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TÓM TẮT 

Bài viết tập trung phân tích thực trạng tổ chức kế toán của các hợp tác xã tại tỉnh Nghệ An, nhận diện những điểm 

còn hạn chế trong quá trình tổ chức kế toán, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế 

toán của các hợp tác xã trong thời gian tới. Để thực hiện mục tiêu trên, bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu: 

Kiểm định Shapiro-Wilk normality test và T-test, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích so sánh và 

thang đo Likert. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) số lượng kế toán cơ hữu trong các hợp tác xã còn hạn chế, trình độ 

chuyên môn chưa cao, (ii) tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ kế toán chưa tuân thủ theo chế độ 

kế toán hiện hành, (iii) tổ chức lập báo cáo và cung cấp thông tin còn mang tính hình thức, thông tin kế toán chưa 

đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời, (iv) tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ về kế toán còn hạn chế. 

Do đó, để hoàn thiện tổ chức kế toán của các hợp tác xã bài viết đã đưa ra một số giải pháp: Nâng cao năng lực và 

tạo nguồn nhân lực kế toán cho hợp tác xã; Bổ sung mở một số sổ kế toán chi tiết và báo cáo kế toán quản trị phục vụ 

cho mục đích cung cấp thông tin phục vụ quản lý nội bộ của hợp tác xã và Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy định 

kiểm tra, kiểm soát về kế toán trong hợp tác xã.  

Từ khóa: Hợp tác xã, kế toán, Nghệ An. 

Accounting Performance in Cooperatives in Nghe An Province:  
Situation, Solutions and Policy Implications 

ABSTRACT 

This article analyzed the current situation of accounting performance in the cooperatives in Nghe An province, 

indicated shortcomings in the accounting performance, and suggested some implications to improve the accounting 

performance of these cooperatives in the future. To achieve these objectives, this article used some research 

methods such as: Shapiro-Wilk normality test and T-test, descriptive statistics method, comparative analysis method, 

and Likert scale. The research results showed that (i) The number of permanent accountants in cooperatives was 

limited and the educational level of accounts was not high; (ii) applying the system of accounting vouchers, accounts, 

and ledger accounts were not complying with the guidelines of the accounting regime; (iii) reporting and providing the 

accounting information were still formal and accounting information was inaccurate, incomplete and untimely; (iv) the 

effectiveness of the internal control system in accounting was also limited. Therefore, this article suggested some 

implications to improve the accounting performance of these cooperatives: Improving capacity and creating 

accounting human resources for cooperatives; Applying some additional detailed accounting ledgers and 

management accounting reports to provide accounting information to the internal management of cooperatives; 

regulations on inspection and control on accounting. 

Keywords: Cooperative, accounting, Nghe An. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Täi tînh Nghệ An, nëng lực cþa các hợp tác 

xã (HTX) ngày càng được nâng cao; tù chức, 

quân lý và hoät đûng cþa HTX cơ bân đýng quy 

đðnh cþa Luêt HTX nëm 2012. Cuøi 2020, tînh 

Nghệ An cò 794 HTX, trong đò cò 419 HTX hoät 

đûng hiệu quâ (chiếm 53%), 345 HTX hoät đûng 

trung bình (chiếm 43,4%); 30 HTX hoät đûng 

kém hiệu quâ (chiếm 4%). Mðc dù, tøc đû tëng 

mailto:tranthithuong@vnua.edu.vn


Trần Thị Thương, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Mai Anh, Lê Thị Minh Châu 

1673 

trưởng hàng nëm cþa khu vực HTX trên đða bàn 

tînh đät khoâng 10-15% (Xuân Hoàng, 2021) 

nhưng theo khâo sát thực tiễn täi đða phương, tù 

chức kế toán ở các HTX täi tînh Nghệ An còn 

nhiều hän chế về chçt lượng ngu÷n nhân lực kế 

toán, tù chức lêp luân chuyển chứng từ kế 

toán... Theo Lê Thð Minh Châu (2020) hän chế 

trong tù chức kế toán täi HTX sẽ gây ânh hưởng 

đến chçt lượng báo cáo kế toán (BCKT) cþa HTX 

và làm giâm khâ nëng tiếp cên vøn tín dụng cþa 

các ngån hàng thương mäi. Do vêy, nghiên cứu 

về tù chức kế toán trong các HTX täi tînh Nghệ 

An là điều rçt cæn thiết. Bài báo têp trung phân 

tích thực träng tù chức kế toán cþa các HTX täi 

tînh Nghệ An theo cách tiếp cên nghiên cứu cþa 

tác giâ Lưu Đức Tuyền & Ngô Thð Thu H÷ng 

(2014), Nguyễn Thð Thanh Loan (2016) g÷m 5 

nûi dung: (1) Tù chức bû máy kế toán, (2) Tù 

chức thu thêp thông tin qua hệ thøng chứng từ, 

(3) Tù chức hệ thøng tài khoân (TK) kế toán và 

ghi sù kế toán, (4) Tù chức lêp BCKT và cung 

cçp thông tin kế toán, (5) Kiểm soát nûi bû về kế 

toán; từ đò đề xuçt mût sø kiến nghð nhìm hoàn 

thiện tù chức kế toán cþa HTX täi đða phương này.  

Như vêy, mục tiêu nghiên cứu cþa bài viết 

này là phân tích thực träng tù chức kế toán cþa 

các HTX täi tînh Nghệ An theo 5 nûi dung đề cêp 

phía trên, nhên diện những điểm còn hän chế 

trong quá trình tù chức kế toán täi các đơn vð 

này, từ đò đưa ra mût sø giâi pháp và kiến nghð 

nhìm hoàn thiện tù chức kế toán cþa các hợp 

tác xã trong thời gian tới ... 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập dữ liệu 

Thông tin thứ cấp: Dữ liệu thứ cçp được thu 

thêp từ báo cáo cþa Sở NN&PTNT và Liên minh 

HTX cþa tînh Nghệ An..., Luêt Kế toán nëm 

2015, Luêt HTX nëm 2012, Thöng tư sø 

133/2016/TT-BTC, Thöng tư 24/2017/TT-BTC và 

các vën bân pháp quy khác cò liên quan đến chế 

đû kế toán HTX. 

Dữ liệu sơ cấp: Dữ liệu sơ cçp được thu thêp 

thông qua phóng vçn giám đøc hoðc kế toán cþa 

156 HTX thuûc huyện Nghïa Đàn, huyện Diễn 

Châu, huyện Yên Thành và huyện Quỳ Châu, 

tînh Nghệ An trong thời gian tháng 11 nëm 

2020 và tháng 4 nëm 2021 bìng bû câu hói được 

thiết kế sïn.  

2.2. Phân tích dữ liệu 

Kiểm định Shapiro-Wilk normality test và 

T-test: Sø liệu thu thêp sẽ được kiểm tra về đû 

tin cêy và ý nghïa thøng kê (bìng Shapiro-Wilk 

normality test trên phæn mềm STATA 15.1). 

Sau đò, kiểm đðnh T-test (sig-2tails) với mức ý 

nghïa 95% được thực hiện trên phæn mềm 

STATA 15.1 để đo lường về sự khác biệt giữa giá 

trð trung bình cþa hai nhóm HTX.  

Phương pháp thống kê mô tả: Phương pháp 

này sử dụng để mô tâ những đðc tính cơ bân cþa 

dữ liệu thu thêp thông qua biểu diễn dưới däng 

đ÷ thð, bâng sø liệu. 

Phương pháp phân tích so sánh: Phương 

pháp này sử dụng để phân tích chî tiêu về thực 

träng tù chức kế toán theo 5 nûi dung ở trên 

giữa hai nhóm HTX. 

Thang đo Likert: Bài báo sử dụng thang đo 

Likert 3 mức đû (1 - Hoàn toàn không tuân thþ, 

2 - Tuân thþ mức đû trung bình, 3 - Tuân thþ 

hoàn toàn) để đo lường mức đû tuân thþ chế đû 

kế toán về vên dụng chứng từ, hệ thøng TK, ghi 

sù kế toán, lêp BCKT và cung cçp thông tin kế 

toán täi các HTX được điều tra.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm của mẫu khảo sát 

Cuøi nëm 2020, tînh Nghệ An có 794 HTX 

đang hoät đûng, trong đò, bài viết lựa chõn điều 

tra 156 HTX thuûc huyện Nghïa Đàn, Diễn 

Châu, Yên Thành và Quỳ Châu (chiếm 19,7% 

HTX cþa tînh Nghệ An). Cën cứ theo điều 6 cþa 

Thöng tư sø 01/2020/TT-BKHĐT về phân loäi 

HTX theo ngành nghề kinh doanh, 156 HTX 

này được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 có 73 

HTX nông nghiệp (NN) và nhóm 2 có 83 HTX 

khác (g÷m 63 HTX dðch vụ NN, 14 HTX thþ 

công nghiệp và 6 HTX diêm nghiệp). Các HTX 

NN têp trung sân xuçt tiêu thụ nông sân tươi, 

trong khi đò HTX khác cò hoät đûng tiêu thụ 

nông sân thöng thường, hoät đûng kinh doanh 

dðch vụ NN (cung ứng giøng, phân bón, thþy 
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nông, bâo vệ đ÷ng ruûng, bâo vệ thực vêt, thức 

ën chën nuöi„) và phi NN (cçp nước säch, quân 

lý chợ, vệ sinh möi trường, điện nëng, tín dụng 

nûi bû„). Mục đích cþa phân nhóm là so sánh sự 

khác biệt trong tù chức kế toán cþa hai nhóm 

HTX. Theo kết quâ kiểm đðnh, phæn lớn các chî 

tiêu đðnh lượng đều cò ý nghïa thøng kê cao với 

giá trð kiểm đðnh đät mức p-value nhó hơn rçt 

nhiều so với mức ý nghïa 0,05. Bên cänh đò, hæu 

hết sự khác biệt giữa giá trð trung bình cþa hai 

nhòm HTX cÿng được kiểm đðnh với p-value nhó 

hơn mức ý nghïa 0,05, điều này cho thçy sự 

phân chia các HTX trong méu khâo sát thành 

hai nhòm để nghiên cứu là phù hợp. 

3.2. Tổ chức nhân sự kế toán tại các hợp 

tác xã 

Theo kết quâ điều tra, 17,8% HTX NN và 

30,1% HTX khác có nhân viên kế toán cơ hữu, 

tuùi bình quân cþa kế toán từ 35-43 tuùi, mût 

kế toán thường thực hiện tçt câ các khâu công 

việc g÷m ghi chép, kiểm tra, đøi chiếu chứng từ 

sù sách. Trên thực tế, täi các đơn vð kinh tế tình 

träng kiêm nhiệm (kế toán kiêm thþ quỹ hoðc 

thþ kho„) xây ra khá phù biến. Thực träng này 

cÿng xây ra täi các HTX điều tra. Điều này vi 

phäm quy đðnh tài chính, làm hän chế tính 

kiểm soát, giâm khâ nëng phát hiện sai sót 

trong quá trình thực hiện công tác kế toán và vi 

phäm nguyên tíc bçt kiêm nhiệm. 

Các HTX sử dụng dðch vụ kế toán làm việc 

mût sø ngày trong nëm với công việc chþ yếu là 

ghi chép sù sách, lêp BCKT để nûp cho Phòng 

NN huyện và cơ quan thuế đða phương. Theo 

kết quâ phóng vçn chuyên sâu, sự gín bó cþa 

các nhân viên kế toán cơ hữu là do công việc ở 

gæn nhà, thu nhêp ùn đðnh. Các HTX không có 

kế toán cơ hữu là do HTX hoät đûng chưa thực 

sự hiệu quâ, sø lượng công việc kế toán ít so với 

chi phí tiền lương phâi trâ hàng tháng nếu có kế 

toán cơ hữu. Trong tùng méu điều tra có 12,8% 

HTX có kế toán cơ hữu xây ra tình träng vi 

phäm chế đû kế toán, trong khi đò 58,3% là xây 

ra täi HTX sử dụng dðch vụ kế toán. 

Bảng 1. Đặc điểm của các hợp tác xã (2020-2021) 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Giá trị trung bình 
mẫu điều tra 

(n = 156) 

Shapiro-Wilk 
normality test 

(P-value)
a
 

Giá trị trung bình Kiểm định sự 
khác biệt 
(P-value)

b
 

Hợp tác xã  
nông nghiệp (n = 73) 

HTX khác 
(n = 83) 

Số năm thành lập Năm 6,2 P <0,001 7,4 5,0 0,0000 

Số lượng thành viên hợp tác xã Người 407 P <0,001 289 503 0,0294 

Tuổi của Giám đốc hợp tác xã Năm 42,9 0,00305 45,5 40,6 0,0001 

Số năm đi học của giám đốc Năm 10,2 P <0,001 9,6 10,7 0,0002 

Vốn điều lệ của hợp tác xã Trđ 925,5 P <0,001 1.090,8 790,0 0,3177 

Doanh thu của hợp tác xã /năm Trđ 2.113,1 P <0,001 1.588,9 2.542,5 0,1534 

Lợi nhuận gộp của hợp tác xã/năm Trđ 238,1 P <0,001 153,1 307,8 0,0164 

Chú thích: a, b: Giá trị p-value của Shapiro-Wilk normality test và Kiểm định T-test (sig-2tails) với mức ý nghĩa 95%. 

  Bảng 2. Tình hình nhân sự kế toán tại các hợp tác xã (2020-2021) 

Chỉ tiêu 
Tổng mẫu điều tra (n = 156) Hợp tác xã nông nghiệp (n = 73) Hợp tác xã khác(n = 83) 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Hợp tác xã có nhân viên kế toán cơ hữu 38 24,4 13 17,8 25 30,1 

Trình độ nhân viên kế toán cơ hữu       

Trung cấp 17 44,7 8 61,5 9 36,0 

Cao đẳng  21 55,3 5 38,5 16 64,0 

Hợp tác xã sử dụng dịch vụ kế toán 118 75,6 60 82,2 58 69,9 

Tuổi của nhân viên kế toán (năm)  37,5 42,4 34,9 
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Hình 1. Mối quan hệ giữa doanh thu trung bình của hợp tác xã  

và có kế toán cơ hữu tại hợp tác xã

Hình 1 phân tích møi quan hệ giữa doanh 

thu trung bình nëm cþa HTX với việc HTX có kế 

toán cơ hữu hay thuê dðch vụ kế toán. Theo kết 

quâ điều tra, nhóm HTX có kế toán viên cơ hữu 

có doanh thu trung bình hàng nëm cao hơn so 

với nhóm HTX còn läi. Như vêy, cung cçp thông 

tin kế toán kðp thời và chính xác phục vụ cho 

việc ra quyết đðnh kinh doanh cþa HTX đòng 

vai trò rçt quan trõng. Đ÷ng thời, trình đû 

chuyên môn cþa kế toán viên là nhân tø ânh 

hưởng đáng kể đến chçt lượng thông tin kế toán 

và kết quâ kinh doanh cþa HTX. 

3.3. Tổ chức áp dụng chế độ kế toán trong 

hợp tác xã 

Theo điều 2 cþa Thöng tư 24/2017/TT-BTC 

ngày 28/3/2017 quy đðnh HTX có thể áp dụng 

Chế đû kế toán HTX và liên hiệp HTX theo 

Thöng tư 24/2017/TT-BTC; tuy nhiên nếu HTX 

có quy mô lớn, có nhiều giao dðch mà Thöng tư 

24 khöng hướng dén thì được lựa chõn áp dụng 

Chế đû kế toán doanh nghiệp nhó và vừa ban 

hành theo Thöng tư 133/2016/TT-BTC. Những 

người được phóng vçn cho rìng nûi dung cþa chế 

đû kế toán trong hai thöng tư trên là phü hợp 

với tình hình kinh doanh cþa HTX. 

3.4. Tổ chức thu thập thông tin kế toán 

thông qua hệ thống chứng từ kế toán 

Theo kết quâ điều tra, hai nhòm HTX đều 

không thiết kế thêm các chứng từ phục vụ cho 

nûi bû HTX và không áp dụng méu chứng từ 

theo quy đðnh cþa Bû tài chính. Tuy nhiên, có sự 

khác biệt trong vên dụng chứng từ kế toán giữa 

hai nhóm HTX: 

Nhóm HTX NN: (i) Các HTX này tiêu thụ 

nông sân tươi như lýa, rau, quâ„ khöng sử dụng 

phiếu nhêp kho và phiếu xuçt kho; Chứng từ sử 

dụng chþ yếu là phiếu thu, phiếu chi. (ii) Thu 

thêp thông tin kế toán qua chứng từ: Đa sø các 

HTX NN sử dụng dðch vụ kế toán, vì vêy khi 

phát sinh các nghiệp vụ kinh tế thì chứng từ 

khöng được lêp hay xử lý ngay. 61,6% giám đøc 

các HTX NN cho biết hõ không ním được đþ 

thông tin tài chính cæn thiết trước khi đưa ra 

các quyết đðnh kinh doanh nên kết quâ chưa đät 

như dự kiến. 

Nhóm HTX khác: (i) Các HTX này có hoät 

đûng tiêu thụ nông sân, cung cçp dðch vụ NN và 

phi NN, nên sø lượng các chứng từ được sử dụng 

nhiều hơn. (ii) Thu thêp thông tin kế toán qua 

chứng từ: Việc lêp, tiếp nhên, xử lý chứng từ 

xây ra thường xuyên hơn so với các HTX NN. 

Täi HTX thuê dðch vụ kế toán, việc ghi chép 

chưa đáp ứng được yêu cæu về tính kðp thời cþa 

thông tin kế toán do các kế toán thường nhên 

toàn bû chứng từ vào cuøi tháng hoðc quý để 

tùng hợp. Theo kết quâ điều tra 38,3% các HTX 

NN đã từng nûp muûn các BCTC đến cơ quan 

quân lý như Phñng NN huyện, trong khi đò chî 

cò 27,7% HTX khác đã nûp muûn BCTC. 
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Bảng 3. Chế độ kế toán và phần mềm kế toán áp dụng tại các hợp tác xã (2020-2021) 

Tiêu chí 
Tổng mẫu điều tra (n = 156) Hợp tác xã nông nghiệp (n = 73) Hợp tác xã khác(n = 83) 

Hợp tác xã sử dụng Tỷ lệ (%) Hợp tác xã sử dụng Tỷ lệ (%) Hợp tác xã sử dụng Tỷ lệ (%) 

Chế độ kế toán vận dụng       

Thông tư 133/2016/TT-BTC 86 55,13 49 67,12 37 44,58 

Thông tư 24/2017/TT-BTC 70 44,87 24 32,88 46 55,42 

Ứng dụng phần mềm kế toán 42 26,92 14 19,18 28 33,73 

Ứng dụng Excel 114 73,08 59 80,82 55 66,27 

Bảng 4. Tình hình lập và sử dụng chứng từ tại các hợp tác xã (2020-2021) 

Tên chứng từ 

Tổng mẫu điều tra 
(n = 156) 

Hợp tác xã nông nghiệp 
(n = 73) 

Hợp tác xã khác 
(n = 83) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Lao động tiền lương       

Bảng tính tiền lương, bảo hiểm xã hội 16 10,26 0 0 16 19,27 

Hàng tồn kho       

Phiếu nhập, phiếu xuất 50 32,05 0 0 50 60,24 

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 46 29,49 0 0 46 55,42 

Bảng kê mua hàng 16 10,26 0 0 16 19,27 

Bán hàng       

Hóa đơn bán hàng thông thường 73 46,79 23 31,5 50 60,24 

Hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) 33 21,15 0 0 33 39,76 

Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hóa, cung ứng 
dịch vụ 

33 21,15 0 0 33 39,76 

Tiền tệ       

Phiếu thu, phiếu chi, bảng kiểm kê quỹ 156 100,0 73 100,0 83 100,0 

Giấy đề nghị tạm ứng, thanh toán tiền tạm ứng  29 18,59 0 0 29 34,94 

Bảng kê chi tiền 29 18,59 0 0 29 34,94 

Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình       

Biên bản giao nhận TSCĐ 26 16,67 10 13,7 16 19,27 

Biên bản kiểm kê TSCĐ 16 10,26 0 0 16 19,27 

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 26 16,67 10 13,7 16 19,27 

 

Để ním rô hơn mức đû tuân thþ chế đû kế 

toán trong quá trình lêp và luân chuyển 

chứng từ kế toán täi HTX, bài viết sử dụng 

thang đo Likert 3 mức đû. Kết quâ cho thçy, 

nhóm HTX khác có mức đû tuân thþ về lêp và 

luân chuyển chứng từ kế toán (chứng từ đâm 

bâo đæy đþ các thông tin bít buûc theo quy 

đðnh, chứng từ được lêp ngay khi có nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh, hþy chứng từ và lêp läi 

chứng từ mới khi xây ra sai sòt đýng theo quy 

đðnh„) cao hơn nhòm HTX NN. Cò 71,2% HTX 

trong méu điều tra đã xây ra sai sót trong quá 

trình vên dụng chứng từ như: (1) chứng từ 

không lêp kðp thời; (2) chứng từ khöng cò đæy 

đþ chữ kí; (3) kế toán sửa trực tiếp trên chứng 

từ khi có sai sót. Tuy nhiên, tæn suçt xây ra 

sai sót cþa nhóm HTX NN phù biến hơn so với 

nhóm HTX khác. 
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3.5. Tổ chức hệ thống tài khoản và ghi sổ 

kế toán 

3.5.1. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 

Kết quâ điều tra cho thçy việc vên dụng hệ 

thøng tài khoân (TK) täi các HTX phù hợp với 

nûi dung cþa nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Các TK kế toán cçp 1 được sử dụng phù biến 

täi 2 nhóm HTX g÷m vøn bìng tiền, phâi thu 

khách hàng, phâi trâ cho người bán, thuế và các 

khoân phâi nûp nhà nước, vøn đæu tư cþa chþ sở 

hữu, lợi nhuên sau thuế chưa phån phøi, doanh 

thu hoät đûng sân xuçt kinh doanh (SXKD), giá 

vøn hàng bán, chi phí quân lý kinh doanh. 

Nhóm HTX khác sử dụng thêm mût sø TK 

do đðc thù hoät đûng kinh doanh như phâi thu 

cþa hoät đûng tín dụng nûi bû, thuế GTGT được 

khçu trừ, vêt liệu dụng cụ thành phèm hàng 

hóa, quỹ dự phòng rþi ro tín dụng, chi phí hoät 

đûng tín dụng nûi bû„  

Bên cänh đò, cò mût sø TK kế toán chưa 

được các HTX vên dụng như đæu tư tài chính 

(chưa phü hợp với nëng lực cþa HTX), dự phòng 

tùn thçt tài sân (HTX chưa hiểu tác dụng), 

khoân trợ cçp hú trợ cþa Nhà nước phâi hoàn läi 

(HTX chưa nhên được hú trợ phâi hoàn läi), 

ngu÷n vøn trợ cçp hú trợ không hoàn läi cþa 

Nhà nước (mût sø HTX nhên hú trợ bìng tiền để 

in tem nhãn sân phèm nhưng khöng ghi chép), 

phâi trâ người lao đûng (cò phát sinh nhưng kế 

toán không ghi chép), các khoân phâi nûp theo 

lương (HTX chưa đòng đæy đþ các khoân này), 

các TK ngoài bâng (do không có phát sinh hoðc 

phát sinh ít)... Điều này dén đến sø lượng sù kế 

toán HTX sử dụng chưa phü hợp với hoät đûng 

kinh doanh cþa HTX và bức tranh tài chính cþa 

HTX khöng được phân ánh chính xác. 

Nhóm TK cçp 2 đã được mût sø HTX áp 

dụng, tuy nhiên vén cñn chưa đæy đþ và chính 

xác. Như vêy, việc chưa sử dụng đæy đþ các TK 

cçp 1, cçp 2 khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

sẽ ânh hưởng đến tính chính xác, chi tiết cþa 

thöng tin tài chính được ghi chép trên sù kế toán 

và báo cáo tài chính (BCTC).  

Kết quâ điều tra mức đû tuân thþ chế đû kế 

toán trong quá trình vên dụng TK kế toán täi 

HTX cho thçy: Nhóm HTX khác có mức đû tuân 

thþ về vên dụng TK kế toán (sø lượng TK đâm 

bâo đæy đþ nûi dung, sử dụng TK cçp 2„) cao 

hơn nhòm HTX NN. Sai sòt kế toán thường gðp 

trong quá trình vên dụng TK kế toán ở hai 

nhòm HTX là chưa cò TK cçp 2 đøi với mût sø 

TK hàng t÷n kho, doanh thu hoät đûng SXKD... 

3.5.2. Tổ chức ghi sổ kế toán 

Theo khâo sát, tî lệ HTX NN sử dụng hình 

thức ghi sù Nhêt ký - Sù cái và Nhêt ký chung 

læn lượt là 17,8% và 82,2%. Đøi với HTX khác có 

70% sử dụng hình thức Nhêt ký chung và 30% 

sử dụng hình thức Chứng từ ghi sù. Tî lệ HTX 

khác sử dụng sù cái và sù chi tiết cao hơn nhòm 

HTX NN do nhóm này có thêm hoät đûng kinh 

doanh dðch vụ NN và phi NN. 

 

Hình 2. Mức độ tuân thủ chế độ kế toán về vận dụng chứng từ kế toán tại HTX 
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Hình 3. Mức độ tuân thủ chế độ kế toán về vận dụng tài khoản kế toán 

Bảng 5. Tình hình sử dụng sổ kế toán tại các hợp tác xã (2020-2021) 

Sổ kế toán 

Tổng mẫu điều tra 
(n = 156) 

Hợp tác xã nông nghiệp 
(n = 73) 

Hợp tác xã khác 
(n = 83) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Hợp tác xã 
sử dụng  

Tỷ lệ 
(%) 

Sổ cái       

Sổ vốn bằng tiền 156 100,0 73 100,0 83 100,0 

Sổ kho (Thẻ kho) 83 53,211 0 0 83 100,0 

Sổ TSCĐ  26 16,67 10 13,7 16 19,27 

Sổ thuế GTGT 16 10,26 0 0 16 19,27 

Sổ quỹ phát triển sản xuất 101 64,74 41 56,16 60 72,29 

Sổ quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 30 19,23 0 0 30 36,14 

Sổ quỹ khen thưởng 47 30,13 0 0 47 56,63 

Sổ doanh thu hoạt động tín dụng nội bộ 30 19,23 0 0 30 36,14 

Sổ doanh thu hoạt động SXKD 106 67,95 23 31,5 83 100,0 

Sổ chi phí hoạt động tín dụng nội bộ 30 19,23 0 0 30 36,14 

Sổ chi phí SXKD  15 9,62 0 0 15 18,10 

Sổ chi tiết       

Sổ chi tiết vốn bằng tiền 43 27,56 12 16,44 31 37,34 

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa  31 19,87 0 0 31 37,34 

Sổ chi tiết phải thu của hoạt động tín dụng nội bộ 30 19,23 0 0 30 36,14 

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)  123 78,85 40 54,79 83 100,0 

Sổ chi tiết vốn góp của thành viên 74 47,44 23 31,5 51 61,45 

 

Các sù kế toán chþ yếu sử dụng täi hai 

nhóm HTX g÷m sù vøn bìng tiền, sù quỹ phát 

triển sân xuçt, sù doanh thu hoät đûng SXKD, 

sù chi tiết thanh toán với người mua (người 

bán), sù chi tiết vøn góp cþa thành viên, sù chi 

tiết vøn bìng tiền„  

Nhóm HTX khác sử dụng thêm mût sø sù kế 

toán do đðc thù hoät đûng kinh doanh như sù 
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kho, sù quỹ khen thưởng, sù doanh thu và chi 

phí hoät đûng tín dụng nûi bû, sù chi tiết phâi 

thu hoät đûng tín dụng nûi bû„  

Bên cänh đò, mût sø sù kế toán chưa được 

các HTX mở và ghi chép như sù dự phòng tùn 

thçt tài sân, sù phâi trâ người lao đûng, sù nhêt 

ký bán hàng (mua hàng)„ Nguyên nhån do HTX 

chưa hiểu cách vên dụng sù, hoðc có ít nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh cò liên quan„ 

Kết quâ đánh giá mức đû tuân thþ chế đû 

kế toán trong quá trình vên dụng sù kế toán täi 

HTX cho thçy: Nhóm HTX khác có mức đû tuân 

thþ về vên dụng sù kế toán (ghi đæy đþ các yếu 

tø trên sù kế toán, sửa sù theo quy đðnh khi phát 

sinh sai sót, cuøi kỳ thực hiện khoá sù, đøi chiếu 

kiểm tra„) cao hơn nhòm HTX NN. Loäi sù kế 

toán thường có sai sót trong quá trình vên dụng 

g÷m sù chi phí, sù doanh thu và sù thanh toán 

với người mua. Việc ghi sù chưa thực hiện 

thường xuyên, sửa chữa sai sót trên sù kế toán 

khöng đýng theo quy đðnh là sai sòt thường gðp 

khi vên dụng sù kế toán. Chính vì vêy các HTX 

nên tuân thþ quy đðnh về thời gian ghi sù, sửa 

chữa sù theo Thöng tư 133 hoðc Thöng tư 24 để 

đâm bâo tính chính xác cþa thông tin kế toán. 

3.6. Tổ chức lập báo cáo kế toán và cung 

cấp thông tin  

Theo kết quâ phóng vçn, 100% các HTX lêp 

đþ sø lượng BCKT bít buûc để nûp cho các cơ 

quan quân lý nhà nước. Tuy nhiên, chçt lượng 

BCKT cþa HTX chưa đâm bâo tính chính xác, 

tính đæy đþ và kðp thời, đðc biệt là nûi dung cþa 

thuyết minh BCTC. 

  

Hình 4. Mức độ tuân thủ chế độ kế toán về vận dụng sổ kế toán 

Bảng 6. Tổ chức lập báo cáo tại các hợp tác xã (2020-2021) 

Tên báo cáo 

Tổng mẫu điều tra 
(n = 156) 

Hợp tác xã nông nghiệp 
(n = 73) 

Hợp tác xã khác 
(n = 83) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Loại báo cáo bắt buộc       

Báo cáo tình hình tài chính (THTC) 156 100,0 73 100,0 83 100,0 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD) 156 100,0 73 100,0 83 100,0 

Bản thuyết minh BCTC 156 100,0 73 100,0 83 100,0 

Bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế 156 100,0 73 100,0 83 100,0 

Loại báo cáo không bắt buộc       

Báo cáo tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu của HTX 74 47,44 23 31,5 51 61,45 

Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ 30 19,23 0 0 30 36,14 

Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn 30 19,23 0 0 30 36,14 
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Bài viết đã tùng hợp mût sø điểm t÷n täi 

trên BCKT cþa HTX g÷m: (i) Giá trð vườn cây 

låu nëm chưa được trình bày trên Báo cáo 

THTC cþa mût sø HTX. Trong nông nghiệp, 

vườn cåy låu nëm được đæu tư chþ yếu ở giai 

đoän kiến thiết cơ bân ban đæu, sau đò 2-3 nëm 

sẽ täo ra sân phèm và cho thu hoäch trong 

nhiều nëm. Do vêy, vườn cåy låu nëm đáp ứng 

đþ điều kiện là TSCĐ hữu hình cþa HTX. Việc 

không ghi nhên giá trð cþa vườn cåy låu nëm 

trên Báo cáo THTC dén đến nëng lực tài chính 

cþa HTX không được phân ánh đæy đþ; (ii) Báo 

cáo KQHĐKD chưa phân ánh đæy đþ doanh thu 

nông sân, giá vøn nông sân cþa các HTX mà 

thành viên góp vøn bìng đçt canh tác, vườn cây 

låu nëm... Ngược läi, những HTX được thành 

lêp mang tính hình thức, các thành viên HTX tự 

sân xuçt theo hû gia đình thì việc ghi nhên 

doanh thu và giá vøn nông sân tương đøi đæy 

đþ. Đ÷ng thời, hæu hết các HTX đang sử dụng 

nhà riêng cþa giám đøc HTX cho hoät đûng 

chung cþa HTX như hõp, giao dðch mua bán, tuy 

nhiên các HTX chưa chi trâ khoân tiền thuê vën 

phòng, tiền điện sử dụng hàng tháng cho giám 

đøc HTX và chưa ghi nhên vào chi phí quân lý 

kinh doanh trên Báo cáo KQHĐKD. 

 

Hình 5. Mức độ tuân thủ chế độ kế toán về lập BCKT 

Việc trình bày báo cáo THTC và Báo cáo 

KQHĐKD cþa HTX khöng đæy đþ sẽ ânh hưởng 

đến thông tin kế toán (như giá trð tài sân, doanh 

thu, chi phí, lợi nhuên) cung cçp cho ban giám 

đøc HTX, ngån hàng thương mäi„ Điều này làm 

giâm khâ nëng tiếp cên tín dụng cþa HTX và 

phæn nào ânh hưởng đến tính chính xác trong 

quyết đðnh kinh doanh cþa HTX. Mức đû tuân 

thþ chế đû kế toán về lêp BCKT täi HTX được 

trình bày trong hình 5. Nhóm HTX khác có mức 

tuân thþ về BCTC (sø lượng báo cáo, thời gian lêp, 

nûp báo cáo, thöng tin trên báo cáo) cao hơn nhòm 

HTX NN. Chính việc trình bày BCKT không tuân 

thþ theo quy đðnh cþa chế đû kế toán đã ânh 

hưởng đến việc ra quyết đðnh không chính xác cþa 

Hûi đ÷ng quân trð và Ban giám đøc cþa 32,7% 

HTX như quyết đðnh mua hàng kho cçt trữ hoðc 

mở rûng quy mö kinh doanh chưa đýng thời 

điểm„ đã gåy ra thua lú. 

3.7. Kiểm soát nội bộ về kế toán 

Theo điều 39 cþa Luêt kế toán sø 

88/2015/QH13, kiểm soát nûi bû là việc thiết lêp 

và tù chức thực hiện các cơ chế, chính sách, quy 

trình, quy đðnh nûi bû trong đơn vð kế toán phù 

hợp với quy đðnh cþa pháp luêt nhìm bâo đâm 

phòng ngừa, phát hiện, xử lý kðp thời rþi ro và 

đät được yêu cæu đề ra. Đơn vð kế toán phâi 

thiết lêp hệ thøng kiểm soát nûi bû để bâo đâm: 

(i) Tài sân cþa đơn vð được an toàn, tránh sử 

dụng sai mục đích, khöng hiệu quâ; (ii) Các 

nghiệp vụ được phê duyệt đýng thèm quyền và 

được ghi chép đæy đþ làm cơ sở cho việc lêp và 

trình bày BCTC trung thực, hợp lý.  

Qua sø liệu thu thêp, các HTX đều có ban 

kiểm soát (BKS). Tuy nhiên, phæn lớn các HTX 

chưa xem trõng vai trò cþa BKS và không nêu 

rõ trách nhiệm mà BKS phâi gánh chðu nếu 
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chưa làm trñn nhiệm vụ. Cán bû BKS chưa chþ 

đûng kiểm tra, kiểm soát các hoät đûng cþa 

HTX; nghiệp vụ chuyên môn kiểm soát còn hän 

chế, đðc biệt trong kiểm tra về quân lý tài 

chính, kế toán. Thành viên BKS thường là người 

nhà, người thân cþa giám đøc hoðc kế toán nên 

tính đûc lêp cþa BKS bð hän chế. Trình đû hõc 

vçn cþa cán bû BKS còn thçp (cụ thể 6,4% tøt 

nghiệp tiểu hõc, 35,8% tøt nghiệp trung hõc cơ 

sở; 46,8% tøt nghiệp trung hõc phù thông và 

10,9% tøt nghiệp đäi hõc) nên hiệu quâ công 

việc kiểm soát chưa cao. Sai sòt xây ra trong 

quy trình kiểm soát về kế toán täi HTX g÷m 

việc ghi sù chưa kðp thời, mua sím tài sân chưa 

được phê duyệt đýng thèm quyền„ 

3.8. Một số ưu điểm và hạn chế của tổ chức 

kế toán tại HTX trong mẫu điều tra 

Dựa trên kết quâ điều tra, bài viết đã tùng 

kết điểm ưu điểm và hän chế trong tù chức kế 

toán cþa HTX täi bâng 8. 

3.9. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán 

hợp tác xã 

Để nâng cao tù chức kế toán täi các HTX bài 

viết đưa ra mût sø đề xuçt như sau: 

Nâng cao năng lực và tạo nguồn nhân lực 

kế toán cho HTX. Tác đûng giữa kế toán cơ hữu 

và kết quâ hoät đûng cþa mût đơn vð kinh tế 

(như doanh thu) là tác đûng hai chiều và có sự 

tương hú lén nhau. Theo kết quâ điều tra, 

những HTX có kế toán cơ hữu với trình đû cao 

hơn sẽ có doanh thu lớn hơn. Đ÷ng thời, chế đû 

lương thưởng, cơ quan làm việc gæn nhà ở là mût 

trong những nhân tø ânh hưởng đến quyết đðnh 

làm việc cþa kế toán viên täi HTX. Do vêy, HTX 

có thể hú trợ tài chính cho con em cþa thành 

viên HTX đi hõc hoðc cử tuyển đi đào täi các cơ 

sở đào täo chính quy sau đò quay trở về cøng 

hiến, làm việc cho HTX. Bên cänh đò, nång cao 

kết quâ hoät đûng SXKD, täo điều kiện tëng thu 

nhêp cho kế toán cÿng là khía cänh mà HTX 

cæn cân nhíc.  

Bổ sung mở một số sổ kế toán chi tiết và 

BCKT quản trị cung cấp thông tin phục vụ quản 

lý nội bộ của HTX. Hiện nay các HTX mới chî 

dừng läi ở việc lêp BCKT nûp cho cơ quan quân 

lý và chưa sử dụng đæy đþ hệ thøng sù chi tiết. 

BCKT này thường được lêp mang tính chçt đøi 

phó nên thông tin kế toán khöng đþ hữu ích để 

đưa ra các quyết đðnh kinh doanh hợp lý. Vì 

vêy, sử dụng phù hợp sù kế toán chi tiết và 

BCKT quân trð là điều rçt cæn thiết giúp nâng 

cao chçt lượng thông tin kế toán cþa HTX. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy định 

kiểm tra, kiểm soát về kế toán trong HTX. Đ÷ng 

thời, cæn nång cao nëng lực quân lý tài chính, 

nëng lực chuyên môn về kế toán cþa BKS thông 

qua các khóa têp huçn cþa phòng NN huyện và 

liên minh HTX và khâ nëng tự hõc hói trau d÷i 

kiến thức. 

Như vêy, so sánh với mût sø nghiên cứu 

khác có liên quan, bài viết đã đưa ra cách nhìn 

nhên sâu rûng hơn về tù chức kế toán cþa HTX 

täi tînh Nghệ An với sø lượng méu điều tra khá 

lớn (156 HTX); phån tích kï hơn về mức đû tuân 

thþ chế đû kế toán về vên dụng chứng từ kế 

toán, hệ thøng TK kế toán, ghi sù kế toán, lêp 

BCKT và cung cçp thông tin kế toán theo hai 

nhòm HTX; đã chî ra những hän chế trong tù 

chức kế toán ở các HTX này. 

 Bảng 7. Nội dung kiểm soát kế toán tại các hợp tác xã (2020-2021) 

Nội dung 

Tổng mẫu điều tra 
(n = 156) 

Hợp tác xã nông nghiệp 
(n = 73) 

Hợp tác xã khác 
(n = 83) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Hợp tác xã 
sử dụng 

Tỷ lệ 
(%) 

Quy định về lập đối chiếu chứng từ 38 24,4 13 17,8 25 30,1 

Quy định về quản lý vốn bằng tiền 96 61,5 43 58,9 53 63,9 

Quy định về quản lý TSCĐ 26 16,67 10 13,7 16 19,27 

Quy định về quản lý hàng tồn kho 41 26,3 0 0 41 49,4 

Quy định về sự phối hợp và trách nhiệm của các bên 
liên quan (cơ chế, thủ tục kiểm soát)  

68 43,6 35 47,9 43 51,8 
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Bảng 8. Ưu điểm và hạn chế trong tổ chức kế toán của các hợp tác xã (2020-2021) 

Ưu điểm Hạn chế 

Tổ chức bộ máy kế toán 

Tổ chức bộ máy gọn 

Chi phí thuê kế toán ngoài khá tiết kiệm 

Nhân viên kế toán chưa chủ động cập nhật các chế độ chính sách kế toán mới, 
phụ thuộc nhiều vào tập huấn. 

Trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán còn hạn chế. 

Tình trạng “bất kiêm nhiệm” xảy ra khá phổ biến. 

Kế toán viên chưa có khả năng phân tích tài chính, tư vấn cho giám đốc. 

Tổ chức thu thập thông tin qua chứng từ kế toán  

Áp dụng chứng từ kế toán theo đúng mẫu 
hướng dẫn trong Thông tư 133 hoặc Thông tư 
24. 

Chủ yếu sử dụng các chứng từ đơn giản nên 
khi lập ít xảy ra sai sót. 

Thời điểm xử lý chứng từ thường bị dồn vào cuối tháng, quý, năm khi sử dụng 
dịch vụ kế toán.  

Thông tin thu thập qua chứng từ chưa đầy đủ.  

Chưa sử dụng chứng từ cho quản lý nội bộ HTX. 

Tổ chức hệ thống TK và ghi sổ kế toán 

Vận dụng đúng hệ thống TK và sổ kế toán 
theo hướng dẫn của Thông tư 133 hoặc 
Thông tư 24.  

Chủ yếu phục vụ cho mục đích cung cấp thông tin kế toán tài chính, chưa quan 
tâm đến phục vụ cho quản lý nội bộ của HTX.  

Ghi nhận doanh thu và giá vốn chưa đầy đủ. 

Tổ chức lập báo cáo và cung cấp thông tin  

Lập đủ số lượng báo cáo và đúng biểu mẫu 
theo quy định.  

Nộp báo cáo tương đối đúng hạn và đầy đủ 
tới các cơ quan quản lý nhà nước.  

Chủ yếu lập báo cáo để nộp cho các cơ quan quản lý. 

Một số chỉ tiêu trên báo cáo chưa đầy đủ đặc biệt trên thuyết minh BCTC. 

Báo cáo phục vụ quản lý nội bộ HTX chưa đề cập. 

Kiểm soát nội bộ về kế toán 

Một số HTX đã xây dựng được quy định về 
lập đối chiếu chứng từ, quy định về quản lý 
TSCĐ và hàng tồn kho, quy định về sự phối 
hợp và trách nhiệm của các bên liên quan. 

Thể chế của BKS chưa đủ mạnh 

Thiếu nguồn nhân lực có trình độ 

  

3.10. Kiến nghị 

Đứng trước xu hướng hòa hợp với kế toán 

quøc tế và để nâng cao tù chức kế toán täi các 

HTX bài viết đưa ra mût sø kiến nghð như sau: 

Đøi với Bû Tài chính cæn thúc đẩy vận dụng 

chuẩn mực BCTC quốc tế về giá trị hợp lý 

(IFRS 13) và chuẩn mực kế toán nông nghiệp 

(IAS 41) để ghi nhận tài sản trong nông 

nghiệp: IAS 41 và IFRS 13 ra đời là bước tiến 

quan trõng, khîng đðnh ý nghïa cþa giá trð hợp 

lý trong việc câi thiện chçt lượng BCKT. Đứng 

trước quá trình hûi nhêp quøc tế về kinh tế và 

kế toán, đñi hói việc nghiên cứu và thýc đèy sử 

dụng giá trð hợp lý trong hệ thøng kế toán Việt 

Nam đøi với lïnh vực nông nghiệp là rçt cæn 

thiết. Đøi với Sở NN&PTNT tînh Nghệ An, 

Phòng NN&PTNT huyện cæn tăng cường 

hướng dẫn, kiểm tra về công tác kế toán HTX: 

Bên cänh việc tù chức các lớp têp huçn về kế 

toán HTX, các cơ quan quân lý cæn tiếp tục áp 

dụng quy đðnh kiểm tra công tác kế toán 

thường xuyên cþa HTX để nâng cao chçt lượng 

công tác kế toán HTX và chçt lượng BCKT. 

4. KẾT LUẬN  

Từ kết quâ phân tích thực träng tù chức kế 

toán täi 156 HTX cþa tînh Nghệ An cho thçy 

còn nhiều điểm hän chế trong tù chức kế toán 

cþa các HTX täi tînh Nghệ An. Cụ thể, sø lượng 

kế toán cơ hữu cþa các HTX còn hän chế (chî 

chiếm 24,4% các HTX điều tra), trình đû chuyên 

môn cþa kế toán viên còn thçp chþ yếu là cao 

đîng và trung cçp, đðc biệt việc “vi phäm 

nguyên tíc bçt kiêm nhiệm” xây ra khá phù 

biến täi các HTX. Tù chức vên dụng hệ thøng 

chứng từ, tài khoân và sù kế toán chưa tuån thþ 

theo chế đû kế toán hiện hành. Tù chức lêp 

BCKT và cung cçp thông tin còn mang tính 

hình thức, chçt lượng thông tin kế toán cung 

cçp chưa đâm bâo tính chính xác, đæy đþ và kðp 
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thời gây ânh hưởng đến việc ra quyết đðnh cþa 

Hûi đ÷ng quân trð và Ban giám đøc (32,7% HTX). 

Phæn lớn BKS cþa HTX chưa xåy dựng được đæy 

đþ quy trình quân lý tài chính, kiểm tra kế 

toán. Do vêy, để phát triển công tác kế toán cþa 

HTX trong thời gian tới, cæn ưu tiên thực hiện 

đ÷ng bû các giâi pháp sau: (i) Nång cao nëng lực 

và täo ngu÷n nhân lực kế toán cho HTX; (ii) Bù 

sung mở mût sø sù kế toán chi tiết và BCKT quân 

trð phục vụ cho mục đích cung cçp thông tin phục 

vụ quân lý nûi bû cþa HTX và (iii) Tiếp tục xây 

dựng và hoàn thiện quy đðnh kiểm tra, kiểm 

soát về kế toán trong HTX. Bên cänh đò, Bû Tài 

chính cæn thýc đèy vên dụng IFRS 13 và IAS 41 

để ghi nhên tài sân trong nông nghiệp và Sở 

NN&PTNT tînh Nghệ An, Phòng NN&PTNT 

huyện cæn tëng cường hướng dén, kiểm tra về 

công tác kế toán cþa HTX.  
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