
1. Đặt vấn đề
Hoạt động của mỗi doanh

nghiệp (DN) trong nền kinh tế thị
trường đều phải được kiểm tra,
giám sát, điều hành của các nhà
quản trị. Các công việc kiểm tra,
kiểm soát trong DN không những
giúp ngăn ngừa và phát hiện các
yếu kém của hệ thống quản lý mà
còn đánh giá các rủi ro ảnh hưởng
cả trong và ngoài công ty. Vì vậy,
việc xây dựng hệ thống kiểm soát
nội bộ (KSNB) trong DN đóng một
vai trò rất quan trọng. 

2. Đánh giá thực trạng hệ
thống KSNB tại CTCP Bê tông
Hồng Hà

CTCP Bê tông Hồng Hà là một
DN chuyên sản xuất và cung ứng bê
tông thương phẩm và sửa chữa cơ
khí công ty lớn trên địa bàn tỉnh
Bình Dương. Công ty chuyên nhận
thầu và chịu trách nhiệm về chất
lượng bê tông cung ứng cho các

công trình xây dựng công nghiệp lớn
và công trình nhà ở. Công ty có 7 chi
nhánh hoạt động, nằm ở các địa bàn
như TP.HCM, Bình Dương, Tây
Ninh,… Mặc dù lĩnh vực kinh doanh
bất động sản trong những năm gần
đây khá sôi động, công ty tìm được
các nguồn tiêu thụ lớn từ các tỉnh,
thành phố khác nhau và nhà đầu tư
nước ngoài, nhờ đội ngũ nhân viên
năng động và chất lượng công nghệ
và hệ thống vận tải hiện đại,…

Hệ thống KSNB tại công ty
được hình thành và hoạt động
tương đối tốt. Nhìn chung, việc vận
hành hệ thống vẫn chưa thật sự
hoàn chỉnh do cả nguyên nhân chủ
quan lẫn khách quan.

2.1 Ưu điểm
Môi trường kiểm soát:
- Công ty tạo được môi trường

làm việc năng động, chuyên

nghiệp, luôn đề cao tính chính trực
và các giá trị đạo đức. Điều này
được thể hiện trong các văn bản nội
quy của công ty cũng như tác
phong làm việc hàng ngày của Ban
lãnh đạo.

- Ban lãnh đạo thường cẩn trọng
trong việc ra quyết định, thường
xuyên tổ chức những cuộc họp để
lắng nghe các trưởng phòng báo
cáo cũng như thiết lập những chính
sách, xem xét và đánh giá hoạt
động kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát độc lập với các
bộ phận khác trong công ty.

- Cơ cấu tổ chức hiện tại phù
hợp với quy mô và đặc điểm kinh
doanh của công ty.

- Việc phân chia quyền hạn,
nhiệm vụ của các phòng ban khá rõ
ràng nhằm giúp tạo sự linh hoạt
trong giải quyết vấn đề.

- Công ty có những chính sách
phát triển đội ngũ nhân viên,
thường xuyên tổ chức bồi dưỡng,
nâng cao trình độ cho nhân viên
từng bộ phận.

Đánh giá rủi ro:
- Hàng năm, công ty đều lập kế

hoạch kinh doanh; đồng thời, đặt
ra các mục tiêu cụ thể cho từng
phòng ban.

- Công ty đã xây dựng được cơ
chế nhận diện rủi ro bên ngoài và
bên trong công ty.

- Công ty ước lượng được sự
ảnh hưởng của rủi ro đến các mục
tiêu của đơn vị.
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Hoạt động kiểm soát:
- Công ty thường xuyên kiểm

tra hoạt động của các bộ phận,
phòng ban.

- Đơn vị xác định trách nhiệm
của các cá nhân tham gia hoạt động
trên chứng từ và quy trình luân
chuyển chứng từ.

- Công ty quy định về việc
lưu giữ chứng từ, sổ sách đầy đủ,
an toàn.

+ Kiểm soát quy trình mua kiểm
nhận hàng:

- Kiểm soát tốt quá trình đặt
hàng mua, tránh tình trạng mất mát
hàng hóa.

- Đáp ứng yêu cầu chất lượng,
giá cả cạnh tranh và đúng theo các
quy định của công ty.

+ Kiểm soát quy trình vận hành
trạm trộn:

- Đảm bảo an toàn lao động và
sản xuất.

- Đảm bảo trộn đúng mác bê
tông theo yêu cầu.

- Việc lập sổ ghi chép đầy đủ
thời gian xuất xưởng từng lô hàng
bê tông.

+ Kiểm soát quy trình vận hành
xe chuyển bê tông:

- Công tác chuẩn bị trước khi
vận hành xe được chuẩn bị tốt.

- Tuân thủ các quy định khi vận
hành xe bồn đến công trình.

Kiểm soát quy trình tiền lương:
- Công ty có bộ phận quản lý

nhân sự với bộ phận sử dụng lao
động, bộ phận tính lương, trả lương
độc lập.

- Việc tuyển dụng, tính lương
cho người lao động được tách bạch
rõ ràng và giao cho từng bộ phận.

- Công ty có chính sách bảo mật
tiền lương của cá nhân tránh tình
trạng so sánh, gây mất đoàn kết
trong nội bộ.

Thông tin truyền thông:
Công tác thông tin và truyền

thông không thể thiếu để duy trì và
nâng cao hiệu quả KSNB. Việc
truyền đạt những thông tin cần thiết

giữa các cá nhân, phòng ban, bộ
phận có liên quan được thực hiện
một cách kịp thời và chính xác.

Công ty tiếp thu các ý kiến đóng
góp của khách hàng. Bên cạnh đó,
công ty cũng có bộ phận chăm sóc
khách hàng nhằm giải đáp thắc mắc
cũng như tiếp nhận thông tin phản
hồi từ khách hàng.

Giám sát:
Hàng năm, Công ty thuê đơn vị

kiểm toán độc lập tiến hành kiểm
toán nhằm phát hiện sai sót, những
điều còn yếu kém cần khắc phục.

2.2 Nhược điểm, hạn chế
Môi trường kiểm soát:
- Mô hình hoạt động của Ban

kiểm soát chưa đảm bảo tính độc
lập nên chưa phản ánh hết các sai
sót trong quá trình hoạt động của
Công ty.

- Việc phân công nhiệm vụ
trong Công ty còn nhiều điểm chưa
phù hợp. Một số nhân viên phải
kiêm nhiệm các công việc khác
nhau, tạo áp lực trong công việc
dẫn đến hiệu quả thấp.

Đánh giá rủi ro:
- Một số nhân viên không nắm

rõ các mục tiêu và kế hoạch hàng
năm của Công ty.

- Việc nhận diện rủi ro tiềm tàng
của đơn vị chủ yếu là các yếu tố
bên ngoài như biến động kinh tế,
chính trị, thay đổi chính sách, pháp
luật,… nhưng cũng chỉ dừng lại ở
mức dự đoán chung, chưa phân tích
được mối liên hệ các sự kiện, mức
độ chi tiết ảnh hưởng đến Công ty.

- Về việc nhận diện rủi ro bên
trong Công ty như thay đổi nhân sự
chủ chốt, hệ thống thông tin,…,
Công ty lại ít quan tâm đến. Ví dụ
như trong quá trình tuyển dụng,
nhân viên được nhận là người quen
của Ban lãnh đạo nên việc kiểm tra
trình độ cũng thể hiện qua loa, nhân
viên chưa thật sự đảm bảo trình độ
phù hợp với vị trí của công việc.
Trong quá trình thực hiện sẽ dẫn
đến nhiều sai sót, không hoàn thành
được nhiệm vụ được giao, đồng

thời ảnh hưởng đến mục tiêu chung
của phòng ban và toàn công ty.

- Công ty không có bộ phận
đánh giá và đối phó rủi ro vì vậy
đối phó rủi ro còn mang tính cảm
tính. Khi có rủi ro xảy ra, Công ty
chỉ chú trọng vào giải quyết và xử
lý hậu quả nhưng lại không có kế
hoạch đề phòng các rủi ro có thể
xảy ra để tránh tình trạng bị động.

Hoạt động kiểm soát:
- Không quan tâm đến việc luân

chuyển nhân sự.
- Việc bảo mật dữ liệu, thông tin

chưa được thực hiện tốt.
- Việc thực hiện đối chiếu số

liệu trên sổ sách kế toán với tài sản
thực tế không diễn ra thường xuyên

-  Bên cạnh đó, nhân viên còn
sử dụng tài sản chung của Công
ty vào việc riêng như sử dụng
máy in, máy photocopy hay văn
phòng phẩm.

Một số hoạt động kiểm soát
chính tại đơn vị:

- Các khâu kiểm tra trước khi
vận hành trạm chưa được chú trọng.

- Sự bất cẩn, không chú ý của
nhân viên lái xe trong lúc vận
chuyển sẽ làm ảnh hưởng đến chất
lượng bê tông thành phẩm.

- Việc lấy mẫu đất, đá, xi măng
đem đi kiểm định chưa được thực
hiện tốt.

- Một số nhân viên thiếu cẩn
thận trong quy trình làm việc gây
ảnh đến kết quả kinh doanh của
Công ty.

Thông tin truyền thông:
- Dịch vụ quảng cáo chưa thật

sự được chú trọng, website Công ty
không thường xuyên được cập nhật
thông tin.

- Vẫn có những trường hợp các
cá nhân, bộ phận không tiếp xúc
kịp thời với thông tin cần thiết làm
ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu
quả công việc. 

Giám sát:
Công ty chưa tạo điều kiện để

các nhân viên và các bộ phận giám
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sát lẫn nhau. Lãnh đạo chưa ban
hành các quy định liên quan đến
giám sát thường xuyên và định kỳ
bằng văn bản dẫn đến việc nhân
viên cấp dưới chưa chú trọng đến
việc báo cáo hàng tuần, hàng tháng
cho cấp quản lý.

2.3 Nguyên nhân của những
hạn chế 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến
những hạn chế của KSNB tại
CTCP Bê tông Hồng Hà, cụ thể là:

- Việc lập kế hoạch thực hiện của
Ban Kiểm soát còn nhiều hạn chế.

- Ban lãnh đạo và các thành viên
của công ty chưa được đào tạo
chuyên sâu về KSNB. 

- Sự cạnh tranh gay gắt của
các DN cùng lĩnh vực như CTCP
Bê tông Becamex, CTCP Bê
tông 6, Bê tông Miền Nam, Bê
tông IBS,… 

- Nhận thức của nhà quản lý về
kiểm soát rủi ro trong đơn vị còn
nhiều hạn chế. Ngoài ra, trình độ
của nhân viên còn thấp cũng là
nguyên nhân dẫn đến những hạn
chế trên.

Những điều này dẫn tới trong
quá trình vận hành, hệ thống KSNB
của Công ty chưa thật sự đạt hiệu
quả và còn nhiều hạn chế liên quan
đến việc chính sách nhân sự, đánh
giá rủi ro, tác động bên trong, bên
ngoài,… cũng như quy trình giám
sát tại Công ty.

3. Quan điểm và giải pháp
hoàn thiện hệ thống KSNB

3.1. Quan điểm hoàn thiện
Một hệ thống KSNB hữu hiệu

và hiệu quả có thể giúp DN đạt
được các mục tiêu đã đề ra. Theo
Báo cáo COSO 2013, các mục tiêu
chủ yếu của đơn vị là hoạt động
hữu hiệu và hiệu quả, báo cáo tài
chính đáng tin cậy và tuân thủ các
luật lệ, quy định.

Nâng cao tính hữu hiệu và hiệu
quả hoạt động

Sự hữu hiệu trong hoạt động là
giúp Công ty có thể đạt được

những mục tiêu, mục đích đặt ra
như: tốc độ tăng trưởng doanh thu,
lợi nhuận, mục tiêu về doanh số,…
Công ty luôn muốn thực hiện các
mục tiêu đã đề ra, nhưng với chi
phí bỏ ra thấp nhất nhằm kiểm
soát chi phí một cách hiệu quả
nhất phù hợp với đặc điểm, nguồn
nhân lực,…

Nâng cao độ tin cậy của báo
cáo tài chính

Một mục tiêu cũng quan trọng
trong việc hoàn thiện KSNB của
công ty là báo cáo tài chính đáng
tin cậy. Điều này liên quan đến việc
tổ chức hệ thống chứng từ, ghi
nhận sổ sách kịp thời tuân theo các
nguyên tắc được quy định, báo cáo
đầy đủ, giúp đơn vị lập và trình bày
báo cáo tài chính đáng tin cậy.

Nâng cao việc tuân thủ các luật
lệ, quy định

Mục tiêu này liên quan đến việc
đơn vị phải xây dựng các chính
sách, thủ tục kiểm soát mọi hoạt
động của các thành viên trong công
ty phù hợp với quy định của pháp
luật và đặc điểm của đơn vị.

3.2. Giải pháp hoàn thiện
3.2.1 Hoàn thiện môi trường

kiểm soát
- Môi trường kiểm soát là thành

phần quan trọng ảnh hưởng và có ý
nghĩa quyết định đến các thành
phần khác trong hệ thống kiểm soát
nội. Để phục vụ cho sự phát triền
bền vững, Công ty cần nâng cao
năng lực, sự chính trực và đạo đức
của cán bộ, công nhân viên để góp
phần hạn chế, ngăn chặn rủi ro.

- Chú trọng nâng cao kiến thức,
hoàn thiện kỹ năng cho các cán bộ
công nhân viên trong công ty, tạo
điều kiện cho nhân viên tham gia
khóa đào tạo ngắn hạn về để phát
triển các kỹ năng, nhận thức của
con người.

- Tăng cường tổ chức các lớp
đào tạo nâng cao trình độ cho nhân
viên, cập nhật những kiến thức về
kỹ thuật, tài chính, kế toán, văn bản
pháp luật, phòng cháy chữa

cháy,… đảm bảo nhân viên có
những kiến thức và kỹ năng cần
thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao. Bên cạnh đó, Công ty
cần nâng cao trình độ tiếng Anh
cho các cán bộ và nhân viên nhằm
tạo sự thuận lợi, dễ dàng trong trao
đổi công việc nếu đối tác của công
ty là người nước ngoài.

- Cần phân công công việc phù
hợp với năng lực, trình độ chuyên
môn của từng nhân viên, đảm bảo
nguyên tắc bất kiêm nhiệm ảnh
hưởng đến chất lượng công việc.

- Về chính sách tuyển dụng
nhân sự, Công ty nên lập hội đồng
tuyển dụng, không nên để trưởng
phòng nhân sự quyết định tuyên
dụng như hiện nay. Như vậy, sẽ tạo
được sự công bằng và Công ty có
cơ hội tuyển dụng được những
người có năng lực, trình độ chuyên
môn phù hợp.

3.2.2 Hoàn thiện công tác đánh
giá rủi ro

- Bên cạnh việc xác định mục
tiêu chung và truyền đạt các nhân
viên, Công ty cũng nên thiết lập các
mục tiêu cụ thể cho từng phòng
ban, cá nhân. 

- Để tránh rơi vào trạng thái bị
động khi có rủi ro xảy ra, Công ty
nên lập một bộ phận riêng biệt để
nhận dạng các rủi ro có thể phát
sinh trong quá trình hoạt động
kinh doanh.

- Bộ phận nhân sự cần thường
xuyên nhận dạng rủi ro liên quan
đến tình hình biến động nhân sự
chủ chốt cũng như trình độ của
nhân viên để có sự bố trí phù hợp
với năng lực hiện có. Ngoài ra,
Công ty cũng nên có chính sách
trọng dụng người tài, thu hút  nhân
sự giỏi cũng như tạo môi trường
làm việc thân thiện, đáng tin cậy và
tạo điều kiện để nhân viên phát
triển năng lực bản thân.

- Ban lãnh đạo Công ty cũng
cần phân tích những rủi ro liên
quan đến kế toán. Những rủi ro
này có thể ảnh hưởng đến tính
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trung thực và hợp lý của báo cáo
tài chính như: Đánh giá tài sản và
nợ phải trả không phù hợp với
chuẩn mực và chế độ kế toán, trình
bày và công bố thông tin không
phù hợp,…

Từ việc nhận dạng và đánh giá
rủi ro, Công ty cần xây dựng các
phương án đối phó với rủi ro:

+ Rủi ro về sự thay đổi giá:
Công ty cần khảo sát, tìm hiểu giá
bán các sản phẩm của đối thủ
cạnh tranh để có thể đưa ra giá
bán hợp lý.

+ Rủi ro về sử dụng vốn: Công
ty cần quản lý chặt chẽ các nguồn
thu liên quan đến việc quản lý công
nợ, lập kế hoạch xử lý các khoản
nợ quá hạn.

+ Rủi ro về chất lượng thành
phẩm: Công ty cần chú ý đến quy
trình tạo ra thành phẩm, kiểm tra
nghiêm ngặt các khâu, nhất là khâu
vận chuyển.

3.2.3 Hoàn thiện hoạt động
kiểm soát

- Công ty nên luân chuyển công
việc giữa các nhân viên. Điều này
sẽ giúp các nhân viên mở rộng hiểu
biết và có khả năng thay thế trong
những trường hợp cần thiết.

- Kiểm soát về việc bảo mật dữ
liệu trên tất cả các máy tính, không
chỉ thực hiện bảo mật ở bộ phận kế
toán mà các bộ phân khác cũng
cần được bảo mật thông tin. Nên
có sự giới hạn quyền truy cập đối
với từng nhân viên cụ thể. Mỗi
người chỉ được truy cập vào phần
dữ liệu, hệ thống liên quan đến
chức năng và nhiệm vụ mà mình
được cấp quyền.

Định kỳ hàng tháng, Công ty
nên đối chiếu số liệu trên sổ sách
kế toán với tài sản thực tế nhằm
quản lý tốt nguồn tài sản của Công
ty, tránh thất thoát. Công ty cần có
quy định về việc này; đồng thời,
Ban lãnh đạo phải thực hiện hiện
tốt quy định để làm gương cho
nhân viên.

Qua khảo sát ở Chương 2 cho

thấy, việc kiểm tra các khâu trước
và trong khi vận hành trạm chưa
được thực hiện tốt nhất. Nguyên
vật liệu phải được đảm bảo đúng
tiêu chuẩn, cũng như phải thực hiện
đúng cấp phối mà phòng kỹ thuật
đưa ra, không được tự ý thay đổi.

Hàng tháng, nên gửi mẫu đá,
cát, xi măng đi kiểm định thay vì
là hàng quý, như vậy chất lương
thành phẩm bê tông sẽ đảm bảo
tốt hơn.

Khi vận hành xe bồn, vận
chuyển bê tông đến công trường
nhất thiết phải luôn đảm bảo cho
bồn xe trộn luôn trong tình trạng
quay, không để nước vào bồn sẽ gây
ảnh hưởng đến chất lượng bê tông.

3.2.4 Hoàn thiện thông tin và
truyền thông

Công ty cần xây dựng những
diễn đàn trong nội bộ, cập nhật
thông tin trên website của Công ty.
Khuyến khích nhân viên bày tỏ
quan điểm, ý kiến của mình đối với
Ban lãnh đạo nhằm giúp hệ thống
KSNB của Công ty được hoàn
thiện hơn.

Công ty nên tiến hành truyền
thông về an toàn lao động, đặc biệt
là an toàn trong thi công công trình
để hạn chế những rủi ro tai nạn.

Các phòng ban nên lập báo cáo
định kỳ về tình hình hoạt động kinh
doanh, tình hình sử dụng tài sản…
lên Ban lãnh đạo. Để Ban lãnh đạo
Công ty có thể đối chiếu, so sánh,
đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp
thời nếu phát hiện bất thường.

3.2.5 Hoàn thiện công tác giám
sát

Giám sát đóng vai trò quan
trọng trong việc duy trì sự hữu hiệu
của hệ thống KSNB qua từng giai
đoạn phát triển khác nhau. Tuy
nhiên, Công ty chưa thật sự tạo
điều kiện để các nhân viên và các
phòng ban có thể giám sát lẫn nhau,
vì vậy các sai sót không được báo
cáo lên cấp trên một cách kịp thời.

Các cá nhân, phòng ban nên tự
quan sát, kiểm tra các quy trình

hoạt động của bộ phận mình dễ
phát hiện ra những biến động bất
thường, phối hợp với Ban giám đốc
nhận dạng những rủi ro ảnh hưởng
đến việc thực hiện mục tiêu của
công ty. Đồng thời, các nhân viên
cũng có thể học hỏi kinh nghiệm
lẫn nhau để nâng cao nghiệp vụ và
kỹ năng của mình.

Tăng cường công khai, minh
bạch đánh giá kết quả hoạt động, có
chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ
ràng, những quy định này phải
được phổ biến rộng rãi đến toàn
nhân viên. Cương quyết xử lý các
trường hợp không hoàn thành
nhiệm vụ, gian lận, gây ảnh hưởng
đến hoạt động, uy tín của Công ty.

Giám sát việc thực hiện mục
tiêu, ngăn ngừa và giảm thiểu rủi
ro. Mọi nhân viên cần ý thức được
tầm quan trọng của hoạt động
KSNB, tham gia thực hiện đầy đủ
quy trình KSNB.

Định kỳ, Công ty có thể tổ
chức các cuộc họp để Ban lãnh
đạo phân tích, đánh giá tính hữu
hiệu và hiệu quả của quy trình
KSNB, từ đó đưa ra các giải pháp
cải thiện cũng như phương hướng
điều chỉnh phù hợp.
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