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1. Đặt vấn đề
Công ty chứng khoán (CTCK)

là một định chế tài chính trung gian
trên thị trường, tham gia hầu hết
vào quá trình luân chuyển của
chứng khoán, từ khâu phát hành
trên thị trường sơ cấp đến khâu
giao dịch mua bán trên thị trường
thứ cấp. Ngoài ra, các CTCK cũng
thông qua thị trường để huy động
vốn cho mình, đồng thời tạo thêm
nguồn cung hàng hóa cho thị
trường. Như vậy, CTCK có sức ảnh
hưởng rất lớn đối với nền kinh tế
nói chung và thị trường chứng
khoán nói riêng. Theo đó, sức khỏe
tài chính và tình hình kinh doanh
của các CTCK luôn được quan tâm
theo dõi, không phải chỉ bởi các cơ
quan quản lý nhà nước mà còn từ
phía các nhà đầu tư mở tài khoản
tại công ty. 

Bên cạnh đó, hoạt động của
CTCK phức tạp, chứa nhiều rủi ro
nên cần có công cụ theo dõi, kiểm

soát và hỗ trợ đắc lực trong việc ra
quyết định điều hành và quản trị
doanh nghiệp (DN). Chính vì vậy,
hệ thống thông tin kế toán (HTT-
TKT) tại CTCK có vai trò rất quan
trọng, không chỉ cung cấp thông
tin phục vụ điều hành hoạt động
của DN, mà còn cung cấp thông tin
cho các thành viên khác trên thị
trường, góp phần tạo lập một thị
trường chứng khoán minh bạch và
khỏe mạnh. Để thực hiện được
nhiệm vụ trên, HTTTKT cần được
tổ chức một cách khoa học, hiệu
quả, phù hợp với đặc điểm và nhu
cầu của CTCK. 

Công tác tổ chức HTTTKT tại
CTCK là những hoạt động kết hợp
các thành phần của hệ thống thông
tin kế toán với nhau để thực hiện
nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra,
phân tích và cung cấp thông tin
theo nhu cầu của người sử dụng.

Các hoạt động này bao gồm: xác
định yêu cầu thông tin và yêu cầu
quản lý; tổ chức dữ liệu đầu vào; tổ
chức quá trình xử lý; tổ chức lưu
trữ dữ liệu; tổ chức hệ thống kiểm
soát; tổ chức hệ thống báo cáo
(Nguyễn Phước Bảo Ấn, 2012).
Trong đó: 

- Xác định yêu cầu thông tin và
yêu cầu quản lý: Đây là bước đầu
tiên trong quá trình tổ chức hệ thống
và có ý nghĩa quan trọng, bởi đó
chính là việc “đặt đầu bài” cho việc
tổ chức HTTTKT. Thông qua việc
phân tích các hoạt động phát sinh
trong chu trình kinh doanh của DN,
các vấn đề như nội dung thông tin,
đối tượng sử dụng, phạm vi cung
cấp và các yêu cầu quản lý cụ thể
cần được phân loại và xác định rõ.

- Tổ chức dữ liệu đầu vào: Dữ
liệu là nguyên liệu đầu vào cho quá
trình xử lý nhằm cho ra thông tin
phù hợp với người sử dụng. Tổ
chức dữ liệu đầu vào bao gồm các
công việc: xác định loại dữ liệu cần
thu thập; xây dựng và tổ chức
nguồn dữ liệu; tổ chức hệ thống
chứng từ; tổ chức lưu chuyển,
chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu vào
hệ thống.

- Tổ chức quá trình xử lý: Dữ
liệu đầu vào sau khi được thu thập
sẽ được HTTTKT xử lý, để cho ra
những thông tin phục vụ nhu cầu
của người sử dụng. Việc tổ chức
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quá trình xử lý bao gồm các nội
dung sau: Thiết lập hệ thống tài
khoản kế toán để ghi chép và phản
ánh các nghiệp vụ kinh tế được thu
thập qua chứng từ; Lựa chọn hình
thức ghi sổ, tổ chức hệ thống sổ kế
toán; Lựa chọn phương pháp kế
toán và tổ chức hạch toán các hoạt
động theo các yêu cầu thông tin cần
cung cấp. Việc tổ chức quá trình xử
lý phụ thuộc phần lớn vào các quy
định pháp lý về kế toán, nhu cầu
quản lý của DN và trình độ ứng
dụng CNTT. 

- Tổ chức lưu trữ dữ liệu: Thời
gian lưu trữ chứng từ và tài liệu kế
toán theo quy định khá dài nên cần
tổ chức, sắp xếp dữ liệu kế toán
một cách khoa học, hợp lý để có
thể tái sử dụng khi cần thiết và
phục vụ công tác tra cứu, thống
kê,… Nội dung tổ chức hệ thống
lưu trữ dữ liệu bao gồm: Lựa chọn
hình thức lưu trữ; Tổ chức sắp xếp
dữ liệu, tài liệu (hệ thống sổ sách,
chứng từ, các tập tin, bảng tính…)
để lưu trữ; Bố trí không gian, máy
móc thiết bị để lưu trữ; Hủy dữ
liệu, tài liệu hết thời hạn lưu trữ.

- Tổ chức hệ thống kiểm soát:
Kiểm tra, kiểm soát hệ thống kế
toán là một hoạt động bắt buộc
trong DN nhằm đảm bảo an toàn tài
chính và tăng tính độc lập, khách
quan trong hoạt động kế toán của
đơn vị, giảm thiểu những rủi ro có
thể xảy ra đối với HTTTKT như
nhập liệu sai, xử lý sai, báo cáo sai,
lưu trữ sai, gian lận, phá hoại, ăn
cắp, sửa chữa dữ liệu,… Các biện
pháp kiểm soát chính bao gồm:
phân quyền, kiểm tra chéo, giám
sát hoạt động của hệ thống máy
tính và phần mềm, mã hóa thông
tin, thiết lập hệ thống an ninh và
bảo mật,…

- Tổ chức hệ thống báo cáo:
Đây là nội dung rất quan trọng của
quá trình tổ chức HTTTKT, bởi đó
là công cụ để HTTTKT truyền tải
thông tin đầu ra đến người sử dụng.
Quá trình này gồm các nội dung:
(1) Xác định các loại báo cáo; (2)

Xác định nội dung từng báo cáo và
hình thức thể hiện; (3) Phương
pháp lập báo cáo; (4) Xác định thời
hạn lập và cung cấp báo cáo; (5)
Phân quyền cho các đối tượng lập
và sử dụng báo cáo. Việc tổ chức
hệ thống báo cáo cần gắn chặt với
yêu cầu thông tin và nhu cầu quản
lý được xác định từ đầu khi thiết kế
hệ thống.

2. Thực trạng công tác tổ chức
hệ thống thông tin kế toán tại các
CTCK Việt Nam

Để tìm hiểu thực trạng tổ chức
HTTTKT tại các CTCK Việt Nam,
tác giả sử dụng phương pháp điều
tra, khảo sát với mẫu thuận tiện
bằng bảng hỏi. Mẫu khảo sát được
thu thập trong 40 CTCK và 18
công ty kiểm toán theo phương
pháp chọn mẫu thuận tiện. Để tránh
kết quả khảo sát bị ảnh hưởng bởi
định kiến, hoặc số mẫu tập trung
quá nhiều vào một công ty, tác giả
lựa chọn khảo sát mỗi CTCK 4
người, gồm kế toán trưởng, 1 kế
toán tổng hợp và 2 kế toán chi tiết.
Đối với các công ty kiểm toán, tác
giả khảo sát không quá 5 kiểm toán
viên tại cùng một công ty. Đây đều
là những chuyên gia có hiểu biết
sâu và kinh nghiệm thực tiễn về
HTTTKT trong CTCK nên các ý
kiến của họ là đáng tin cậy. Kết quả
khảo sát thu được 225 mẫu. Các
tiêu chí đánh giá công tác tổ chức
HTTTKT được tác giả xây dựng
cho từng nội dung. Kết quả nghiên
cứu cho thấy:

• Về việc xác định nhu cầu
thông tin và yêu cầu quản lý

Khảo sát cho thấy, các yêu cầu
về thông tin đã được các CTCK xác
định, tuy nhiên mới chỉ là yêu cầu
chung như đầy đủ, chính xác, kịp
thời,... Đây thực chất mới chỉ là các
yêu cầu chung về chất lượng thông
tin đầu ra, chứ chưa đi vào nội dung
các thông tin cần cung cấp, cách
thức cung cấp,... Các thông tin kế
toán tài chính được xác định chi tiết
hơn do dựa vào các quy định của
Bộ Tài chính, còn các thông tin kế

toán quản trị thực sự chưa được
quan tâm nhiều. 

Mặc dù cho biết HTTTKT đóng
vai trò quan trọng, hỗ trợ việc ra
các quyết định quản lý, nhưng đa
số các CTCK nhỏ chưa tổ chức
công tác kế toán quản trị theo đúng
vai trò, chức năng của nó nên mức
độ hữu dụng của thông tin kế toán
quản trị chưa cao, tiêu chí xác định
nhu cầu thông tin phục vụ cho hoạt
động quản lý và ra quyết định bị
đánh giá thấp nhất khi khảo sát.
Hiện tại, yêu cầu về thông tin kế
toán quản trị trong CTCK mới chỉ
tập trung vào các thông tin phân
tích, đánh giá kết quả thực hiện mà
chưa đặt ra yêu cầu về thông tin kế
hoạch, dự toán, dự báo cho tương
lai phục vụ công tác quản trị. 

• Về công tác tổ chức hệ thống
dữ liệu đầu vào

Về cơ bản, tổ chức hệ thống
chứng từ trong CTCK đã làm khá
tốt (điểm đánh giá các tiêu chí đều
trên 3,5/5 điểm). Tuy nhiên, đối với
các nghiệp vụ kinh tế mới và phức
tạp như phát hành trái phiếu có
chiết khấu hoặc phụ trội, các
nghiệp vụ về chứng khoán chờ
thanh toán, chứng khoán chưa niêm
yết, chứng khoán phái sinh,... tại
một số CTCK, nội dung chứng từ
chưa phản ánh hết nội dung các
nghiệp vụ, chưa được thiết kế một
cách khoa học và chưa thuận tiện
khi sử dụng. 

Bên cạnh đó, các CTCK chưa
xây dựng được hệ thống chứng từ
áp dụng cho kế toán quản trị một
cách rõ ràng, chặt chẽ. Tất cả các
CTCK được khảo sát đều sử dụng
thông tin chi tiết thuộc kế toán tài
chính để cung cấp thông tin về đối
tượng kế toán cần quản lý. Các
chứng từ lập riêng với mục đích
quản trị thường không có hệ thống
và chỉ mang tính đáp ứng tức thời
nhu cầu thông tin quản lý phát sinh
thêm. 

Từ thực tế quan sát tại phòng kế
toán các CTCK cho thấy, việc sắp
xếp chứng từ, tài liệu, dữ liệu đầu

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 3/202018

Nghiên cứu trao đổi



vào tại một số CTCK còn chưa thật
sự khoa học. Do khối lượng dữ liệu
đầu vào lớn nên các chứng từ, tài
liệu phòng kế toán phải thu nhận
nhiều. Việc chứng từ sắp xếp lộn
xộn đã gây ra việc bỏ sót, thất lạc
hay mất chứng từ, gây khó khăn
cho việc hạch toán, nhất là đối với
các chứng từ giao dịch càng cần
phải thu nhận và sắp xếp cẩn thận,
khoa học trước khi kiểm tra và
hạch toán.

• Về tổ chức hệ thống xử lý
Như đã đề cập, việc vận dụng

hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế
toán và phương pháp hạch toán các
nghiệp vụ kế toán tài chính tại các
CTCK đã thực thiện theo đúng quy
định của Bộ Tài chính, tuy nhiên
quan sát thực tế tại các CTCK cho
thấy, việc vận dụng đôi khi cứng
nhắc. Với các nghiệp vụ khó, phức
tạp như các nghiệp vụ liên quan
đến các tài sản tài chính sử dụng
giá trị hợp lý, CTCK có xu hướng
chờ được hướng dẫn một cách cụ
thể, chi tiết từng tình huống phát
sinh. Tuy nhiên, đây là việc làm hết
sức thụ động, không phù hợp với
xu hướng phát triển của kế toán
quốc tế, bởi trong xu thế mới, các
cơ quan quản lý nhà nước chỉ ban
hành các nguyên tắc cơ bản, mang
tính định hướng để các DN vận
dụng vào tình huống cụ thể của
mình chứ không thể hướng dẫn tất
cả các tình huống phát sinh.

Về tổ chức xử lý dữ liệu kế toán
quản trị, các CTCK không có tài
khoản và sổ sách kế toán quản trị
riêng mà hiện nay đều dựa vào nội
dung chi tiết trên tài khoản và sổ
của KTTC, được mở trên phần
mềm kế toán. Chính vì vậy, việc xử
lý thông tin kế toán quản trị phụ
thuộc nhiều vào khả năng tùy biến
của phần mềm kế toán. Những
công ty sử dụng phần mềm kế toán
hơi cứng nhắc thì khi có nhu cầu
thêm về thông tin quản trị, nhân
viên kế toán phải xuất dữ liệu ra
Excel và phân tích, tổng hợp theo

yêu cầu của nhà quản lý hoặc thậm
chí không lọc được dữ liệu cần thiết
từ bộ dữ liệu hiện có. Các kỹ thuật
để xử lý dữ liệu kế toán quản trị
trong các CTCK tương đối đơn
giản, chưa sử dụng các mô hình
phân tích sâu hơn như mô hình chi
phí theo hoạt động (ABC), phân
tích mối quan hệ chi phí – khối
lượng – lợi nhuận (CVP)…

• Về tổ chức hệ thống lưu trữ
Đặc thù của CTCK là có lượng

dữ liệu lớn nên các tài liệu và
chứng từ kế toán cần lưu trữ nhiều,
thời gian lưu trữ dài theo quy định
của nhà nước. Tuy các CTCK đã sử
dụng hình thức chứng từ điện tử,
nhiều tài liệu lưu trữ bản mềm,
song ghi nhận thực tế tại các CTCK
vẫn cần nhiều không gian để lưu
chứng từ giấy. Do diện tích các
CTCK được ưu tiên sử dụng cho
việc giao dịch và hệ thống máy
tính, máy trạm nên không gian lưu
trữ chứng từ thường chật hẹp và
khó sắp xếp để có thể tìm kiếm dễ
dàng khi có nhu cầu sử dụng lại.
Cũng vì hạn chế trong không gian
lưu trữ và lượng chứng từ, tài liệu
giấy cần lưu trữ lớn nên có những
CTCK không lưu trữ đủ chứng từ
theo đủ thời gian quy định. 

• Về công tác tổ chức hệ thống
kiểm soát

Tổ chức hệ thống kiểm soát đã
được CTCK chú trọng thực hiện,
tuy đã xây dựng được các quy định,
quy chế và có cả bộ phận độc lập
thực hiện nhưng vẫn còn những
hạn chế, trong đó nổi bật nhất là
việc nhiều công ty kiểm soát mang
tính hình thức. Các quy trình kiểm
soát được thiết lập nhưng việc tuân
thủ chưa nghiêm, các chế tài xử lý
vi phạm chưa được xây dựng hoặc
có nhưng ít áp dụng trong thực tế
nên ít có tính răn đe và phòng ngừa
hành động gây rủi ro.

Một hạn chế nữa là hoạt động
kiểm soát hiện nay còn dựa chủ yếu
vào các thiết lập sẵn có trên phần
mềm kế toán. Khảo sát tại các

CTCK cho thấy, các tính năng bảo
mật và kiểm soát trên phần mềm kế
toán đang sử dụng tại các CTCK
khá đầy đủ và hoàn chỉnh nhưng sẽ
không hiệu quả nếu thiếu các thủ tục
kiểm soát thêm. Ví dụ như việc kế
toán viên tiết lộ tên đăng nhập và
mật khẩu vào phần mềm hoặc
không lưu trữ dữ liệu đúng nơi quy
định,… làm cho các chức năng kiểm
soát sẵn có trên thiết bị vô hiệu. Khi
đó, nếu các hình thức kiểm soát
bằng quy trình, quy chế không được
thực hiện nghiêm túc mà chỉ dựa
vào các thiết lập kỹ thuật sẵn có sẽ
không đủ mạnh để phát hiện, phòng
ngừa và xử lý rủi ro.

• Về công tác tổ chức hệ thống
báo cáo 

Tuy đây là việc được đánh giá
là thực hiện tốt nhất trong tổ chức
HTTTKT tại CTCK, song bên cạnh
kết quả đạt được vẫn còn một số
vấn đề tồn tại như sau: 

- Số lượng báo cáo nhiều, thời
hạn nộp và công bố gấp đôi khi kế
toán không kịp cập nhật số liệu,
áp lực công việc cao, có thể xảy
ra sai sót. 

- Việc lập báo cáo phụ thuộc
vào phần mềm, nhưng có những
phần mềm kế toán chỉ tương thích
một phần với phần mềm giao dịch
và quản lý của công ty nên số liệu
chưa đồng bộ. Điều đó khiến cho
quá trình lập báo cáo mất nhiều
thời gian hơn, khả năng xảy ra sai
sót cao hơn. 

- Do thiếu hướng dẫn của Bộ
Tài chính về thực hiện đánh giá các
tài sản tài chính theo giá trị hợp lý
nên nhiều CTCK chưa thực hiện
đánh giá lại các tài sản này, đặc biệt
là các cổ phiếu chưa niêm yết trong
danh mục chứng khoán tự doanh.
Như vậy, khoản mục này vẫn được
đánh giá theo giá gốc và tiềm ẩn
nhiều nguy cơ về việc đánh giá sai
giá trị khiến cho báo cáo tài chính
của CTCK chưa thực sự phản ánh
được tình hình tài chính và kinh
doanh một cách trung thực, hợp lý. 
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- Việc lập các báo cáo quản trị
thường làm thủ công bằng cách
xuất dữ liệu ra Excel để xử lý, làm
giảm hiệu quả của hệ thống, tốn
thời gian và công sức. Bên cạnh đó,
do ở khâu xác định nhu cầu thông
tin và quản lý thiếu sót đối với
thông tin kế toán quản trị nên các
báo cáo quản trị lập ra dù đáp ứng
về mặt nội dung nhưng chưa hỗ trợ
tốt cho nhà quản lý trong việc quản
lý và điều hành DN do thiếu các
thông tin về dự toán, dự báo,…

Những vấn đề trên cho thấy,
công tác tổ chức HTTTKT trong
các CTCK Việt Nam vẫn còn nhiều
bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến
chính DN và những người sử dụng
thông tin khác. Trong khi đó, hệ
thống kế toán của CTCK là hệ
thống kế toán DN đầu tiên tại Việt
Nam được sửa đổi theo chuẩn mực
kế toán quốc tế. Những kết quả đạt
được hay khó khăn, tồn tại trong
quá trình triển khai hệ thống kế
toán tại CTCK sẽ là bài học kinh
nghiệm quý báu cho các DN khác
khi áp dụng chuẩn mực kế toán
quốc tế, đồng thời giúp các cơ quan
quản lý nhà nước có những hướng
dẫn và điều chỉnh hợp lý trong lộ
trình áp dụng chuẩn mực kế toán
quốc tế tại Việt Nam, giai đoạn
2020-2025. 

3. Một số kiến nghị, giải pháp
hoàn thiện 

3.1 Giải pháp cho việc xác định
nhu cầu thông tin và yêu cầu
quản lý

Các CTCK cần xác định rõ nội
dung thông tin, phạm vi thông tin,
đối tượng sử dụng thông tin,… từ
yêu cầu của nhà quản lý. Việc này
cần làm ngay khi thiết kế và xây
dựng HTTTKT cũng như trong quá
trình vận hành hệ thống để đáp ứng
các nhu cầu thông tin phát sinh.
Đặc biệt, các CTCK cần xác định
được nhiệm vụ cụ thể cho hệ thống
kế toán quản trị, làm căn cứ để xác
định chi tiết nội dung thông tin và
yêu cầu quản lý. Ví dụ, đối với các

CTCK có nhiều chi nhánh và
phòng giao dịch, hệ thống kế toán
quản trị có thể phân tích được kết
quả và hiệu quả của các trung tâm
doanh thu, trung tâm chi phí hay
trung tâm lợi nhuận tùy theo mô
hình tổ chức của công ty. 

Để nâng cao nhận thức của nhà
quản lý về hệ thống kế toán quản
trị, CTCK có thể thực hiện đào tạo
nội bộ hoặc tham gia các khóa học,
các buổi hội thảo chuyên môn về
việc sử dụng hệ thống thông tin kế
toán quản trị trong quản lý và điều
hành. Bên cạnh đó, các CTCK có
thể học hỏi những kinh nghiệm và
phương pháp quản trị tốt từ các
công ty khác để thiết lập nhiệm vụ
phù hợp và sử dụng hữu hiệu hệ
thống thông tin kế toán.

3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ
chức dữ liệu đầu vào

Thứ nhất, các CTCK cần thiết
kế hệ thống chứng từ kế toán quản
trị riêng để thu nhận thông tin phục
vụ mục tiêu quản trị của mình. Các
CTCK cần xem xét các vấn đề: nội
dung chứng từ và dữ liệu chứa trên
chứng từ, tài liệu kế toán, phạm vi
thu thập, trách nhiệm của những
người tham gia lập chứng từ và tài
liệu kế toán,... đồng thời xây dựng
trình tự lưu chuyển chứng từ, tài
liệu này trong nội bộ CTCK.

Thứ hai, cần tăng cường sử
dụng dữ liệu điện tử. Do định
hướng hoạt động của CTCK ngày
càng sử dụng nhiều giao dịch điện
tử, dịch vụ tư vấn tự động, quản lý
danh mục đầu tư tự động… nên các
dữ liệu của HTTTKT tại CTCK sẽ
chủ yếu là dữ liệu điện tử. Thêm
vào đó, HTTTKT cần thu thập
nhiều dữ liệu từ bên ngoài DN như
dữ liệu thị trường, dữ liệu từ các
CTCK khác, từ các ngân hàng
thanh toán, trung tâm lưu ký, sở
giao dịch chứng khoán,… nên việc
sử dụng dữ liệu điện tử sẽ giúp
CTCK thu thập dữ liệu một cách
nhanh chóng và chính xác hơn.
Trong bối cảnh ứng dụng công

nghệ thông tin để hướng tới xác
thực giao dịch theo thời gian thực
thì HTTTKT sử dụng dữ liệu điện
tử theo thời gian thực sẽ nhanh
chóng cung cấp thông tin hỗ trợ ra
quyết định nhanh và chính xác hơn,
từ đó tăng khả năng và cơ hội cạnh
tranh cho CTCK.

• Giải pháp hoàn thiện tổ chức
hệ thống xử lý dữ liệu

Như đã đề cập, CTCK nên lựa
chọn phương pháp và công cụ xử
lý dữ liệu kế toán quản trị phù hợp
và hiện đại như mô hình ABC hay
CVP,… thay vì chỉ phân tích thông
tin tăng, giảm so với kế hoạch. Bên
cạnh đó, CTCK cần tăng khả năng
xử lý dữ liệu của phần mềm kế toán
cũng như tăng khả năng đồng bộ
thông tin của phần mềm kế toán với
các phần mềm giao dịch và quản lý
khác trong CTCK.

• Giải pháp hoàn thiện tổ chức
hệ thống lưu trữ

Trong điều kiện công nghệ
thông tin ngày càng phát triển và
Cách mạng Công nghệ 4.0 có ảnh
hưởng ngày càng sâu rộng trong
mọi lĩnh vực, CTCK có thể hướng
đến việc số hóa và lưu trữ chứng từ,
tài liệu điện tử trong đó có chứng
từ, tài liệu kế toán, sử dụng chuỗi
khối (Block chain) vừa ghi nhận,
theo dõi và lưu trữ các giao dịch
một cách nhanh chóng, thuận tiện
theo thời gian thực. CTCK nên xây
dựng quy định về lưu trữ dữ liệu
như quy định về tạo folder, tạo file,
cách đặt tên, cách sắp xếp,… để
việc lưu trữ khoa học và dễ dàng
tìm kiếm, sử dụng lại khi cần. 

Việc sao lưu dữ liệu từ phần
mềm kế toán sang các thiết bị lưu
trữ được thực hiện theo định kỳ,
phù hợp với yêu cầu của phần mềm
kế toán và kế hoạch hoạt động của
CTCK. Tuổi thọ của thiết bị lưu trữ
và tính an toàn của dữ liệu khi lưu
trữ theo dạng kỹ thuật số cũng là
vấn đề phải quan tâm. việc bảo trì,
bảo dưỡng hệ thống cũng phải làm
thường xuyên, liên tục để đảm bảo
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khả năng hoạt động, không làm
gián đoạn, ảnh hưởng tới hoạt động
chung của công ty. 

Các thiết bị trực tiếp lưu trữ dữ
liệu như máy tính, ổ cứng,… phải
thường xuyên đánh giá lưu lượng
đã sử dụng và lưu lượng còn trống
để có kế hoạch mở rộng kho lưu trữ
khi cần.

3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ
chức hệ thống kiểm soát

Muốn nâng cao hiệu quả kiểm
soát, các CTCK cần thành lập bộ
phận kiểm soát nội bộ độc lập,
chuyên trách và được xây dựng bài
bản theo quy chuẩn. Các quy trình
hoạt động tại các bộ phận cần được
giám sát chặt chẽ đảm bảo tính tuân
thủ phải được thực hiện. Qui trình
hoạt động và quy trình kiểm soát
cần được xem xét lại hàng năm để
tránh việc lạc hậu với những thay
đổi trên thực tế, tránh việc kiểm tra
theo lối mòn, không hiệu quả. Đối
với tầng kiểm soát thứ hai là bộ
phận quản lý rủi ro, để nâng cao
hiệu quả hoạt động của bộ phận
này cần phải nâng cao tính độc lập,
chuyên trách, trình độ chuyên môn
về quản lý rủi ro và quản lý tài
chính. Hiện nay, đã có những
CTCK tiên phong trong việc thành
lập ủy ban kiểm toán hay kiểm toán
nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị.
Các CTCK có thể tham khảo và
nhân rộng mô hình này nhằm đạt
được hiệu quả tối đa trong kiểm
soát tài chính, kế toán nói chung và
HTTTKT nói riêng. 

Về các biện pháp kiểm soát,
CTCK cần bổ sung những tính
năng trên để tăng khả năng kiểm
soát của phần mềm kế toán. Bên
cạnh đó, cần có kế hoạch kiểm tra
báo cáo sử dụng hệ thống và dấu
vết chỉnh sửa theo định kỳ nhằm
phát hiện kịp thời các gian lận, sai
sót. CTCK cần cập nhật những
hình thức bảo mật mới nhất và yêu
cầu nhân viên thực hiện nghiêm túc
chế độ phân quyền và bảo mật bằng
mật khẩu, không tiết lộ tài khoản và

mật khẩu truy cập phần mềm kế
toán cho người khác. 

Ngoài ra, các CTCK cũng cần
hoàn thiện các quy trình xử lý
nghiệp vụ kế toán và các thủ tục
kiểm tra, kiểm soát tại chính bộ
phận này, đặt trọng tâm vào việc
hoàn thiện phân quyền hệ thống.
Các vị trí cần phân tách gồm người
phân tích hệ thống, người lập trình,
người vận hành hệ thống máy tính,
người sử dụng hệ thống, người
quản trị thư viện dữ liệu và người
kiểm soát dữ liệu.

3.4. Giải pháp hoàn thiện tổ
chức hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo kế toán trong
CTCK bao gồm hệ thống báo cáo
tài chính và hệ thống báo cáo quản
trị. Đối với hệ thống báo cáo tài
chính, các phương pháp lập và trình
bày được Bộ Tài chính ban hành và
bắt buộc CTCK tuân thủ chặt chẽ.
Bản thân các CTCK cần thực hiện
nghiêm túc việc lập và công bố
thông tin báo cáo tài chính. Về tổ
chức hệ thống báo cáo quản trị, các
CTCK cần bổ sung các loại báo cáo
phục vụ cho việc ra các quyết định
ngắn hạn và dự báo như báo cáo
định hướng hoạt động kinh doanh,
báo cáo phân tích kết quả kinh
doanh theo các tình huống, báo cáo
kết quả theo các quyết định quản trị
khác nhau… Bên cạnh đó, CTCK
cần lựa chọn hình thức trình bày và
thể hiện báo cáo dễ dàng sử dụng
đối với nhà quản lý cũng như có thể
phân quyền tự động cho các nhà
quản lý được lập và sử dụng báo
cáo trong phạm vi công việc của họ.

3.5. Một số giải pháp khác 
Phần mềm kế toán là thành

phần quan trọng và không thể thiếu
trong HTTTKT tại CTCK. Các
CTCK cần tăng tính linh hoạt và
khả năng tùy biến của phần mềm
kế toán theo nhu cầu thay đổi
thường xuyên của CTCK. Bên
cạnh đó, CTCK có thể nghiên cứu
triển khai sử dụng hệ thống ERP để
tích hợp các hệ thông thông tin
trong công ty.

Một yếu tố quyết định sự thành
công của việc tổ chức HTTTKT là
con người. Các CTCK cần nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ cho kế toán viên, nâng cao tính
tuân thủ cung như khả năng sử
dụng hệ thống của kế toán viên.
Đồng thời, việc đào tạo để nâng
cao khả năng linh hoạt, thích ứng
với sự thay đổi của thể chế, chính
sách cũng rất cần thiết trong bối
cảnh hệ thống kế toán Việt Nam nói
chung và hệ thống kế toán trong
CTCK nói riêng đang có nhiều thay
đổi như hiện nay.

Các giải pháp và kiến nghị trên
cần được triển khai một cách có hệ
thống, để HTTTKT thực sự trở
thành công cụ quản lý hữu hiệu
trong các CTCK Việt Nam.
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