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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. 
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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 

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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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 

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 
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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 
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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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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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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 
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