còn cần phải được tổ chức cung cấp thông tin về từng đơn vị thành 

viên mà còn cần tổ chức cung cấp thông tin về toàn bộ TĐKT. 

 Thứ ba, trong TĐKT, các đơn vị thành viên là các pháp nhân kinh tế, thực 

hiện hạch toán độc lập và đề phải lập BCTC theo luật định, các BCTC này gọi là các 

BCTC riêng. Ngoài ra toàn bộ Tập đoàn còn phải tổ chức lập và trình bày một BCTC 

chung, để cung cấp thông tin tổng hợp về hoạt động của toàn bộ Tập đoàn với tư cách 

một thực thể thống nhất - được gọi là BCTCHN. 

 Thứ tư, TĐKT không tổ chức bộ máy kế toán chung. Mỗi thành viên là một 

pháp nhân kinh tế độc lập nên có bộ máy kế toán riêng, do TĐKT không có tư cách 

pháp nhân nên không thể thiết lập một bộ máy kế toán chung cho cả Tập đoàn mà 

chỉ có sự liên kết chặt chẽ giữa bộ máy kế toán của CTM với CTC về công tác hợp 

nhất BCTC. 

- Ý nghĩa tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn kinh tế 

+ Đảm bảo cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ các thông tin kinh tế, tài 

chính của đơn vị cho các đối tượng quan tâm giúp họ đưa ra các quyết định đúng đắn, 

kịp thời.  

+ Đảm bảo ghi chép, theo dõi, phản ánh và giám sát chặt chẽ các loại tài sản, 

nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn, nguồn vốn trong các doanh nghiệp.  

+ Giúp cho kế toán thực hiện tốt yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của mình 

trong hệ thống các công cụ quản lý.  

+ Giúp cho doanh nghiệp có được bộ máy kế toán gọn nhẹ, hoạt động hiệu 

quả, nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán.  



 8 

- Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn kinh tế 

+ Tổ chức công tác kế toán phải tuân thủ Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, các 

chế độ chính sách kinh tế, tài chính, kế toán và các chính sách vĩ mô của Nhà nước đã 

ban hành. 

+ Tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ 

chức quản lý, đặc điểm hoạt động và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ 

người làm kế toán. 

 + Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất 

 + Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. 

1.3. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG TẬP ĐOÀN 

KINH TẾ 

1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán  

 - Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong các TĐKT: Bộ máy kế toán 

của CTM và các CTC có thể được thực hiện theo một trong ba mô hình:  

 + Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung  

 + Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán 

 + Mô hình tổ chức bộ máy vừa tập trung vừa phân tán  

 - Tổ chức công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị: Trong quá trình tổ 

chức bộ máy kế toán ở CTM và các CTC trong TĐKT có thể được thực hiện theo 

một trong các mô hình sau: 

 + Mô hình tách biệt giữa KTTC và KTQT 

 + Mô hình kết hợp giữa KTTC và KTQT 

 + Mô hình hỗn hợp: 

 - Trang bị các phương tiện để phục vụ công tác kế toán trong TĐKT 

1.3.2. Tổ chức thu nhận thông tin kế toán 

 - Tổ chức xây dựng hệ thống danh mục chứng từ kế toán và các biểu mẫu 

chứng từ kế toán 

+ Hệ thống chứng từ áp dụng trong CTM và các CTC 

+ Hệ thống chứng từ cung cấp thông tin cho việc lập BCTCHN tại CTM 

 - Tổ chức hạch toán ban đầu, lập chứng từ kế toán để ghi nhận các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh. 

 - Tổ chức kiểm tra, hoàn thiện chứng từ kế toán 

 - Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán 

 - Tổ chức bảo quản, lưu trữ và hủy bỏ chứng từ kế toán 

 - Tổ chức thu nhận thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ 

thông tin 

 - Tổ chức thu nhận thông tin kế toán phục vụ công tác KTQT 



 9 

1.3.3. Tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin kế toán 

 - Vận dụng tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

 - Vận dụng tổ chức vận dụng hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán 

1.3.4. Tổ chức phân tích và cung cấp thông tin kế toán 

1.3.4.1. Tổ chức lập báo cáo kế toán để cung cấp thông tin kế toán 

- Tổ chức lập và công khai báo cáo tài chính 

- Hệ thống BCTC riêng 

- Hệ thống BCTCHN 

- Tổ chức lập báo cáo kế toán quản trị 

1.3.4.2. Tổ chức phân tích và cung cấp thông tin báo cáo tài chính hợp nhất 

1.3.5. Tổ chức lưu trữ tài liệu kế toán và công tác kiểm tra kế toán 

1.3.5.1. Tổ chức lưu trữ tài liệu kế toán 

1.3.5.2. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán 

1.4. KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA MỘT SỐ 

NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ LỚN TẠI VIỆT NAM VÀ 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG 

SẢN VIỆT NAM 

1.4.1. Kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán của một số nước trên thế giới 

- Tại Mỹ 

- Tại Pháp 

1.4.2. Kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán của một số Tập đoàn 

kinh tế lớn tại Việt Nam 

Kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán của một số Tập đoàn kinh tế lớn 

tại Việt Nam như Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam. 

1.4.3. Bài học kinh nghiệm về tổ chức công tác kế toán cho Tập đoàn 

công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

- Thứ nhất, cần nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán là công cụ 

không thể thiếu trong quản lý kinh tế tài chính 

- Thứ hai, tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn bao gồm công việc tổ chức 

KTTC và tổ chức KTQT 

-  Thứ ba, cần xây dựng, ban hành và hướng dẫn áp dụng quy chế nội bộ về kế 

toán thống nhất trong toàn Tập đoàn 

- Thứ tư, cần phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

kế toán 

- Thứ năm, hệ thống kế toán của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn cần 

được đánh giá thường xuyên 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Sự phát triển của các TĐKT cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ 

thống kế toán Việt Nam đã có những đổi mới căn bản để phù hợp với hệ thống kế 

toán thế giới, việc nghiên cứu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các TĐKT là 

vấn đề cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Chương 1 của luận án đã trình bày và phân 

tích những vấn đề lý luận cơ bản về TĐKT và tổ chức công tác kế toán trong các 
TĐKT. Làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về TĐKT và vai trò của TĐKT, đặc 

điểm cơ bản của TĐKT. Đồng thời, chương 1 của luận án cũng trình bày các nội 

dung về tổ chức công tác kế toán trong các TĐKT. Phần cuối của chương 1 đã đưa ra 

kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán của một số nước trên thế giới để làm cơ sở rút 

ra bài học kinh nghiệm cho các TĐKT Việt Nam. 

Việc trình bày và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế 

toán trong các TĐKT là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để triển khai 

những nội dung tiếp theo của luận án, đồng thời cũng từ đó rút ra những giải pháp 

hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán trong các TĐKT. 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TRONG TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Ngày 26/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

345/2005/QĐ- TTg thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

hoạt động theo mô hình CTM - CTC. Theo đó, CTM Tập đoàn Than Việt Nam đổi 

tên thành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chuyển Tổng Công 

ty Khoáng sản Việt Nam thành CTC của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam. Nhà nước giao cho Tập đoàn quản lý tài nguyên, trữ lượng than, bôxit và 

các khoáng sản khác để tổ chức khai thác theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ 

chức, hoạt động của Tập đoàn. 

Ngày 21/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 418/2005/QĐ-

TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 

sản Việt Nam. 

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam 

Từ 01/1/2006, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bắt đầu 

hoạt động và xác định chiến lược “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi 
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lên giàu mạnh”, với phương châm “Phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường, với 

địa phương và cộng đồng, với đối tác và bạn hàng và hài hoà trong nội bộ”. Chức 

năng, nhiệm vụ trong từng hướng kinh doanh của Tập đoàn: 

 - Công nghiệp than 

 - Công nghiệp nhôm 

 - Công nghiệp khoáng sản 

 - Công nghiệp hoá chất mỏ và vật liệu xây dựng 

 - Cơ khí, chế tạo máy 

 - Dịch vụ 

 - Đầu tư ra nước ngoài 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn 

công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

 - Đặc điểm hoạt động của Tập đoàn 

 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là một TĐKT đa ngành, 

đa lĩnh vực, hoạt động khá rộng với nhiều nhóm ngành kinh doanh  

 Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không ngừng mở rộng 

đầu tư phát triển với sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế thông qua việc 

cổ phần hóa đa số các doanh nghiệp thành viên. 

 Với phạm vi hoạt động rộng, Tập đoàn đã thiết lập cơ chế quản lý nội bộ (gồm 

cơ chế khoán quản chi phí, kế hoạch phối hợp kinh doanh, chiến lược phát triển 

chung, các quỹ tập trung và vận hành thị truờng nội bộ) phù hợp với cơ cấu tổ chức 

quản lý của một TĐKT hoạt động theo mô hình CTM - CTC. 

 Trong giai đoạn 2008 - 2015, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 

Nam đã đạt được các kết quả hoạt động SXKD vuợt trội so với giai đoạn truớc khi 

chuyển đổi sang mô hình CTM - CTC). Cụ thể sản luợng than nguyên khai sản xuất 

năm 2005 đạt 27,1 triệu tấn nhưng đến năm 2015 đã đạt được 37,6 triệu tấn tương 

ứng bằng 140% so với năm 2005 và điều này không chỉ đáp ứng được nhu cầu nội 

địa mà còn thừa để xuất khẩu. 

 Ngoài sản phẩm chính là Than, Tập đoàn còn chú trọng phát triển các sản 

phẩm khác như vật liệu nổ công nghiệp, điện, vật liệu xây dựng và đều có sự tăng 

trưởng qua các năm.  

 - Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Tập đoàn 

 + Điều kiện sản xuất 

 + Tổ chức sản xuất 

 + Đặc điểm sản phẩm 
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2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản 

 Mô hình tổ chức của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

 Nếu xét về phương thức liên kết, giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn có 

mối liên kết hỗn hợp, trong đó tồn tại cả liên kết theo chiều ngang và chiều dọc.  

 Nếu xét theo bản chất liên kết, Tập đoàn có mối liên kết cứng (liên kết chặt 

chẽ) và được tổ chức theo mô hình CTM - CTC với cấu trúc “Tập đoàn đa cấp”.  

 Đến năm 2016, không tính 11 công ty liên kết, Tập đoàn có 88 đơn vị 

thành viên. 

 - Bộ máy quản lý và điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam  

 Trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, CTM do Nhà 

nước sở hữu 100% vốn điều lệ dưới hình thức công ty TNHH một thành viên. 

CTC có thể được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH một 

thành viên, tổng công ty theo hình thức CTM - CTC.  

Mức độ quan hệ tài chính giữa CTM với các CTC phụ thuộc vào quan hệ sở 

hữu về vốn. 

 Cơ chế quản lý, điều hành nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam 

- Đặc điểm cơ chế quản lý và điều hành của Tập đoàn: 

 + Tính chuyên môn hoá trong hoạt động SXKD:  

 + Mối quan hệ giữa CTM và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn 

 + Mối quan hệ giữa các đơn vị thành viên với nhau 

- Các công cụ thực hiện cơ chế quản lý, điều hành nội bộ của Tập đoàn: 

 + Kế hoạch phối hợp kinh doanh  

 + Cơ chế khoán quản chi phí 

 + Thị trường nội bộ Tập đoàn 

 + Các quy chế quản lý và các quỹ tập trung của Tập đoàn 

2.1.5. Đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động ảnh hưởng đến tổ chức công 

tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hoạt động SXKD đa 

ngành, trên nhiều lĩnh vực. Điều này gây không ít khó khăn trong việc quản lý kinh 

tế, tài chính của các đơn vị trong Tập đoàn nói chung và Tập đoàn công nghiệp Than 

- Khoáng sản Việt Nam nói riêng. 

 Với quy mô lớn, trình độ và năng lực quản lý còn hạn chế, phương thức kinh 

doanh trong điều kiện Tập đoàn lớn còn nhiều bất cập. Điều này ảnh huởng lớn đến 

tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 
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 Hợp tác và liên kết giữa các đơn vị trong Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam khá cao, tạo thuận lợi đáng đến tổ chức công tác kế toán trong 

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Các nhân tố trên đây đã ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức công tác kế toán 

trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trên các khía cạnh cụ thể 

sau đây: 

- Thứ nhất, ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình tổ chức công tác kế toán 

- Thứ hai, ảnh hưởng đến việc tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 

- Thứ ba, ảnh hưởng đến việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

- Thứ tư, ảnh hưởng đến việc lựa chọn hình thức kế toán 

- Thứ năm, ảnh hưởng đến việc tổ chức hệ thống báo cáo kế toán  

2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG TẬP ĐOÀN 

CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  

 Tình hình thực hiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn dựa trên giác độ 

hệ thống kế toán Việt Nam có thể được mô tả như sau: 

 Giai đoạn từ năm 1994 đến năm 1996: TCT Than Việt Nam được thành lập 

ngày 10/10/1994, các đơn vị thành viên trong Tổng công ty thực hiện tổ chức công 

tác kế toán theo Pháp lệnh kế toán và thống kê số 6-LCT/HĐNN8 do Hội đồng Nhà 

nước ban hành ngày 20/5/1988.  

 Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2006: Dựa vào chế độ kế toán theo Quyết 

định 1141/TC/CĐKT, TCT Than Việt Nam nghiên cứu ban hành Quyết định số 

115/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2001 của HĐQT để đáp ứng những yêu cầu về quản lý 

điều hành hoạt động SXKD và hạch toán kế toán của ngành Than. 

 Luật số 03/2003/QH11 ban hành ngày 17/06/2003 của Quốc hội nước cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .  

 Giai đoạn từ năm 2006 đến nay: 

BTC đã ban hành Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về Chế độ 

kế toán doanh nghiệp và Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về Chế 

độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp  

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Hệ thống 

Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại 

Quyết định số 2971/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006.  

 Ngày 22/12/2014, BCT ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định chế 

độ kế toán doanh nghiệp mới nhất đối với các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực. Do 

vậy, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phải cập nhật những thay đổi của Thông tư 

200/2014/TT-BTC vào tổ chức công tác kế toán ở đơn vị mình cho phù hợp. 

 Luật Kế toán 2015 - Luật số 88/2015/QH13 
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 Vận dụng Chế độ kế toán theo quyết định số 2917/QĐ-HĐQT cùng hệ thống 

chuẩn mực và Luật kế toán 2015 đã giúp cho Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng 

sản Việt Nam có một hành lang pháp lý rõ ràng, chuẩn mực, nhờ đó nâng cao tính 

trung thực của thông tin kế toán cung cấp, minh bạch hoá thông tin của Tập đoàn 

đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

- Tại CTM Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

CTM Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là một tổ hợp gồm 

nhiều đơn vị trực thuộc có địa bàn hoạt động phân tán như: Công ty xây dựng hầm lò 

1, công ty xây dựng hầm lò 2… Chính vì vậy mà bộ máy kế toán tại CTM được tổ 

chức theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán.  

 Các đơn vị trực thuộc CTM hạch toán phụ thuộc do được phân cấp quản lý 

nên có tổ chức bộ máy kế toán riêng, được tổ chức theo hình thức tập trung. 

 - Tại các công ty con:  

 + Nhóm các CTC không hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con 

 Đa số các CTC của Tập đoàn tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung, 

một số CTC có quy mô lớn với các xí nghiệp trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán theo 

mô hình vừa tập trung vừa phân tán. 

 + Nhóm các TCT hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con 

 Do quy mô hoạt động, phân tán rộng khắp tỉnh thành trong nước, hoạt động 

theo mô hình CTM - CTC. Các đơn vị trong TCT đều là các đơn vị hạch toán độc 

lập, có tổ chức bộ máy kế toán riêng, và đều lập BCTC. Chính vì vậy các TCT này 

thường tổ chức mô hình bộ máy kế toán phân tán 

 Tại CTM các TCT: tổ chức bộ máy kế toán tập trung  

 Tại các CTC: tổ chức bộ máy kế toán tập trung 

 - Tại các đơn vị sự nghiệp có thu: Hạch toán độc lập, có tổ chức bộ máy kế 

toán riêng và tổ chức bộ máy kế toán tập trung 

 Về công tác KTQT: tại các đơn vị trong Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt 

Nam, công tác kế toán quản trị rất được chú trọng và được tổ chức kết hợp giữa 

KTTC và KTQT trong một phần hành kế toán  

 Để hỗ trợ cho công tác kế toán, toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn Than - 

Khoáng sản Việt Nam đều ứng dụng tin học vào công tác kế toán. 

2.2.2. Tổ chức thu nhận thông tin kế toán 

 - Hệ thống chứng từ sử dụng trong toàn Tập đoàn theo Quyết định số 

2917/QĐ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn 

 - Hệ thống chứng từ phản ánh các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị thành viên 

Tập đoàn  
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 - Quy trình luân chuyển chứng từ  

 - Ghi chép trên chứng từ kế toán  

 - Bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán 

 - Về công tác KTQT  

 - Về chứng từ điện tử 

2.2.3. Tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin kế toán 

 - Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

 + Tập đoàn sử dụng hệ thống tài khoản thống nhất theo Quyết định số 

2917/QĐ-HĐQT ban hành ngày 27/12/2006 của HĐQT Tập đoàn công nghiệp Than 

- Khoáng sản Việt Nam.  

 + Hệ thống tài khoản này được mở thành nhiều cấp chi tiết Khác nhau để sử 

dụng phù hợp ở các đơn vị thành viên.  

 + Một số tài khoản khác thể hiện đặc thù của ngành  

 + Tài khoản phục vụ cho mục đích hợp nhất BCTC 

 + Hệ thống tài khoản dùng trong công tác KTQT 

 + Trong điều kiện ứng dụng tin học trong công tác kế toán 

 - Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán 

 + Hình thức kế toán 

 + Sổ kế toán phục vụ cho việc lập BCTCHN 

 + Sổ kế toán phục vụ cho công tác KTQT 

 + Trong điều kiện ứng dụng tin học trong công tác kế toán  

2.2.4. Tổ chức phân tích và cung cấp thông tin kế toán 

2.2.4.1. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính riêng của các đơn vị thành viên 

trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

 Tổ chức hệ thống BCTC riêng 

 Đối với CTM Tập đoàn và các CTC không hoạt động theo mô hình 

CTM - CTC 

 - Trách nhiệm lập và trình bày BCTC 

 - Kỳ lập BCTC 

 - Công việc chuẩn bị trước khi lập báo cáo tài chính 

 - Phương pháp lập báo cáo tài chính 

 Đối với các TCT hoạt động theo mô hình CTM - CTC 

 - Kỳ lập BCTC 

 - Công tác chuẩn bị trước khi lập BCTC 

 - Lập BCTC  

 + BCTC riêng của các đơn vị trong TCT  

 + Lập BCTCHN của TCT 
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 Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu 

- Kỳ lập BCTC 

- Hệ thống BCTC  

 Nộp và công khai BCTC 

 - Nộp BCTC 

 - Công khai BCTC 

2.2.4.2. Tổ chức lập Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam 

 - Khái quát hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam 

 - Trách nhiệm lập BCTCHN 

 - Phạm vi hợp nhất BCTC của Tập đoàn 

 - Sự thống nhất chính sách kế toán và niên độ kế toán 

 - Quy trình lập BCTCHN 

 - Tổ chức công khai BCTCHN 

2.2.4.3. Tổ chức lập báo cáo kế toán quản trị 

2.2.4.4. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính 

2.2.5. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán  

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

2.3.1. Những ưu điểm  

- Tập đoàn Nam đã xây dựng được chế độ kế toán thống nhất trong Tập đoàn, 

vận dụng vào tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống 

sổ sách kế toán 

- Bộ máy kế toán của CTM của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 

Nam và các đơn vị thành viên được tổ chức tương đối nhịp nhàng và có sự thống nhất 

cao trong công tác kế toán 

- Quy trình luân chuyển chứng từ đối với phần lớn các nội dung kế toán khá 

chặt chẽ, đảm bảo tránh được các khâu trung gian 

 - Hệ thống tài khoản kế toán theo Chế độ kế toán riêng của Tập đoàn được xây 

dựng đảm bảo đúng quy định 

- BCTCHN của Tập đoàn tin cậy và chính xác 

- Tập đoàn đã quan tâm đúng mức đến việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất 

cho bộ phận kế toán giúp tăng hiệu quả công tác kế toán 

2.3.2. Những hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm đã nêu ở trên, tổ chức công tác kế toán trong Tập 

đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam còn một số hạn chế như: 
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 - Về tổ chức bộ máy kế toán 

 + Việc bố trí sắp xếp công việc chưa khoa học, hợp lý, do đó ảnh hưởng đến 

không nhỏ đến chất lượng công tác kế toán.  

 + Việc tổ chức bộ phận kế toán hợp nhất BCTC hợp nhất chưa hợp lý 

+ Việc tổ chức các bộ phận trong bộ máy KTQT chưa được chú trọng đúng mức. 

 - Về tổ chức thu nhận thông tin kế toán 

+ Các chứng từ phản ảnh giao dịch nội bộ Tập đoàn chưa được coi trọng; 

+ Một số đơn vị trong Tập đoàn chưa coi trọng việc ban hành quy trình lập và 

luân chuyển chứng từ dưới dạng văn bản 

+ Công tác kiểm tra, xử lý chứng từ chưa được thực hiện thường xuyên 

+ Việc chấp hành quy định về phân loại, bảo quản, lưu trữ chứng từ chưa đảm 

bảo theo đúng quy định 

+ Các đơn vị trong Tập đoàn chưa sử dụng nhiều chứng từ điện tử, điều này 

làm cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán chưa phát huy được 

hiệu quả. 

- Về tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin kế toán 

+ Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán  

 Việc xây dựng tài khoản chi tiết chưa hợp lý 

 Việc xây dựng và sử dụng tài khoản chi tiết chưa thống nhất trong toàn Tập đoàn 

 Hệ thống tài khoản kế toán được sử dụng trong các đơn vị trong Tập đoàn vẫn 

chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu hệ thống hoá thông tin để lập một số chỉ tiêu 

trên BCTC riêng, đặc biệt đối với việc thực hiện các bút toán điều chỉnh, loại trừ khi 

lập BCTCHN 

+ Tổ chức vận dụng hình thức kế toán 

 Tập đoàn chưa có sổ kế toán chi tiết các giao dịch nội bộ 

- Tổ chức phân tích và cung cấp thông tin kế toán 

+ Việc lập BCTCHN của Tập đoàn vẫn chưa phản ánh được các dòng tiền phát 

sinh giữa Tập đoàn với các đối tuợng bên ngoài 

+ TMBCTCHN của Tập đoàn vẫn còn tồn tại một số nhược điểm  

+ Vẫn còn tình trạng một số đơn vị chưa tuân thủ đúng thời hạn lập và gửi 

BCTC riêng  

+ Hệ thống báo cáo quản trị cáo chưa được thiết kế khoa học, đầy đủ 

+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại Tập đoàn chưa 

triệt để và hiệu quả, đặc biệt trong quy trình lập BCTCHN 

+ Việc phân tích các chỉ tiêu trên BCTCHN chưa được Tập đoàn chú trọng 
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- Tổ chức công tác kiểm tra kế toán  

+ Công tác kiểm tra kế toán không được tiến hành thường xuyên 

+ Trình độ kiểm tra kế toán của cán bộ, nhân viên còn hạn chế 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Nguyên nhân khách quan 

+ Các chính sách kinh tế tài chính vĩ mô đang trong quá trình sửa đổi, hoàn 

chỉnh, chưa ổn định 

+ Nhận thức về tầm quan trọng của BCTCHN còn nhiều hạn chế 

+ Nhu cầu sử dụng thông tin trong BCTCHN của Tập đoàn còn thấp, năng lực 

khai thác và sử dụng thông tin chưa cao 

 - Nguyên nhân chủ quan 

+ Nhận thức của bản thân Tập đoàn về tổ chức công tác kế toán một cách khoa 

học, hợp lý còn hạn chế 

+ Trình độ quản lý kinh tế của các nhà quản lý và đội ngũ nguời làm kế toán 

trong Tập đoàn còn hạn chế chưa đồng đều 

+ Năng lực khai thác và sử dụng BCTCHN còn bất cập 

+ Khả năng ứng dụng tin học vào công tác kế toán của nguời làm kế toán còn 

hạn chế 

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý và trình độ nghề nghiệp gặp 

nhiều khó khăn  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Tổ chức công tác kế toán trong các TĐKT nói chung và trong Tập đoàn công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói riêng là một vấn đề khá phức tạp. Đặc biệt 

là trong điều kiện hội nhập hiện nay, hội nhập kinh tế ở Việt Nam đang trong quá 

trình phát triển cả về số luợng và chất lượng, hàng loạt các chính sách, chế độ quản lý 

kinh tế cũng như về kế toán và đang có nhiều thay đổi. 

Chương 2 của Luận án đã đi sâu phân tích làm rõ quá trình hình thành và phát 

triển và đặc điểm tổ chức hoạt động, quản lý của Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam. Trên cơ sở với những minh chứng cụ thể qua khảo sát, điều 

tra, luận án đã phân tích làm rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn 

công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, qua đó chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và 

nguyên nhân hạn chế. Kết quả nghiên cứu của Chương 2 là những luận cứ thực tế 

quan trọng trong việc xác định các nội dung, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công 

tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 
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Chương 3 

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - 

KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

          - Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam từng bước trở thành TĐKT vững mạnh, giữ vai trò quan trọng trong việc 

đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và một số cân đối lớn về khoáng sản của nền 

kinh tế, phấn đấu đến giai đoạn 2015-2020 trở thành TĐKT tầm cỡ khu vực và đến 

giai đoạn 2025-2030 trở thành Tập đoàn xuyên quốc gia lớn. 

           - Mục tiêu cụ thể: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phấn 

đấu đạt được các mục tiêu chính sau đây: 

+ Tiếp tục là nhà sản xuất cung ứng than chính của thế giới 

+ Trở thành một trong các nhà sản xuất và cung ứng điện lớn trong nưóc 

+ Trở thành nhà sản xuất và cung ứng các sản phẩm từ quặng bô xít, quặng 

titan với khối lượng lớn có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.  

+ Trở thành nhà sản xuất và cung ứng chính nguyên vật liệu sản xuất vật liệu 

nổ công nghiệp và vật liệu nổ công nghiệp trên thị trường Đông Dương. 

+ Trở thành nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm thép, kim loại mầu, hoá chất, 

nhiên liệu lỏng, muối ăn, xi măng, vật liệu xây dựng, đất hiếm… có sức cạnh tranh 

trên thị trường trong nước và trong khu vực. 

+ Trở thành nhà chế tạo máy (máy mỏ, xe tải nặng, xe chuyên dụng, phương 

tiện vân tải thuỷ) và nhà tổng thầu có uy tín. 

+ Trở thành nơi đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp 

các dịch vụ, tài chính, du lịch, địa chất, khoa học công nghệ, tư vấn đầu tư, xuất khẩu 

lao động, vận tải, hàng hải... cho Việt Nam và khu vực. 

3.2. YÊU CẦU CƠ BẢN VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC 

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG 

SẢN VIỆT NAM 

3.2.1. Yêu cầu cơ bản hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn 

công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

 - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam phải phù hợp với đặc thù về quản lý kinh tế tài chính và tôn 

trọng nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

 - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam phải phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai 
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 - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin kinh tế tài 

chính cho công tác quản lý kinh tế cả tầm vĩ mô và vi mô 

 - Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam phải đảm bảo tính tiết kiệm hiệu quả. 

3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn 

công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

- Nguyên tắc phù hợp 

- Nguyên tắc kế thừa 

- Nguyên tắc khả thi và hiệu quả. 

3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

TRONG TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

3.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 

 - Tại CTM: Cần phải thiết lập bộ phận kế toán chuyên trách thực hiện công 

việc lập BCTCHN. Bộ phận lập BCTC tổng hợp cần tách riêng với bộ phận lập 

BCTC của CTM Tập đoàn.  

 - Về việc tổ chức các bộ phận (phần hành) kế toán trong bộ máy kế toán của 

CTM và các CTC trong Tập đoàn phục vụ việc lập BCTC riêng và Báo cáo KTQT 

cần tương ứng với quy mô công tác kế toán và khối lượng công việc kế toán cần thực 

hiện cũng như số lượng và chất lượng của đội ngũ những người làm kế toán.  

- Cần nâng cao trình độ cho đội ngũ người làm kế toán tại CTM và các CTC 

- Lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu, điều kiện của từng đơn vị 

- Cần mở các lớp đào tạo chính thức về ứng dụng tin học cho nhân viên kế toán. 

3.3.2. Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin kế toán 

- CTM cần thống nhất về nội dung và phương pháp ghi chép cụ thể đối với các 

chứng từ phản ánh giao dịch nội bộ giữa các đơn vị trong Tập đoàn 

- Các đơn vị trong Tập đoàn cần hoàn thiện hơn nữa quy trình luân chuyển 

chứng từ kế toán: quy trình này này cần được đưa ra bằng văn bản, mô tả rõ ràng quy  

trình cho các nhóm hoạt động trong từng chu trình sản xuất kinh doanh 

- Công tác kiểm tra, xử lý chứng từ phải được thực hiện thường xuyên. 

- Công tác bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán cần được thực hiện một cách 

khoa học 

- Cần quy định rõ tính pháp lý của chứng từ điện tử. Tăng cường tính bảo mật 

và bảo toàn dữ liệu trong quá trình sử dụng và lưu trữ chứng từ điện tử. 

- Cần thiết phải hoàn thiện và xây dựng hệ thống chứng từ phục vụ công tác 

KTQT.  
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3.3.3. Hoàn thiện tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin kế toán 

 - Về hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

+ Cần xây dựng hệ thống tài khoản kế toán để hệ thống hoá thông tin về hoạt 

động kinh tế tài chính của đơn vị, phục vụ cho việc lập BCTC và Báo cáo KTQT 

+ Quy định cụ thể, thống nhất về việc sử dụng tài khoản chi tiết tại các đơn vị 

thành viên trong toàn Tập đoàn 

+ Lựa chọn các tài khoản cấp 1, cấp 2 phù hợp đồng thời chi tiết hoá các tài 

khoản này nhằm phục vụ cho việc lập BCTC riêng cũng như lập BCTCHN 

+ Xây dựng danh mục các tài khoản chi tiết dùng cho công tác thu nhận, xử lý 

và phân tích thông tin đáp ứng cho KTQT. 

 - Về hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 

 + Cần phải quy định thêm những sổ kế toán để phục vụ cho quá trình hợp nhất 

 + Cần thiết kế hệ thống sổ KTQT để theo dõi chi tiết phục vụ cho KTQT. 

3.3.4. Hoàn thiện tổ chức phân tích và cung cấp thông tin kế toán 

3.3.4.1. Hoàn thiện tổ chức lập báo cáo tài chính riêng của các đơn vị thành 

viên trong Tập đoàn  

 - Khi lập báo cáo kế toán quý cần phải sử dụng theo đúng biểu mẫu quy định, 

đúng ký hiệu và tên gọi, đảm bảo nội dung và phương pháp lập, trình bày nhất quán 

giữa các kỳ kế toán. 

 - Tập đoàn cần tuân thủ theo hướng dẫn của khung pháp lý về: 

 + Đơn vị chịu trách nhiệm chuyển đổi Báo cáo tài chính: CTM Tập đoàn. 

 +Tỷ giá sử dụng trong chuyển đổi: 

 - Cần lập BCTC đúng thời hạn quy định và kiểm soát tính chính xác của BCTC.  

3.3.4.2. Hoàn thiện lập Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn 

- Hoàn thiện Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 - Hoàn thiện Bảng thuyết minh BCTC 

3.3.4.3. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị của Tập đoàn 

 - Hệ thông báo cáo quản trị phải được tổ chức phù hợp với nhu cầu và mục 

tiêu của công tác quản lý trong doanh nghiệp cũng như từng quyết định kinh doanh. 

 - Hệ thống báo cáo quản trị của Tập đoàn phải được thiết kế, lập và trình bày 

mang tính linh hoạt 

 - Các thông tin trên Báo cáo quản trị phải được phân chia thành các chỉ 

tiêu phù hợp với các tiêu chuẩn đánh giá thông tin trong mỗi tình huống kinh tế 

khác nhau. 

 - Các chỉ tiêu trong báo cáo KTQT phải quan hệ chặt chẽ và logic với nhau.  

 - Các số liệu thực tế, dự toán, định mức hoặc các mục tiêu định trước trong 

báo cáo phải so sánh được với nhau 
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 - Hình thức kết cấu báo cáo KTQT cần đa dạng, linh hoạt 

 - Các chỉ tiêu trong báo cáo KTQT thực hiện nên được phân theo khu vực, địa 

điểm, thời gian, bộ phận, theo nhóm sản phẩm... 

 - Hệ thống báo cáo quản trị của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam cần xác định và xây dựng hệ thống chỉ tiêu các yếu tố đầu vào và đầu ra. 

 - Cần hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán phục vụ cho việc thu thu thập thông 

tin lập BCTCHN toàn Tập đoàn. 

3.3.4.4. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính 

- Cần lập kế hoạch phân tích 

- Sưu tầm, lựa chọn và kiểm tra tài liệu phân tích 

- Thực hiện công việc phân tích 

- Tập đoàn cần bổ sung thêm các chỉ tiêu trong phân tích 

- Tập đoàn cần lập báo cáo phân tích  

3.3.5. Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm tra kế toán 

- Các đơn vị trong Tập đoàn cần thiết lập bộ phận kiểm tra kế toán 

- Bộ phận kiểm tra kế toán cần lập kế hoạch kiểm tra cho cả năm và chia ra 

theo từng tháng, quý; tiến hành kiểm tra thường xuyên và định kỳ. 

- Cần xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ trong Tập đoàn 

3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 

3.4.1. Điều kiện về phía Nhà nước 

- Về Luật kế toán: Tiếp tục triển khai hướng dẫn Luật kế toán ra phạm vi toàn 

xã hội 

- Về hệ thống chuẩn mực kế toán: Tiếp tục hoàn thiện và ban hành hệ thống 

chuẩn mực kế toán hiện hành 

- Về chế độ kế toán: Cần có những quy định áp dụng thống nhất trong các 

doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Về KTTC, chế độ kế toán xây dựng theo 

hướng dẫn đưa ra những quy định chung nhất, mang tính chất mở để các ngành, các 

lĩnh vực khác nhau có thể vận dụng phù hợp không nên cụ thể quá sẽ khó vận dụng 

cho những ngành đặc thù. Về KTQT cần có sự hướng dẫn mang tính định hướng 

bằng các văn bản pháp quy, các ngành, các lĩnh vực trên cơ sở đó vận dụng phù hợp 

với đặc điểm của mình. 

- Hoàn thiện và ổn định chính sách kinh tế tài chính vĩ mô 

- Tăng cường và nâng cao vai trò của các Hội nghề nghiệp, đặc biệt là Hội kế 

toán Việt Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam trong việc hướng dẫn 

chuyên môn đối với công tác kế toán. 
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3.4.2. Điều kiện về phía Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam 

- Rà soát lại các văn bản pháp quy đã ban hành, đồng thời lập kế hoạch chi tiết, 

cụ thể xây dựng những văn bản pháp quy mới cho phù hợp với tình hình phát triển 

hiện tại cũng như trong tương lai.  

- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần phải hoàn thiện về 

cơ chế tài chính và các cơ chế liên quan.  

- Cần cập nhật các chính sách và chế độ mới của Nhà nước để ban hành chính 

sách kế toán mới cho phù hợp với thực tiễn 

- Nghiên cứu, xây dựng chế độ KTTC, chế độ KTQT và chuẩn hoá nghiệp vụ 

để có sự thống nhất áp dụng trong CTM và các đơn vị thành viên Tập đoàn. Xây 

dựng quy định về chế độ công khai thông tin KTTC của tập đoàn ở các cấp như lãnh 

đạo tập đoàn, nội bộ Tập đoàn và công chúng. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức tin học cho 

người làm kế toán một cách thường xuyên và cập nhật chính sách, chế độ mới cho 

đội ngũ những người làm kế toán 

- Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán nhằm nâng cao năng 

suất lao động kế toán và cung cấp thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời phục vụ yêu cầu 

quản trị tập đoàn. Đồng thời xây dựng quy trình tổ chức hệ thống thông tin chuẩn áp 

dụng phù hợp. 

- Tiếp thu kinh nghiệm của các doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới, nghiên cứu 

áp dụng đồng bộ hoá hệ thống thông tin quản lý các mặt hoạt động của Tập đoàn, 

thống nhất xuống các đơn vị thành viên. Trong đó giải pháp sử dụng phần mềm 

chuyên dụng quản lý toàn diện (hệ thống hoạch định nguồn lực toàn doanh nghiệp - 

ERP) cũng cần được Tập đoàn nghiên cứu ứng dụng trong tương lai. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các TĐKT nói chung và trong Tập 

đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói riêng là một vấn đề phức tạp cần 

có sự nghiên cứu kỹ lưỡng cả về lý luận và thực tiễn. Để nâng cao hiệu quả của tổ 

chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 

Chương 3 của luận án đã đề cập đến những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện nhằm 

mục đích định hướng cho việc đề xuất những nội dung hoàn thiện phù hợp. Những 

nội dung hoàn thiện được nghiên cứu một cách khoa học dựa trên cơ sở những đánh 

giá khách quan về thực trạng tổ chức công tác kế toán Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam. Các nội dung hoàn thiện này vừa mang tính khái quát, vừa 
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mang tính cụ thể, bao gồm nội dung hoàn thiện trên lĩnh vực vĩ mô của Nhà nước và 

nội dung hoàn thiện trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Bên 

cạnh đó cũng trong chương 3, luận án đã phân tích một số điều kiện cơ bản thuộc về 

Nhà nước và thuộc về Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong việc 

đưa ra các đề xuất để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, để công tác kế toán thực hiện tốt hơn. 

 

 
KẾT LUẬN 

 

 Trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới như hiện nay, việc sử 

dụng thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản lý trong các TĐKT là đòi hỏi tất 

yếu. Tuy nhiên tổ chức công tác kế toán trong vẫn còn là một vấn đề mới mẻ, phức 

tạp. Do vậy, không ngừng đổi mới và hoàn thiện tổ chức công tác kế toán là vấn đề 

đang được các TĐKT quan tâm, trong đó có Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng 

sản Việt Nam. Xuất phát từ thực trạng đó, luận án “Hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam” đã nghiên cứu và rút 

ra những kết luận cơ bản sau đây: 

 - Luận án đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về TĐKT và tổ chức 

công tác kế toán trong TĐKT. Đồng thời, luận án tổng hợp kinh nghiệm về tổ chức 

công tác kế toán trong các TĐKT ở một số nuớc trên thế giới như Mỹ, Pháp, Nhật 

Bản nhằm giúp các nhà quản lý trong các TĐKT nhận thức rõ hơn tầm quan trọng 

của tổ chức công tác kế toán trong quản trị tập đoàn. 

 - Luận án đã nghiên cứu thực trạng về tổ chức công tác kế toán trong Tập 

đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra những phân 

tích, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế 

trong tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam. 

 - Luận án đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 

trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo từng nội dung tổ 

chức công tác kế toán. Để thực hiện các giải pháp hoàn thiện nêu trên, luận án đưa ra 

các điều kiện thực hiện về phía Nhà nước và bản thân Tập đoàn công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam.  
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