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PHẦN 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU 

 

CHƢƠNG 1: HỆ QUẢN TRỊ CSDL QUAN HỆ  

MS SQL SERVER 2005 

1. Hệ quản trị CSDL quan hệ là gì? 

CSDL (Database): Là một tập hợp có tổ chức bao gồm các dữ liệu có liên 

quan luận lý với nhau và được dùng chung. Các CSDL được dùng để lưu trữ dữ 

liệu một cách hiệu quả và có tổ chức sao cho quản lý được nhanh chóng và dễ 

dàng. 

CSDL quan hệ (Relational Database) là 1 tập hợp hữu hạn các quan hệ ở đó 

dữ liệu được lưu trữ trong các quan hệ (bảng) và giữa các bảng có nhiều mối 

quan hệ. 

Hệ quản trị CSDL ( Database Management System - DBMS ): là một bộ 

phần mềm cho phép người sử dụng định nghĩa, tạo lập, bảo trì và điều khiển truy 

xuất vào CSDL. 

Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational Database Management System – 

RDBMS): là một hệ quản trị CSDL mà được xây dựng dựa trên mô hình CSDL 

quan hệ. 

2. Các bƣớc thiết kế CSDL 

 Bước 1: Thu thập yêu cầu, tìm hiểu các nghiệp vụ liên quan 

 Bước 2: Xác định các đối tượng dữ liệu quan trọng, cần thiết để lưu trữ. Từ 

đó xác định được các bảng dữ liệu cho CSDL. 

 Bước 3: Tiếp tục phân tích chi tiết các đối tượng và các yêu cầu nghiệp vụ 

liên quan để xác định các trường thông tin cho các bảng. 

 Bước 4: Dựa vào yêu cầu nghiệp vụ xác định các mối quan hệ giữa các bảng. 

3. Các khái niệm cơ bản 

3.1. Bảng, Trƣờng, Mẫu tin 

Các cơ sở dữ liệu được cấu thành từ các bảng (Table) dùng thể hiện các phân 

nhóm dữ liệu. Bảng có cấu trúc định nghĩa sẵn và chứa dữ liệu phù hợp với cấu 

trúc này. Cấu trúc của bảng bao gồm các trường thông tin (Field). Dữ liệu lưu trữ 

trong bảng được gọi là các mẫu tin (Record). 
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Như vậy các trường chính là thuộc tính của bảng. Một bảng có đầy đủ các 

trường thì mới cung cấp đầy đủ thông tin về đối tượng được mô tả. 

Mỗi mẫu tin được xem như một dòng trong bảng và bao gồm nhiều trường 

thông tin. Ví dụ như mỗi mẫu tin thể hiện một khách hàng trong danh bạ địa chỉ 

sẽ chứa các trường sau: họ và tên, địa chỉ, thành phố, số điện thoại… 

3.2. Khóa chính (Primary Key) 

Là một hoặc nhiều trường trong bảng mà dữ liệu tại cột này phải không rỗng 

và duy nhất. 

Vd: DanhMucKhachHang (MaKH, TenKH, MaSoThue, NoDauKy) 

3.3. Khóa ngoại (Foreign Key) 

Khóa ngoại là một hoặc nhiều trường trong một bảng mà các trường này là 

khóa chính của một bảng khác hoặc là khóa chính cho chính bảng này. 

Vd: PhieuXuatKho(SoPX, NgayHD, SoHD, MaKH) 

HoSoNhanVien(MaNV, HoTen, DiaChi, DienThoai, MaNVQuanLy) 

3.4. Mối liên kết 1-1 

Một mẫu tin của bảng này có quan hệ với một mẫu tin của bảng khác và 

ngược lại. 

 

3.5. Mối liên kết 1-n 

Một mẫu tin của bảng này có quan hệ với nhiều mẫu tin của bảng dữ liệu 

khác (nhưng không có chiều ngược lại). 
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4. Hệ quản trị CSDL quan hệ MS SQL Server 2005 

4.1. Giới thiệu 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server 2005 là một sản phẩm của 

hãng phần mềm Microsoft cho phép quản lý và phân tính dữ liệu. Nó được xem 

là hệ quản trị CSDL cao cấp và đáng tin cậy ngay cả với các doanh nghiệp lớn. 

SQL Server 2005 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu 

rất lớn lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user.  

Các phiên bản của SQL Server 2005: 

 Enterprise: Hỗ trợ không giới hạn số lượng CPU và kích thước Database. 

Hỗ trợ không giới hạn RAM (nhưng tùy thuộc vào kích thước RAM tối đa 

mà HĐH hỗ trợ) và các hệ thống 64bit. 

 Standard: Tương tự như bản Enterprise nhưng chỉ hỗ trợ 4 CPU. Ngoài ra 

phiên bản này cũng không được trang bị một số tính năng cao cấp khác. 

 Workgroup: Tương tự bản Standard nhưng chỉ hỗ trợ 2 CPU và tối đa 

3GB RAM  

 Express: Bản miễn phí, hỗ trợ tối đa 1CPU, 1GB RAM và kích thước 

Database giới hạn trong 4GB. 

4.2. Hƣớng dẫn cài đặt 

Phần này hướng dẫn cài đặt phiên bản Microsoft SQL Server 2005 Express. 

 Bước 1: Download và cài đặt Microsoft .NET Framework 2.0 trở lên 

 Bước 2: Download và cài đặt MSXML 6.0 

 Bước 3: Cài đặt SQL Server 2005 Express: Microsoft SQL Server 2005 

Express Edition là phiên  bản  miễn  phí, dễ  sử  dụng  và “nhẹ”  của  

Microsoft  SQL  Server  2005 

 Bước 4: Cài đặt SQL Server Management Studio Express: SQL Server  

Management Studio Express cung cấp giao diện để người dùng dễ dàng 
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tương tác với các thành phần của Microsoft SQL Server 2005 Express. 

4.3. Một số thao tác cơ bản trên SQL Server 2005 

4.3.1. Tạo một CSDL mới 

Sau khi cài đặt, đăng nhập vào SQL Server 2005 Express Edition như sau: 

Start/Programs/Microsoft SQL Server 2005/SQL Server Management Studio 

 

Khi  đăng  nhập  có  thể  chọn  Windows  Authentication  hoặc  SQL  Server  

Authentication. 

Cửa sổ Microsoft SQL Server Management Studio sau khi đăng nhập thành 

công: 
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Để tạo mới một CSDL: kích chuột phải vào Database  New Database. 

 

Đặt tên Database vào hộp Database name Vd: DuLieuKeToan  Nhấn OK. 

4.3.2. Tạo bảng mới 

Mở database DuLieuKeToan vừa tạo ra. Chúng ta bắt đầu thêm mới các bảng 

dữ liệu vào CSDL. 

Kích chuột phải vào Tables  New Table… 
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Bảng gồm các các cột. Mỗi cột gồm tên cột (Column Name), kiểu dữ liệu 

(Data Type) và một giá trị cho biết cột đó có thể chứa giá trị NULL hay không. 

Trong bảng sẽ có ít nhất một cột làm khóa chính (primary key). Cột làm khóa 

chính sẽ có biểu tượng chìa khóa trước tên cột. 

Sau khi tạo xong tất cả các cột của bảng, tiến hành Save -> OK 

4.3.3. Xóa bảng, xóa CSDL 

Click chuột phải lên bảng hay CSDL muốn xóa -> Delete - >OK. Trong 

trường hợp xóa một CSDL, nên chọn dấu tích vào Close existing connections. 

Khi đó SQL Server 2005 sẽ ngắt tất cả các kết nối vào CSDL này và việc xóa sẽ 

không gây báo lỗi. 
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4.3.4. Mở một Query Editor để viết câu lệnh SQL 

 

Cần chú ý là câu lệnh SQL sẽ có tác dụng trên CSDL đang được chọn trong 

ComboBox. Do đó phải lựa chọn đúng CSDL cần tương tác. 

Trong cửa sổ Query Editor, nếu chưa thành thạo với việc viết câu truy vấn 

bằng mã lệnh trực tiếp, có thể chuyển sang cửa sổ Design Query in Editor như 

hình bên dưới. Cửa sổ Design Query in Editor cho phép người dùng không 

chuyên tạo các câu truy vấn một cách trực quan gần như trong Access. 

 

4.3.5. Sao chép, di chuyển CSDL 
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Trong quá trình xây dựng CSDL, ta thường xuyên có nhu cầu phải di chuyển 

từ máy này sang máy khác. CSDL không giống như dữ liệu thông thường, ta 

không thể sao chép được nếu như nó đang được kết nối với server (máy chủ; ở 

đây là máy chủ cục bộ - localhost). 

Các bước sao chép CSDL. 

Bước 1: Ngắt kết nối với máy chủ cục bộ (Server localhost) 

 Cách 1: Chọn Detach… CSDL. 

Cách 2: Chọn Take Offline CSDL 

 

Bước 2: Sao chép CSDL như dữ liệu bình thường. Mặc định khi tạo CSDL 

nếu không chỉnh lại đường dẫn thì CSDL tạo ra được lưu trong: 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data 

Kết nối lại CSDL vào máy chủ cục bộ 

Sau khi sao chép CSDL xong, để sử dụng được ta phải kết nối CSDL vào 

máy chủ cục bộ. 

Bước 1: Nhập chuột phải lên Database  Attach… 
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Bước 2: Chọn Add... để trỏ tới file CSDL vừa sao chép được. 

 

 

Lưu ý: Nếu như ta đã Take Offline CSDL để sao chép thì để tiếp tục sử 

dụng lại chỉ cần Bring Online như hình sau: 



Khoa KT-KT                                                                                 Giáo trình HTTTKT P2 

13 
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CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ CSDL KẾ TOÁN BÁN HÀNG 

 

1. Xây dựng cấu trúc các bảng dữ liệu 

 Bảng Danh mục hàng hóa: Lưu trữ thông tin của toàn bộ các mặt hàng có 

nhập xuất vào kho hàng: 

DanhMucHangHoa(MaHang, TenHang, DVT, ThueSuat, GiaBan, 

SLTonDK, TienTonDK) 

 Bảng Danh mục khách hàng – nhà cung cấp: Lưu trữ thông tin của toàn bộ 

khách hàng và nhà cung cấp có quan hệ với đơn vị: 

DanhMucKH-NCC(MaKH, TenKH, MaSoThue, DuNoDK, DuCoDK) 

 Bảng Phiếu nhập kho: Lưu trữ thông tin của toàn bộ phiếu nhập kho: 

PhieuNhapKho(SoPN, NgayHD, SoHD, MaKH) 

 Bảng Chi tiết phiếu nhập: Lưu trữ thông tin chi tiết của từng phiếu nhập kho: 

ChiTietPhieuNhap(SoPN, MaHang, SLNhap,GiaNhap) 

 Bảng Phiếu xuất kho: Lưu trữ thông tin của toàn bộ phiếu xuất kho: 

PhieuXuatKho(SoPX, NgayHD, SoHD, MaKH) 

 Bảng Chi tiết phiếu xuất: Lưu trữ thông tin chi tiết của từng phiếu nhập kho: 

ChiTietPhieuXuat(SoPX, MaHang, SLXuat) 

 Bảng Thu chi tiền mặt: Lưu trữ thông tin của toàn bộ phiếu thu, phiếu chi: 

ThuChiTienMat(SoCT, NgayCT, DienGiai, TKNo, TKCo, SoPS, 

MaKH) 

 Bảng Nhật ký chung: CSDL thiết kế theo hình thức kế toán nhật ký chung: 

NhatKyChung(SoCT, NgayCT, DienGiai, TKNo, TKCo, SoPS, MaKH)  

2. Các kiểu dữ liệu 

Bảng dưới đây liệt kê một số kiểu dữ liệu thông dụng được sử dụng trong SQL 

Kiểu dữ liệu Định nghĩa 

Char(n) Kiểu chuỗi với độ dài cố định, n có giá trị từ 1-8000 

Nchar(n) Kiếu chuỗi với độ dài cố định hỗ trợ UNICODE, n có giá 
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trị từ 1-4000 

Varchar(n) Kiểu chuỗi với độ dài chính xác, n có giá trị từ 1-8000 

Nvarchar(n) Kiểu chuỗi với độ dài chính xác hỗ trợ UNICODE, n có giá 

trị từ 1-4000 

Int Số nguyên có giá trị từ -2
31

 đến 2
31

- 1 

Tinyint Số nguyên có giá trị từ 0 đến 255 

Smallint Số nguyên có giá trị từ -2
15

   đến 2
15
– 1 

Bigint Số nguyên có giá trị từ -263   đến 263-1 

Numeric Kiểu số với độ chính xác cố định. 

Decimal Tương tự kiểu Numeric 

Float Số thực có giá trị từ -1.79E+308 đến 1.79E+308 

Real Số thực có giá trị từ -3.40E + 38 đến 3.40E + 38 

Money Kiểu tiền tệ 

Bit Kiểu bit (có giá trị 0 hoặc 1) 

Datetime Kiểu ngày giờ (chính xác đến phần trăm của giây) 

Smalldatetime Kiểu ngày giờ (chính xác đến phút) 

Binary Dữ liệu nhị phân với độ dài cố định (tối đa 8000 bytes) 

Varbinary Dữ liệu nhị phân với độ dài chính xác (tối đa 8000 bytes) 

Image Dữ liệu nhị phân với độ dài chính xác (tối đa 

2,147,483,647 bytes) 

Text Dữ liệu kiểu chuỗi với độ dài lớn (tối đa 2,147,483,647 ký 

tự) 

Ntext Dữ liệu kiểu chuỗi với độ dài lớn và hỗ trợ UNICODE 

(tối đa 1,073,741,823 ký tự) 

 

3. Thiết kế các bảng dữ liệu bằng MS SQL Server 2005 

3.1. Bảng Danh mục hàng hóa 

DanhMucHangHoa(MaHang, TenHang, ĐVT, ThueSuat, GiaBan, 

SLTonDK, TienTonDK). 

Trong đó: MaHang là khóa chính 

STT Tên Trƣờng Kiểu 
Kích 

thƣớc 

Primary 

Key 

Allow 

Nulls 



Khoa KT-KT                                                                                 Giáo trình HTTTKT P2 

16 

1 MaHang Char 5 X  

2 TenHang Nvarchar 50   

3 ĐVT Nvarchar 50   

4 ThueSuat Float    

5 GiaBan Money    

6 SLTonDK Float   X 

7 TienTonDK Money   X 

 

Dữ liệu mẫu cho bảng Danh Mục Hàng Hóa như sau: 

MaHang TenHang ĐVT ThueSuat GiaBan SLTonDK TienTonDK 

SP_A Sản phẩm 01 Mét 10% 15,000 10,000 105,000,000 

SP_B Sản phẩm 02 Cái 10% 10,000 12,000 110,000,000 

SP_C Sản phẩm 03 Hộp 10% 12,000 10,000 108,000,000 

SP_D Sản phẩm 04 Mét 10% 16,000 15,000 140,000,000 

SP_E Sản phẩm 05 Bộ 10% 18,000 10,000 120,000,000 

SP_F Sản phẩm 06 Cái 10% 20,000 9,000 95,000,000 

SP_G Sản phẩm 07 Cái 10% 10,000 8,000 80,000,000 
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3.2. Bảng Danh mục khách hàng – nhà cung cấp 

DanhMucKH-NCC(MaKH, TenKH, MaSoThue, DuNoDK, DuCoDK). 

Trong đó MaKH là khóa chính. 

STT Tên Trƣờng Kiểu 
Kích 

thƣớc 

Primary 

Key 

Allow 

Nulls 

1 MaKH Char 5 X  

2 TenKH NVarchar 50   

3 MaSoThue Char 50   

4 DuNoDK Money   X 

5 DuCoDK Money   X 

 

Dữ liệu mẫu cho bảng Danh Mục khách hàng – nhà cung cấp như sau: 

MaKH TenKH MaSoThue DuNoDK DuCoDK 

KH01 Khách hàng 01 03024454202 10,000,000  

KH02 Khách hàng 02 03025557843 12,000,000  

KH03 Khách hàng 03 03054764899 10,000,000  

KH04 Khách hàng 04 03023454692   

KH05 Khách hàng 05 03046754899 11,000,000  

KH06 Khách hàng 06 03029454587 15,000,000  

KH07 Khách hàng 07 03029954577 14,000,000  

KH08 Khách hàng 08 03019464585 10,000,000  

NCC01 Nhà cung cấp 01 1426358975  5,000,000 

NCC02 Nhà cung cấp 02 2654032143  15,000,000 

NCC03 Nhà cung cấp 03 2157486254   

NCC04 Nhà cung cấp 04 2225327689  12,000,000 

NCC05 Nhà cung cấp 05 1254067853  7,000,000 

NCC06 Nhà cung cấp 06 6589340523  9,000,000 

 

3.3. Bảng Phiếu nhập kho 

PhieuNhapKho(SoPN, NgayHD, SoHD, MaKH). 

SoPN là khóa chính. MaKH là khóa ngoại được phép trùng nhau 

STT Tên Trƣờng Kiểu Kích Primary Allow 
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thƣớc Key Nulls 

1 SoPN Char 5 X  

2 NgayHD Datetime    

3 SoHD Varchar 50   

4 MaKH Char 5   

 

Dữ liệu mẫu cho bảng Phiếu Nhập Kho như sau: 

SoPN NgayHD SoHD MaKH 

PN01 05/01/2009 069958 NCC01 

PN02 06/04/2009 069959 NCC02 

PN03 03/05/2010 069960 NCC03 

PN04 06/06/2009 069961 NCC05 

PN05 12/01/2009 069962 NCC06 

PN06 12/03/2009 069963 NCC04 

PN07 18/05/2009 069964 NCC06 

PN08 18/05/2009 069965 NCC01 

PN09 14/06/2009 069966 NCC02 

PN10 04/05/2009 069967 NCC04 

 

3.4. Bảng Chi tiết phiếu nhập 

ChiTietPhieuNhap(SoPN, MaHang, SLNhap,GiaNhap) 

Chọn SoPN, MaHang là khóa chính để tránh trường hợp trùng lặp dữ liệu khi 

một phiếu nhập nhập 2 hay nhiều mặt hàng. 

STT Tên Trƣờng Kiểu 
Kích 

thƣớc 

Primary 

Key 

Allow 

Nulls 

1 SoPN Char 5 X  

2 MaHang Char 5 X  

3 SLNhap Float    

4 GiaNhap Money    

 

Dữ liệu mẫu cho bảng Chi Tiết Nhập Kho như sau: 

SoPN MaHang SLNhap GiaNhap 
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PN01 SP_A 20,000 7,000 

PN02 SP_B 21,000 15,000 

PN03 SP_D 22,000 30,000 

PN04 SP_E 15,000 12,000 

PN02 SP_F 14,000 15,000 

PN01 SP_B 9,000 17,000 

PN05 SP_E 7,000 15,000 

PN06 SP_B 30,000 25,000 

PN07 SP_D 54,000 13,000 

 

3.5. Bảng Phiếu xuất kho 

PhieuXuatKho(SoPX, NgayHD, SoHD, MaKH) 

SoPX là khóa chính. MaKH là khóa ngoại được phép trùng nhau 

STT Tên Trƣờng Kiểu 
Kích 

thƣớc 

Primary 

Key 

Allow 

Nulls 

1 SoPX Char 5 X  

2 NgayHD Datetime    

3 SoHD Varchar 50   

4 MaKH Char 5   

 

Dữ liệu mẫu cho bảng Phiếu Xuất Kho như sau: 

SoPX NgayHD SoHD MaKH 

PX01 12/01/2009 003853 KH01 

PX02 06/05/2009 003854 KH02 

PX03 06/05/2010 003855 KH03 

PX04 04/06/2009 003856 KH04 

PX05 12/07/2009 003857 KH01 

PX06 12/09/2009 003858 KH05 

PX07 18/11/2009 003859 KH06 

PX08 19/05/2009 003860 KH03 

PX09 25/06/2009 003861 KH07 

PX10 06/06/2009 003862 KH02 
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3.6. Bảng Chi tiết phiếu xuất 

ChiTietPhieuXuat(SoPX, MaHang, SLXuat) 

Chọn SoPX, MaHang là khóa chính để tránh trường hợp trùng lặp dữ liệu khi 

một phiếu xuất xuất 2 hay nhiều mặt hàng. 

STT Tên Trƣờng Kiểu 
Kích 

thƣớc 

Primary 

Key 

Allow 

Nulls 

1 SoPX Char 5 X  

2 MaHang Char 5 X  

3 SLXuat Float    

 

Dữ liệu mẫu cho bảng Chi Tiết Xuất Kho như sau: 

SoPX MaHang SLXuat 

PX02 SP_A 15,000 

PX02 SP_C 17,000 

PX03 SP_D 20,000 

PX04 SP_E 12,000 

PX02 SP_F 10,000 

PX01 SP_C 5,000 

PX05 SP_D 12,000 

PX06 SP_C 12,000 

PX08 SP_D 30,000 

 

3.7. Bảng Thu chi tiền mặt 

ThuChiTienMat(SoCT, NgayCT, DienGiai, TKNo, TKCo, SoPS, MaKH) 

Chọn 3 trường SoCT, TKNo, TKCo làm khóa chính để không cho phép 

trùng chứng từ. 

MaKH: là các mã khách hàng hay mã nhà cung cấp mà đơn vị thu nợ hoặc 

trả nợ. Khi nhập liệu chi trả người bán phải nhập mã người cung cấp vào cột này. 

Khi thu nợ khách hàng phải nhập mã khách hàng vào cột này. 

STT Tên Trƣờng Kiểu 
Kích 

thƣớc 

Primary 

Key 

Allow 

Nulls 
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1 SoCT Char 5 X  

2 NgayCT Datetime    

3 DienGiai NVarchar 150   

4 TKNo Char 5 X  

5 TKCo Char 5 X  

6 SoPS Money    

7 MaKH Char 5  X 

 

Dữ liệu mẫu cho bảng Thu Chi Tiền Mặt như sau: 

SoCT NgayCT DienGiai TKNo TKCo SoPS MaKH 

PC01 01/01/2009 Trả nợ công ty 

CC01 

331 111 15,000,000 NCC01 

PC02 02/01/2009 Chi đóng gói 133 111 5,000,000  

PC03 03/01/2009 Chi mua VP 

phẩm 

133 111 10,000,000  

PC04 07/02/2009 Trả nợ công ty 

CC02 

331 111 7,000,000 NCC02 

PC05 04/04/2009 Chi tạm ứng cho 

NV mua hàng 

141 111 4,500,000  

PC06 02/06/2009 Trả nợ công ty 

CC04 

331 111 12,000,000 NCC04 

PC07 02/03/2009 Chi đóng gói 642VP 111 50,000,000  

PT01 02/01/2009 Thu tiền bán 

hàng KH01 

1111 131 40,000,000 KH01 

PT02 04/01/2009 Thu tiền điện 

thoại 

111 642Đ 8,000,000  

PT03 06/02/2009 Thanh lý TSCD 1111 711 35,000,000  

PT04 05/02/2009 Thu tiền bán 

hàng KH03 

1111 131 52,000,000 KH03 

PT05 06/07/2009 Thu tiền đầu tư 

kinh doanh 

111 515 12,000,000  

PT06 03/04/2009 Thu tiền bán 1111 131 7,000,000 KH02 
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hàng KH02 

PT07 02/05/2009 Thu tiền bán 

hàng KH05 

1111 131 65,000,000 KH05 

 

3.8. Bảng Nhật ký chung 

NhatKyChung(SoCT, NgayCT, DienGiai, TKNo, TKCo, SoPS, MaKH) 

Chọn 3 trường SoCT, TKNo, TKCo làm khóa chính 

Bảng này không nhập liệu, dữ liệu sau khi đã được xử lý được kết chuyển vào 

bảng này để lập báo cáo tài chính. 

STT Tên Trƣờng Kiểu 
Kích 

thƣớc 

Primary 

Key 

Allow 

Nulls 

1 SoCT Char 5 X  

2 NgayCT Datetime    

3 DienGiai NVarchar 150   

4 TKNo Char 5 X  

5 TKCo Char 5 X  

6 SoPS Money    

7 MaKH Char 5  X 
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4. Sơ đồ quan hệ 
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CHƢƠNG 3: TRUY VẤN XỬ LÝ DỮ LIỆU 

 

1. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language - SQL) 

SQL, viết tắt của Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu  

trúc), là công cụ sử dụng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu đuợc lưu trữ 

trong các cơ sở dữ liệu. SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh 

sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. 

SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức năng mà một hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu cung cấp cho người dùng bao gồm: 

 Định nghĩa dữ liệu: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các cơ sở dữ liệu, 

các cấu trúc lưu trữ và tổ chức dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa các 

thành phần dữ liệu. 

 Truy xuất và thao tác dữ liệu: Với SQL, người dùng có thể dễ dàng thực 

hiện các thao tác truy xuất, bổ sung, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các 

cơ sở dữ liệu. 

 Điều khiển truy cập: SQL có thể được sử dụng để cấp phát và kiểm soát 

các thao tác của người sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho cơ sở 

dữ liệu 

 Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: SQL định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn trong 

cơ sở dữ liệu nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trước 

các thao tác cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống. 

Như vậy, có thể nói rằng SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng 

trong các hệ thống cơ sở dữ liệu và là một thành phần không thể thiếu trong các 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 

Mặc dù SQL không phải là một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java,... song 

các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập 

trình nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu. 

2. Giới thiệu sơ lƣợc về Transact SQL (T-SQL) 

Transact-SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên  SQL chuẩn của ISO  

(International Organization for Standardization) và ANSI (American National  

Standards Institute) được sử dụng trong SQL Server khác với P-SQL 

(Procedural-SQL) dùng trong Oracle. 
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SQL chuẩn bao gồm khoảng 40 câu lệnh. Trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

khác nhau, mặc dù các câu lệnh đều có cùng dạng và cùng mục đích sử dụng 

song mỗi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể có một số thay đổi nào đó. Điều 

này đôi khi dẫn đến cú pháp chi tiết của các câu lệnh có thể sẽ khác nhau trong 

các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. 

T-SQL được chia làm 3 nhóm: 

 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu 

 Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu 

 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu 

2.1. Cú pháp của T-SQL 

Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu dựa trên SQL (table, view, index, 

storedprocedure…) được xác định thông qua tên của đối tượng (hay còn gọi là 

identifier). Tên của các đối tượng là duy nhất trong mỗi cơ sở dữ liệu. Tên được 

sử dụng nhiều nhất trong các truy vấn SQL và được xem là nền tảng trong cơ sở 

dữ liệu quan hệ là tên bảng và tên cột. Có  hai loại Identifiers  một  loại thông 

thường (Regular Identifier) và một loại gọi là Delimited Identifier, loại này cần 

có dấu "" hay dấu [] để ngăn cách. Loại Delimited được dùng đối với các chữ 

trùng với từ khóa của SQL Server (reserved keyword) hay các chữ có khoảng 

trống. 

Ví dụ: 

Select * 

From “My table” 

Where [sum] = 10 

Trong các cơ sở dữ liệu lớn với nhiều người sử dụng, khi ta chỉ định tên của 

một bảng nào đó trong câu lệnh SQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiểu đó là tên của 

bảng do ta sở hữu (tức là bảng do ta tạo ra). Thông thường, trong các hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu này cho phép những người dùng khác nhau tạo ra những bảng trùng 

tên với nhau mà không gây ra xung đột về tên. Nếu trong một câu lệnh SQL ta 

cần chỉ đến một bảng do một người dùng khác sở hữu (hiển nhiên là phải được 

phép) thì tên của bảng phải được viết sau tên của người sở hữu và phân cách với 

tên người sở hữu bởi dấu chấm: 

tên_người_sở_hữu.tên_bảng 
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Một số đối tượng cơ sở dữ liệu khác (như view, stored procedures, 

functions), việc sử dụng tên cũng tương tự như đối với bảng. Ta có thể sử dụng 

tên cột một cách bình thường trong các câu lệnh SQL mà chỉ cần chỉ định tên cột 

trong bảng. Tuy nhiên, nếu trong câu lệnh có liên quan đến hai cột trở lên có 

cùng tên trong các bảng khác nhau thì bắt buộc phải chỉ định thêm tên bảng trước 

tên cột, tên bảng và tên cột được phân cách nhau bởi dấu chấm. 

2.2. Các toán tử 

Trong SQL Server các biểu diễn (expression) có thể xuất hiện nhiều toán tử. 

Độ ưu tiên của toán tử sẽ quyết định thứ tự thực hiện của các phép tính. Thứ tự 

thực hiện ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. 

Bảng dưới đây mô tả các toán tử trong SQL Server 2005 Express Edititon và 

mức độ ưu tiên của các toán tử đó: 

Độ ƣu tiên Toán tử 

1 * (Multiply), / (Division), % (Modulo) 

2 + (Positive), - (Negative), + (Add), (+ Concatenate), - (Subtract) 

3 =, >, <, >=, <=, <>, !=, !>, !< (Comparison operators) 

4 NOT 

5 AND 

6 ALL, ANY, BETWEEN, IN, LIKE, OR, SOME 

7 = (Assignment) 

 

2.3. Các thành phần điều khiển 

Như BEGIN...END, BREAK, CONTINUE, GOTO, IF...ELSE, RETURN, 

WHILE… 
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2.4. Ghi chú thích 

T-SQL dùng kí hiệu -- để chú thích cho một dòng đơn và kí hiệu /*…*/ để 

chú thích cho một nhóm dòng 

Ví dụ: 

/* Minh họa chú thích 

Chú thích cho một dòng đơn và một nhóm các dòng*/ 

--câu lệnh sau đây thông tin tất cả các nhân viên có tên bắt đầu bằng chữ A 

select * 

from Nhanvien as nv 

where nv.tennv like 'A%' 

2.5. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (tham khảo) 

Đây  là  những  lệnh  dùng  để  tạo  (create), thay  đổi  (alter)  hay  xóa  

(drop)  các  đối  tượng trong CSDL. Các câu lệnh DDL thường có dạng: 

Create object 

Alter object 

Drop object 

Trong đó object có thể là: table, view, storedprocedure, function, trigger… 

Ví dụ: Câu lệnh Create sau sẽ tạo một bảng mới có tên là Nhanvien trong CSDL 

Test. Bảng Nhanvien này gồm có ba cột: manv, tennv, diachi. 

Lưu ý: Nếu trong SQL Server 2005 Express Edition chưa có CSDL Test, hăy  

tạo  một CSDL có tên Test theo hướng dẫn trong Chương 1. 

create table Nhanvien 

( 

manv int primary key, 

tennv nvarchar(50) not null, 

diachi nvarchar(50) not null 

) 

Để chạy câu lệnh SQL trên, mở một Query Editor, copy câu lệnh vào Query 

Editor, bôi đen toàn bộ câu lệnh và bấm F5. 

Tiếp theo, dùng lệnh Alter để thay đổi cấu trúc bảng Nhanvien. Cụ thể là một 

thêm một cột mới có tên ghichu vào bảng Nhanvien. 

alter table Nhanvien 
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add ghichu nvarchar(50) not null 

Cuối cùng, dùng lệnh drop để xóa hoàn toàn bảng Nhanvien ra khỏi CSDL, 

nghĩa là toàn bộ định nghĩa bảng và các dữ liệu bên trong đều bị xóa. 

drop table Nhanvien 

Lưu ý: Lệnh drop khác với lệnh delete. Lệnh delete chỉ xóa các dòng dữ liệu 

có trong bảng. 

2.6. Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (tham khảo) 

Đây là các lệnh quản lý quyền truy cập lên các đối tượng (table, view, 

storedprocedure…). Bao gồm: 

Grant 

Deny 

Revoke 

Ví dụ:  Lệnh grant  sẽ  cấp  quyền Select trên  bảng  Nhanvien  trong  CSDL  

Test cho  các Users thuộc Role public 

grant select 

on nhanvien 

to public 

Sau khi thực hiên lệnh này, có Users trong Role public có thể thực hiện câu lệnh 

Select trên bảng Nhanvien trong CSDL Test. 

Dùng  lệnh deny để từ chối quyền select trên bảng Nhanvien trong CSDL Test 

của các Users thuộc Role public 

deny select 

on nhanvien 

to public 

Sau khi thực hiện lệnh này, có Users trong Role public sẽ không thể thực hiện 

câu lệnh Select trên bảng Nhanvien trong CSDL Test. 

Dùng lệnh revoke để xóa bỏ các quyền được cấp hay từ chối trước đó. 

revoke select 

on nhanvien 

to public 

Sau khi thực hiện lệnh này, các quyền được gán hay từ chối của Users trong Role 

public trên bảng Nhanvien trong CSDL Test sẽ được “xóa” hoàn toàn. 
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2.7. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu 

SQL được xem như là công cụ hữu hiệu để thực hiện các yêu cầu truy vấn và 

thao tác trên dữ liệu. Trong chương này, ta sẽ bàn luận đến nhóm các câu lệnh 

trong SQL được sử dụng cho mục đích này. Nhóm các câu lệnh này được gọi 

chung là ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML: Data Manipulation Language) bao 

gồm các câu lệnh sau: 

SELECT: Sử dụng để truy xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng. 

INSERT: Thêm dữ liệu. 

UPDATE: Cập nhật dữ liệu 

DELETE: Xoá dữ liệu 

Trong số các câu lệnh này, có thể nói SELECT là câu lệnh tương đối phức 

tạp và  được sử dụng nhiều trong cơ sở dữ liệu. Với câu lệnh này, ta không chỉ 

thực hiện các yêu cầu truy xuất dữ liệu đơn thuần mà còn có thể thực hiện được 

các yêu cầu thống kê dữ liệu phức tạp. 

Ví dụ: Câu  lệnh  sau  sẽ lọc  ra  các  nhân  viên  có  tên  bắt  đầu  bằng  chữ  

A  trong  bảng Nhanvien. 

select * 

from Nhanvien as nv 

where nv.tennv like 'A%' 

Dấu * hàm ý là lựa chọn tất cả các cột của bảng Nhanvien. 

2.7.1. Cú pháp câu lệnh SELECT 

Câu lệnh SELECT được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ các dòng và các cột 

của một hay nhiều bảng, khung nhìn (view). Câu lệnh này có thể dùng để thực 

hiện phép chọn (tức là truy xuất một tập con các dòng trong một hay nhiều bảng), 

phép chiếu (tức là truy xuất một tập con các cột trong  một hay nhiều bảng) và 

phép nối (tức là liên kết các dòng trong hai hay nhiều bảng để truy xuất dữ liệu). 

Ngoài ra, câu lệnh này còn cung cấp khả năng thực hiện các thao tác truy vấn và 

thống kê dữ liệu phức tạp khác. 

Cú pháp chung của câu lệnh SELECT có dạng: 

SELECT [ALL | DISTINCT][TOP n] danh_sách_chọn 

[INTO tên_bảng_mới] 

FROM   danh_sách_bảng/khung_nhìn 
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[WHERE   điều_kiện] 

[GROUP BY   danh_sách_cột] 

[HAVING   điều_kiện] 

[ORDER BY   cột_sắp_xếp] 

[COMPUTE   danh_sách_hàm_gộp [BY danh_sách_cột]] 

* Lưu ý: Các thành phần trong câu lệnh SELECT nếu được sử dụng phải 

tuân theo đúng thứ tự như trong cú pháp. Nếu không, câu lệnh sẽ được xem là 

không hợp lệ. 

Nhấn F5 hoặc vào Query/Execute để chạy câu truy vấn. 

 Danh_sách_chọn: Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT được sử dụng 

để chỉ định các trường, các biểu thức cần hiển thị trong các cột của kết quả 

truy vấn. Các trường, các biểu thức được chỉ định ngay sau từ khoá SELECT 

và phân cách nhau bởi dấu phẩy. Nếu chọn tất cả các trường thì dùng dấu * 

Vd1: Lấy tất cả thông tin của khách hàng 

Select * from DanhMucKhachHang 

Vd2: Chỉ lấy họ tên và địa chỉ khách hàng  

Select hoten, diachi 

from DanhMucKhachHang 

 Thay đổi tiêu đề các cột: 

Trong kết quả truy vấn, tiêu đề của các cột mặc định sẽ là tên của các trường 

tương ứng trong bảng. Tuy nhiên, để các tiêu đề trở nên thân thiện hơn, ta có thể 

đổi tên các tiêu đề của các cột. Để đặt tiêu đề cho một cột nào đó, ta sử dụng cách 

viết: 

[tiêu_đề_cột] = tên_trường  

hoặc 

tên_trường AS [tiêu_đề_cột]  

Ví dụ: 

 Select [Mã hàng] = MaHang, TenHang  AS [Tên hàng] 

 from DanhMucHangHoa 

 Loại bỏ các dòng dữ liệu trùng nhau: 

Từ  khóa  DISTINCT  sẽ  loại  bỏ  các  dòng  dữ  liệu  giống  nhau.  

Ví dụ: có hai khách hàng có tên Công ty ABC. Nếu ta chỉ truy vấn tên khách 
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hàng, để loại bỏ sự trùng lắp ta dùng từ khóa DISTINCT. 

select distinct TenKH 

from DanhMucKH-NCC 

 Mệnh đề FROM (bắt buộc phải có): trong câu lệnh SELECT được sử 

dụng nhằm chỉ định các bảng và  khung nhìn cần truy xuất dữ liệu. Sau 

FROM là danh sách tên của các bảng và khung nhìn tham gia vào truy vấn, 

tên của các bảng và khung nhìn được phân cách nhau bởi dấu phẩy. 

Ví dụ: Câu lệnh sau hiển thị toàn bộ thông tin hàng hóa có trong bảng 

DanhMucHangHoa. 

Select * from DanhMucHangHoa 

 Mệnh đề WHERE (có thể không có):  trong  câu  lệnh  SELECT được  sử  

dụng  nhằm xác định các điều kiện đối với việc truy xuất dữ liệu. Sau mệnh 

đề WHERE là một biểu thức logic và chỉ những dòng dữ liệu nào thoả mãn 

điều kiện được chỉ định mới được hiển thị trong kết quả truy vấn. 

Ví dụ:  Lọc ra thông tin các mặt hàng có số lượng tồn đầu kỳ > 1000 

Select * 

From DanhMucHangHoa 

Where SLTonDK >1000 

Trong mệnh đề WHERE thường sử dụng: 

 Các toán tử kết hợp điều kiện (AND, OR) 

 Các toán tử so sánh 

Toán tử Ý nghĩa 

= Bằng 

> Lớn hơn 

< Nhỏ hơn 

>= Lớn hơn hoặc bằng 

<= Nhỏ hơn hoặc bằng 

<> Khác 

!> Không lớn hơn 

!< Không nhỏ hơn 

 

 Kiểm tra giới hạn của dữ liệu (BETWEEN/ NOT BETWEEN) 
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Để kiểm tra xem giá trị dữ liệu nằm trong (ngoài) một khoảng nào đó, ta sử dụng 

toán tử BETWEEN/ NOT BETWEEN như sau: 

Mệnh đề Ý nghĩa 

x BETWEEN a AND b a <= x <= b 

x NOT BETWEEN a AND b x <a hoặc x > b 

 

Ví dụ: Lọc lấy danh sách các mặt hàng có số lượng tồn đầu kỳ trong khoảng 

1000 – 5000. 

 Select MaHang, TenHang, DVT, SLTonDK, TienTonDK 

 From DanhMucHangHoa 

 Where SLTonDK BETWEEN 1000 and 5000 

 Toán tử làm việc trên tập hợp (IN/ NOT IN) 

Từ khoá IN/ NOT IN được sử dụng khi ta cần chỉ định điều kiện tìm kiếm dữ 

liệu cho câu lệnh SELECT là một danh sách các giá trị. Sau IN/ NOT IN có thể 

là một danh sách các giá trị hoặc là một câu lệnh SELECT khác. 

Ví dụ: Câu lệnh dưới đây chỉ lấy ra các thông tin của khách hàng có mã là 

KH01, KH02 hoặc KH04. 

 Select *  

From DanhMucKH-NCC 

Where MaKH in („KH01‟, „KH02‟, „KH04‟) 

 Toán tử LIKE/ NOT LIKE và ký tự đại diện 

Từ khoá LIKE (NOT LIKE) sử dụng trong câu lệnh SELECT nhằm mô tả khuôn 

dạng của dữ liệu cần tìm kiếm. Chúng thường được kết hợp với các ký tự đại 

diện sau đây. 

Ký tự đại diện Ý nghĩa 

% Chuỗi ký tự bất kỳ có chiều dài bất kỳ 

- Một ký tự bất kỳ 

[] 
Một ký tự nằm trong giới hạn được chỉ định. Ví dụ:[a-f] hàm 

ý chỉ một trong các ký tự: a, b, c, d, e, f. 

[^] 

Một ký tự không nằm trong giới hạn được chỉ định. Ví 

dụ:[^a-f] hàm ý chỉ một ký tự khác tất cả các ký tự: a, b, c, d, 

e, f. 
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Ví dụ: Lọc lấy ra các mặt hàng có tên bắt đầu bằng “Sách” 

 Select * From DanhMucHangHoa 

 Where TenHang like „Sách%‟ 

 Sắp xếp kết quả truy vấn 

Mặc định, các dòng dữ liệu trong kết quả của câu truy vấn tuân theo thứ tự 

của chúng trong bảng dữ liệu hoặc được sắp xếp theo chỉ mục (nếu trên bảng có 

chỉ mục). Trong trường hợp muốn dữ liệu được sắp xếp theo chiều tăng hoặc 

giảm của giá trị của một hoặc nhiều trường,  ta  sử  dụng  thêm  mệnh  đề  

ORDER BY trong câu lệnh SELECT. Sau ORDER BY là danh sách các cột cần 

sắp xếp (tối đa là 16 cột). Dữ liệu được sắp xếp có thể theo chiều tăng (ASC) 

hoặc giảm (DESC), mặc định là sắp xếp theo chiều tăng. Nếu sau ORDER BY có 

nhiều cột thì việc sắp xếp dữ liệu sẽ được ưu tiên theo thứ tự từ trái qua phải. 

Ví dụ: Lọc lấy danh sách mặt hàng sắp xếp theo giá bán. 

 Select * from DanhMucHangHoa 

 Order by GiaBan 

 Phép hợp - UNION (tham khảo) 

Phép hợp được sử dụng trong trường hợp ta cần gộp kết quả của hai hay nhiều 

truy vấn thành một tập kết quả duy nhất. SQL cung cấp toán tử UNION để thực 

hiện phép hợp. Cú pháp như sau: 

Câu_lệnh_1 

UNION [ALL] Câu_lệnh_2 

[UNION [ALL] Câu_lệnh_3] 

... 

[UNION [ALL] Câu_lệnh_n] 

[ORDER BY cột_sắp_xếp] 

[COMPUTE     danh_sách_hàm_gộp [BY danh_sách_cột]] 

Trong đó 

Câu_lệnh_1 có dạng 

SELECT danh_sách_cột 

[INTO tên_bảng_mới] 

[FROM danh_sách_bảng|khung_nhìn] 
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[WHERE điều_kiện] 

[GROUP BY danh_sách_cột] 

[HAVING điều_kiện] 

và Câu_lệnh_i (i = 2,..,n) có dạng 

SELECT danh_sách_cột 

[FROM danh_sách_bảng| khung_nhìn] 

[WHERE điều_kiện] 

[GROUP BY danh_sách_cột] 

[HAVING điều_kiện] 

 Phép nối (theo chuẩn SQL-92) 

Khi cần thực hiện một yêu cầu truy vấn dữ liệu từ hai hay nhiều bảng, ta phải 

sử dụng đến phép nối. Một câu lệnh nối kết hợp các dòng dữ liệu trong các bảng 

khác nhau lại theo một hoặc nhiều điều kiện nào đó và hiển thị chúng trong kết 

quả truy vấn. 

Phép nối trong 

Phép nối trong hiển thị kết quả truy vấn những dòng dữ liệu thỏa mãn điều 

kiện nối. Điều kiện nối trong được chỉ định trong mệnh đề FROM theo cú pháp 

như sau: 

from tên_bảng_a [INNER] JOIN tên_bảng_b ON điều_kiện_nối 

Ví dụ: Hiển thị danh sách các khách hàng có mua hàng trong kỳ. 

 Select *  

from DanhMucKH-NCC inner join PhieuXuatKho 

on DanhMucKH-NCC.MaKH = PhieuXuatKho.MaKH 

Phép nối ngoài 

o Phép nối ngoài trái (LEFT OUTER JOIN) 

o Phép nối ngoài phải (RIGHT OUTER JOIN) 

o Phép nối ngoài đầy đủ (FULL OUTER JOIN) 

Cũng tương tự như phép nối trong, điều kiện của phép nối ngoài cũng được 

chỉ định ngay trong mệnh đề FROM theo cú pháp: 

from tên_bảng_a LEFT|RIGHT|FULL [OUTER] JOIN tên_bảng_b 

ON điều_kiện_nối 

Phép nối ngoài trái (Left Outer Join) hiển thị trong kết quả truy vấn cả những 
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dòng dữ liệu không thoả điều kiện nối của bảng bên trái trong phép nối. 

 

Hình: Phép nối ngoài trái (L-O-J) 

Phép nối ngoài phải (Right Outer Join) hiển thị trong kết quả truy vấn cả 

những dòng dữ liệu không thoả điều kiện nối của bảng bên phải trong phép nối. 

 

Hình: Phép nối ngoài phải (R-O-J) 

Phép nối ngoài đầy đủ (Full Outer Join) hiển thị trong kết quả truy vấn cả 

những dòng dữ liệu không thoả điều kiện nối của cả hai bảng tham gia vào phép 

nối. 

 

Hình: Phép nối đầy đủ (Ful Outer Join) 

Ví dụ: Giả sử có CSDL sau, hãy so sánh kết quả trả về của 3 phép nối khi 

thực hiện câu truy vấn. 
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Phép nối ngoài trái: 

 Select * from PhieuXuatKho LEFT OUTER JOIN DanhMucKH-NCC 

 ON PhieuXuatKho.MaKH = DanhMucKH-NCC.MaKH 

Phép nối ngoài phải: 

 Select * from PhieuXuatKho RIGHT OUTER JOIN DanhMucKH-NCC 

 ON PhieuXuatKho.MaKH = DanhMucKH-NCC.MaKH 

Phép nối đầy đủ: 

 Select * from PhieuXuatKho FULL OUTER JOIN DanhMucKH-NCC 

 ON PhieuXuatKho.MaKH = DanhMucKH-NCC.MaKH 

Trong các câu lệnh nối, ngoài điều kiện của phép nối được chỉ định trong 

mệnh đề WHERE còn có thể chỉ định các điều kiện tìm kiếm dữ liệu khác (điều 

kiện chọn). Thông thường, các điều kiện này được kết hợp với điều kiện nối 

thông qua toán tử AND. 

Ví dụ: Hiển thị danh sách các khách hàng có tên bắt đầu bằng “FPT” có mua 

hàng trong kỳ. 

 Select *  

from DanhMucKH-NCC inner join PhieuXuatKho 

on DanhMucKH-NCC.MaKH = PhieuXuatKho.MaKH 

and PhieuXuatKho.MaKH like „FPT%‟ 



Khoa KT-KT                                                                                 Giáo trình HTTTKT P2 

37 

 Mệnh đề GROUP BY 

Ngoài khả năng thực hiện các yêu cầu truy vấn dữ liệu thông thường (chiếu, 

chọn, nối,…) như đã đề cập như ở các phần trước, câu lệnh SELECT còn cho 

phép thực hiện các thao tác truy vấn và tính toán thống kê trên dữ liệu. 

Mệnh đề GROUP BY sử dụng trong câu lệnh SELECT nhằm phân hoạch các 

dòng dữ liệu trong bảng thành các nhóm dữ liệu, và trên mỗi nhóm dữ liệu thực 

hiện tính toán các giá trị thống kê như tính tổng, tính giá trị trung bình,... 

Các hàm gộp (aggregate functions) được sử dụng để tính giá trị thống kê cho 

toàn bảng hoặc trên mỗi nhóm dữ liệu. Chúng có thể được sử dụng như là các cột 

trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT hoặc xuất hiện trong mệnh đề 

HAVING, nhưng không được phép xuất hiện trong mệnh đề WHERE. 

SQL cung cấp các hàm gộp dưới đây: 

Hàm Chức năng 

SUM([ALL| DISTINCT] biểu_thức) Tính tổng các giá trị 

AVG([ALL| DISTINCT] biểu_thức) Tính trung bình của các giá trị 

COUNT([ALL|DISTINCT] biểu_thức) Đếm số các giá trị trong biểu thức 

COUNT(*) Đếm số các dòng được chọn 

MAX(biểu_thức) Tính giá trị lớn nhất 

MIN(biểu_thức) Tính giá trị nhỏ nhất 

 

 Hàm SUM và AVG chỉ làm việc với các biểu thức số. 

 Hàm SUM, AVG, COUNT, MIN và MAX bỏ qua các giá trị NULL khi 

tính toán. 

 Hàm COUNT(*) không bỏ qua các giá trị NULL. 

Mặc định, các hàm gộp thực hiện tính toán thống kê trên toàn bộ dữ liệu. 

Trong trường hợp cần loại bỏ bớt các giá trị trùng nhau (chỉ giữ lại một giá trị), ta 

chỉ định thêm từ khoá DISTINCT ở trước biểu thức là đối số của hàm. 

Thống kê trên toàn bộ dữ liệu 

Khi cần tính toán giá trị thống kê trên toàn bộ dữ liệu, ta sử dụng các hàm 

gộp trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT. Trong trường hợp này, trong 

danh sách chọn không được sử dụng bất kỳ một tên cột hay biểu thức nào ngoài 

các hàm gộp. 
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Ví dụ: Thống kê SLTonDK trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất của các mặt hàng 

có trong kho: 

Select  avg(SLTonDK) as SL_Tồn_Trung_Bình 

  Min(SLTonDK) as SL_Tồn_Min 

  Max(SLTonDK) as SL_Tồn_Max 

From DanhMucHangHoa 

Thống kê trên nhóm dữ liệu 

Trong trường hợp cần thực hiện tính toán các giá trị thống kê trên các nhóm 

dữ liệu, ta sử dụng mệnh đề GROUP BY để phân hoạch dữ liệu vào trong các 

nhóm. Các hàm gộp được sử dụng sẽ thực hiện thao tác tính toán trên mỗi nhóm 

và cho biết giá trị thống kê theo các nhóm dữ liệu. 

Lưu ý: Trong trường hợp danh sách chọn của câu lệnh SELECT có cả các 

hàm gộp và những biểu thức không phải là hàm gộp thì những biểu thức  này 

phải có mặt đầy đủ trong mệnh đề GROUP BY, nếu không câu lệnh sẽ không 

hợp lệ. 

Mệnh đề HAVING chỉ định điều kiện trong hàm gộp 

Mệnh đề HAVING được sử dụng nhằm chỉ định điều kiện đối với các giá trị 

thống kê được sản sinh từ các hàm gộp tương tự như cách thức mệnh đề WHERE 

thiết lập các điều kiện cho câu lệnh SELECT. Mệnh đề HAVING thường không 

thực sự có nghĩa nếu như không sử dụng kết hợp với mệnh đề  GROUP BY. Một 

điểm khác biệt giữa HAVING và WHERE là trong điều kiện của WHERE không 

được có các hàm gộp trong khi HAVING lại cho phép sử dụng các hàm gộp 

trong điều kiện của mình. 

Ví dụ: 

 Select DISTINCT c.MaHang, d.TenHang 

 From ChiTietPhieuXuat c inner join  DanhMucHangHoa d 

 On c.MaHang = d.MaHang 

 Group by c.MaHang, d.TenHang 

 Having Sum(c.SLXuat * d.GiaBan) > 200000 

 Truy vấn con (Subquery) 

Truy vấn con là một câu lệnh SELECT được lồng vào bên trong một câu 
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lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE hoặc bên trong một truy vấn con 

khác. Loại truy vấn này được sử dụng để biểu diễn cho những truy vấn trong đó 

điều kiện truy vấn dữ liệu cần phải sử dụng đến kết quả của một truy vấn khác. 

Cú pháp của truy vấn con như sau:  

(SELECT [ALL | DISTINCT] danh_sách_chọn 

FROM danh_sách_bảng 

[WHERE điều_kiện] 

[GROUP BY danh_sách_cột] 

[HAVING điều_kiện] ) 

Khi sử dụng truy vấn con cần lƣu ý một số quy tắc sau: 

 Một truy vấn con phải được viết trong cặp dấu ngoặc. Trong hầu hết các 

trường hợp, một truy vấn con thường phải có kết quả là một cột (tức là chỉ 

có duy nhất một cột trong danh sách chọn). 

 Mệnh đề COMPUTE và ORDER BY không được phép sử dụng trong truy 

vấn con. Các tên cột xuất hiện trong truy vấn con có thể là các cột của các 

bảng trong truy vấn ngoài.  

 Một truy vấn con thường được sử dụng làm điều kiện trong mệnh đề 

WHERE hoặc HAVING của một truy vấn khác. 

 Nếu truy vấn con trả về đúng một giá trị, nó có thể sử dụng như là một 

thành phần bên trong một biểu thức (chẳng hạn xuất hiện trong một phép 

so sánh bằng). 

2.7.2. Thêm dữ liệu – Câu lệnh INSERT 

Dữ liệu trong các bảng được thể hiện dưới dạng các dòng (bản ghi). Để bổ 

sung thêm các dòng dữ  liệu vào một bảng, ta sử dụng câu lệnh INSERT. Hầu hết 

các hệ quản trị CSDL dựa trên SQL cung cấp các cách dưới đây để thực hiện 

thao tác thêm dữ liệu cho bảng: 

Thêm từng dòng dữ liệu 

Để bổ sung một dòng dữ liệu mới vào bảng, ta sử dụng câu lệnh INSERT với 

cú pháp như sau: 

INSERT INTO tên_bảng[(danh_sách_cột)] VALUES(danh_sách_trị) 

Trong  câu  lệnh  INSERT, danh sách cột ngay sau tên bảng không cần thiết 

phải chỉ định nếu giá trị các trường của bản ghi mới được chỉ định đầy đủ trong 
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danh sách trị. Trong trường hợp này, thứ tự các giá trị trong danh sách trị phải 

bằng với số lượng các trường của bảng  cần  bổ  sung  dữ  liệu  cũng  như  phải  

tuân  theo  đúng  thứ  tự  của  các trường như khi bảng được định nghĩa 

Ví dụ: Thêm thông tin một khách hàng mới vào bảng Customer 

insert into PhieuNhapKho (SoPN, NgayHD, SoHD, MaKH) 

values(„PN02, '4/1/2010', „069959‟, 'NCC02') 

hoặc 

insert into PhieuNhapKho 

values(„PN02, '4/1/2010', „069959‟, 'NCC02') 

Trong trường hợp chỉ nhập giá  trị cho một số cột trong bảng, ta phải chỉ định 

danh sách các cột cần nhập dữ liệu ngay sau tên bảng. Khi đó, các cột không 

được nhập dữ liệu sẽ nhận giá trị mặc định (nếu có) hoặc nhận giá trị NULL (nếu 

cột cho phép chấp nhận giá trị NULL). Nếu một cột không có giá trị mặc định và 

không chấp nhận giá trị NULL mà không đuợc nhập dữ liệu, câu lệnh sẽ bị lỗi. 

Thêm một tập các dòng dữ liệu vào bảng 

Một cách sử dụng khác của câu lệnh INSERT được sử dụng để bổ sung nhiều 

dòng dữ liệu vào một bảng, các dòng dữ liệu này được lấy từ một bảng khác 

thông qua câu lệnh SELECT. Ở cách này, các giá trị dữ liệu được bổ sung vào 

bảng không được chỉ định tường minh mà thay vào đó là một câu lệnh SELECT 

truy vấn dữ liệu từ bảng khác. 

Cú pháp câu lệnh INSERT có dạng như sau: 

INSERT INTO tên_bảng[(danh_sách_cột)] câu_lệnh_SELECT 

Ví dụ: 

insert into NhatKyChung 

select * from ThuChiTienMat 

Lưu ý: Kết quả của câu lệnh SELECT phải có số cột bằng với số cột được chỉ 

định trong bảng đích và phải tương thích về kiểu dữ liệu. 

Nhấn F5 hoặc vào Query/Execute để chạy câu truy vấn. 

2.7.3. Cập nhật dữ liệu – Câu lệnh UPDATE 

Câu lệnh UPDATE trong SQL được sử dụng để cập nhật dữ liệu trong các bảng. 

Câu lệnh này có cú pháp như sau: 

UPDATE tên_bảng 
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SET tên_cột = biểu thức 

[, ..., tên_cột_k = biểu_thức_k] 

[FROM danh_sách_bảng] 

[WHERE điều_kiện] 

Sau  UPDATE  là  tên  của bảng cần cập nhật dữ liệu. Một câu lệnh UPDATE có 

thể cập nhật dữ liệu cho nhiều cột bằng cách chỉ định các danh sách tên cột và 

biểu thức tương ứng sau từ khoá SET. Mệnh đề WHERE trong câu lệnh 

UPDATE được sử dụng để chỉ định các dòng dữ liệu chịu tác động của câu lệnh 

(nếu không chỉ định, phạm vi tác động của câu lệnh được hiểu là toàn bộ các 

dòng trong bảng). 

Ví dụ: 

update DanhMucHangHoa 

set TenHang = 'Ti vi 32 inch' 

where MaHang = „SP_C‟ 

Nhấn F5 hoặc vào Query/Execute để chạy câu truy vấn. 

2.7.4. Xóa dữ liệu – Câu lệnh DELETE 

Để xoá dữ liệu trong một bảng, ta sử dụng câu lệnh DELETE. Cú pháp của câu 

lệnh này như sau: 

DELETE FROM tên_bảng 

[FROM danh_sách_bảng] 

[WHERE điều_kiện] 

Trong câu lệnh này, tên của bảng cần xoá dữ liệu được chỉ định sau DELETE 

FROM. Mệnh đề WHERE trong câu lệnh được sử dụng để chỉ định điều kiện đối 

với các dòng dữ liệu cần xoá. Nếu câu lệnh DELETE không có mệnh đề 

WHERE thì toàn bộ các dòng dữ liệu trong bảng đều bị xoá. 

Ví dụ: 

delete from DanhMucHangHoa 

where MaHang = „SP_D‟ 

Xoá dữ liệu khi điều kiện liên quan đến nhiều bảng 

Nếu điều kiện trong câu lệnh DELETE liên quan đến các bảng không phải là 

bảng cần xóa dữ liệu, ta phải sử dụng thêm mệnh đề FROM và sau đó là danh 

sách tên các bảng đó. Trong trường hợp này, trong mệnh đề WHERE ta chỉ định 
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thêm điều kiện nối giữa các bảng 

Ví dụ: 

delete 

from ChiTietPhieuNhap 

from PhieuNhapKho 

where PhieuNhapKho.SoPN = ChiTietPhieuNhap.SoPN 

and PhieuNhapKho.SoPN = „PN03' 

Sử dụng truy vấn con trong câu lệnh DELETE 

Một câu lệnh SELECT có thể được lồng vào trong mệnh đề WHERE trong câu  

lệnh DELETE để làm điều kiện cho câu lệnh tương tự như câu lệnh UPDATE. 

Ví dụ: 

delete 

from ChietTietPhieuNhap 

from PhieuNhapKho 

where PhieuNhapKho.SoPN = (select t.SoPN 

from PhieuNhapKho t inner join 

ChiTietPhieuNhap k 

on t.SoPN = k.SoPN 

where SoPN = 'PN02') 

Xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng 

Câu lệnh DELETE không chỉ định điều kiện đối với các dòng dữ liệu cần xoá 

trong mệnh đề WHERE sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng. Thay vì sử dụng câu 

lệnh DELETE trong trường hợp này, ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE có 

cú pháp như sau: 

TRUNCATE TABLE tên_bảng 

Ví dụ: 

truncate table NhatKyChung 

Nhấn F5 hoặc vào Query/Execute để chạy câu truy vấn. 
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BÀI TẬP CHƢƠNG 3 

 

A. Truy xuất dữ liệu – Câu lệnh SELECT 

1. Hiển thị danh sách các mặt hàng có trong Danh mục hàng hóa. 

2. Hiển thị danh sách các khách hàng mua hàng trong kỳ. 

3. Hiển thị danh sách các mặt hàng đã nhập trong kỳ. 

4. Hiển thị danh sách các mặt hàng chưa bán trong kỳ. 

5. Hiển thị danh sách các khách hàng mua hàng đã trả tiền 

6. Hiển thị danh sách các mặt hàng bán nhiều lần trong kỳ 

7. Hiển thị danh sách các mặt hàng còn tồn kho. 

B. Thêm dữ liệu – Câu lệnh INSERT 

1. Thêm mới 1 sản phẩm vào DanhMucHangHoa („SP_I‟, „Vải lụa‟, „mét‟, 

10%, 95000, 100, 9000000) 

2. Thêm mới 1 khách hàng vào Danh mục khách hàng – Nhà cung cấp 

(„Viettel‟, Khách hàng Viettel‟, „03024654302‟, ‟20,000,000‟) 

3. Kết chuyển các nghiệp vụ Chi vào Nhật ký chung. 

4. Kết chuyển các nghiệp vụ Thu vào Nhật ký chung. 

C. Cập nhật dữ liệu – Câu lệnh UPDATE 

1. Đổi tên hàng của SP_A thành „Sách HTTTP2‟ 

2. Đổi tên khách hàng KH01 thành „Cty FPT‟ 

3. Tăng giá bán SP_A lên 10%, tăng giá SP_B lên 15%, giảm giá SP_C 

20%, còn lại giữ nguyên giá. 

D. Xóa dữ liệu – Câu lệnh DELETE 

1. Xóa KH08 ra khỏi Danh mục khách hàng – nhà cung cấp. 

2. Xóa SP_F ra khỏi Danh mục hàng hóa. 
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PHẦN 2: PHẦN MỀM KẾ TOÁN 

 

CHƢƠNG 4: KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN 

 

1. Khái niệm, vai trò 

Phần mềm kế toán là một trong những phần mềm của máy vi tính thực hiện 

việc ghi nhận thông tin và xử lý thông tin của kế toán thông qua các phân hệ  của 

kế toán như kế toán các khoản phải thu, phải trả, tiền lương, hàng tồn kho, doanh 

thu, chi phí, tính giá thành sản phẩm,… từ đó tổng hợp và cung cấp các báo cáo 

kế toán theo yêu cầu của nhà quản lý. 

Phần mềm kế toán là bộ chương trình dùng để tự động xử lý các thông tin kế 

toán trên máy vi tính, bắt đầu từ khâu nhập chứng từ gốc, phân loại chứng từ, xử 

lý thông tin trên các chứng từ theo quy trình của chế độ kế toán đến khâu in ra sổ 

kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị. 

 Vai trò của phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 

 Với kế toán viên 

o Không phải thực hiện việc tính toán bằng tay. 

o Không yêu cầu phải nắm vững từng nghiệp vụ chi tiết mà chỉ cần nắm 

vững được quy t nh hạch toán, vẫn có thể cho ra được báo cáo chính 

xác. Điều này rất hữu ích đối với các kế toán viên mới ra trường chưa 

có kinh nghiệm về nghiệp vụ.   

 Với kế toán trƣởng 

o Tiết kiệm thời gian trong việc tổng hợp, đối chiếu các sổ sách, báo cáo 

kế toán. 

o Cung cấp tức thì được bất kỳ số liệu kế toán nào, tại bất kỳ thời điểm 

nào cho người quản lý khi được yêu cầu.   

 Với giám đốc tài chính 

o Cung cấp các phân tích về hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo 

nhiều chiều khác nhau một cách nhanh chóng. 

o Hoạch định và điều chỉnh các kế hoạch hoạt động tài chính của doanh 

nghiệp một cách chính xác và nhanh chóng 

 Với giám đốc điều hành 
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o Có được đầy đủ thông tin tài chính kế toán của doanh nghiệp khi cần 

thiết để phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư, điều chỉnh hoạt động 

sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. 

o Tiết kiệm được nhân lực, chi phí và tăng cường được tính chuyên 

nghiệp của đội ngũ, làm gia tăng giá trị thương hiệu trong con mắt của 

đối tác, khách hàng và nhà đầu tư. 

 Vai trò của phần mềm kế toán đối với cơ quan thuế và kiểm toán  

 Dễ dàng trong công tác kiểm tra chứng từ kế toán tại các doanh nghiệp 

2. Quy trình thực hiện của phần mềm kế toán 

 

 

Thông thường hoạt động của một phần mềm kế toán được chia làm 3 công 

đoạn: 

Công đoạn 1: Nhập dữ liệu đầu vào   

 Trong công đoạn này người sử dụng phải tự phân loại các chứng từ phát sinh 

trong quá trình hoạt động kinh tế sau đó nhập bằng tay vào hệ thống tùy theo 

đặc điểm của từng phần mềm cụ thể.  

 Các chứng từ sau khi được nhập vào phần mềm sẽ được lưu trữ vào trong 
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máy tính dưới dạng một hoặc nhiều tệp dữ liệu. 

Công đoạn 2: Xử lý 

 Công đoạn này thực hiện việc lưu trữ, tổ chức thông tin, tính toán các  thông 

tin tài chính kế toán dựa trên thông tin của các chứng từ đă nhập trong công 

đoạn 1 để làm căn cứ  kết xuất báo cáo, sổ sách, thống kê trong công đoạn 

sau. 

 Trong công đoạn này sau khi người sử  dụng quyết định ghi thông tin chứng 

từ đã nhập vào nhật ký (đưa chứng từ vào hạch toán), phần mềm sẽ tiến hành 

trích lọc các thông tin cốt lõi trên chứng từ để ghi vào các nhật ký, sổ chi tiết 

liên quan, đồng thời ghi các bút toán hạch toán lên sổ cái và tính toán, lưu giữ 

kết quả cân đối của từng tài khoản. 

Công đoạn 3: Kết xuất dữ liệu đầu ra 

 Căn cứ trên kết quả xử lý dữ liệu kế toán trong công đoạn 2, phần mềm tự 

động kết xuất báo cáo tài chính, báo cáo thuế, sổ chi tiết, báo cáo thống kê, 

phân tích,... Từ đó, người sử dụng có thể xem, lưu trữ, in ấn hoặc xuất ra dữ 

liệu,… để phục vụ cho các mục đích phân tích, thống kê, quản trị hoặc kết nối 

với các hệ thống phần mềm khác. 

 Tùy theo nhu cầu của người sử dụng thực tế cũng như khả năng của từng 

phần mềm kế toán, người sử dụng có thể thêm, bớt hoặc chỉnh sửa các báo 

cáo nhằm đáp ứng được yêu cầu quản trị của đơn vị.  

 Tóm lại, mô hình hoạt động trên cho thấy các chứng từ mặc dù có thể được 

nhập vào hệ thống nhưng có được đưa vào hạch toán hay không hoàn toàn là 

do con người quyết định. Điều này dường như đã mô phỏng lại được khá sát 

với quy trình ghi chép của kế toán thủ công. 
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3. Giới thiệu phần mềm kế toán SSP 

3.1. Tổng quan 

Phần mềm SSP-Accounting với giao diện thân thiện, hỗ trợ đa ngôn ngữ, 

nhập liệu thuận lợi, đáp ứng mọi yêu cầu về báo cáo như tồn quỹ, tồn kho, công 

nợ, kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích các chỉ tiêu tài chính. Hệ thống 

báo cáo động, linh hoạt thay đổi theo nhu cầu người dùng. 

Hình thức kế toán: 

 SSP-ACCOUNTING được thiết kế theo hình thức kế toán nhật ký chung và hỗ 

trợ hình thức Chứng từ ghi số. 

 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

 Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ xuất kho (đơn 

giá xuất kho) tính tự động theo phương pháp do người dùng tùy chọn: bình quân 

cuối kỳ/bình quân tức thời/FIFO/LIFO/Đích danh. 

 Khấu hao tài sản cố định theo nhiều phương pháp khấu hao khác nhau phù 

hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Mức khấu hao được xác định tự động 

nhưng cho phép người dùng điều chỉnh. 

Cấu trúc chức năng: 

 Kế toán tiền mặt 

 Kế toán tiền gửi ngân hàng 

 Kế toán bán hàng và công nợ phải thu 

 Kế toán hàng tồn kho 

 Kế toán tài sản cố định 

 Kế toán mua hàng và công nợ phải trả 

 Kế toán giá thành sản phẩm 

 Kế toán tổng hợp. 

 Kế toán các tài khoản ngoài bảng 

 Kế toán các bút toán tự động 
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3.2. Hƣớng dẫn cài đặt 

Chạy chương trình SSP-Accounting Setup.exe. Chương trình cài đặt sẽ qua một 

số bước như sau: 

- Bước 1: chương trình sẽ hiển thị màn hình SSP Accounting Advanced 5.0, 

với thông tin hiển thị như sau: "Welcome to SSP Accounting Setup 

Program…”, bạn nhấn nút  

 

 

- Bước 2: Màn hình đăng ký thông tin Registration Information 
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Các thông tin được lấy tự động từ hệ điều hành trên máy của bạn, tuy nhiên 

bạn có thể sửa lại những thông tin này. Nhấn Next để tiếp tục. 

- Bước 3: Màn hình kế tiếp để xác nhận thông tin, bạn nhấn nút Next. 

- Bước 4: Màn hình "Destination location": thể hiện địa chỉ đường dẫn của 

chương trình trong máy tính sau khi cài đặt xong (có các nút lệnh: 

Browse, Back, Next, Cancel). Nếu muốn thay đổi địa chỉ đường dẫn, bạn 

nhấn vào nút "Browse" để chọn ổ đĩa, thư mục cài đặt theo ý muốn. Nhấn 

Next để tiếp tục. 

 

- Bước 5: Màn hình "Select Components": cho phép chọn cài đặt cơ sở dữ 

liệu trong máy tính của bạn. Đánh dấu vào 2 tùy chọn Database, và 

Templates. Nhấn Next để tiếp tục. 
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- Bước 6: Màn hình “Select Program Manager Group” để bạn chọn nhóm đặt 

biểu tượng của phần mềm trong Start. Nhấn Next để tiếp tục. 

- Bước 7: Màn hình "Start Installation": thể hiện chương trình bắt đầu cài 

đặt (với nút lệnh: Back, Next, Cancel). Nhấn Next để bắt đầu cài đặt 

chương trình. 
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Hình: Chương trình bắt đầu cài đặt SSP 

- Bước 8: Sau khi cài đặt xong phần mềm kế toán SSP, chương trình cài 

đặt tiếp tục cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu Firebird cho SSP. Chọn ngôn 

ngữ English. Nhấn Next để tiếp tục. 

 

- Bước 9: Xuất hiện màn hình chào mừng của chương trình cài đặt phần 

mềm Firebird. Nhấn Next để tiếp tục. 



Khoa KT-KT                                                                                 Giáo trình HTTTKT P2 

52 

 

- Bước 10: Màn hình “License Agreement”: thông tin về điều khoản sử 

dụng phần mềm miễn phí Firebird. Chọn “I accept the agreement”. Nhấn 

Next để tiếp tục. 

 

- Bước 11: Màn hình “Information”: thông tin cập nhật trong các phiên bản 

của phần mềm Firebird. Nhấn Next để tiếp tục. 
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- Bước 12: Màn hình “Select Destination Location”. Chương trình sẽ được 

cài vào thư mục theo đường dẫn mặc định. Nếu muốn bạn có thể nhấn 

Browse để chọn thu mục khác. Nhấn Next để tiếp tục. 

- Bước 13: Màn hình “Select Components”. Nhấn Next để tiếp tục. 

- Bước 14: Màn hình “Select Start Menu Folder”. Nhấn Next để tiếp tục. 

- Bước 15: Màn hình “Select Additional Tasks”. Nhấn Next để tiếp tục. 

- Bước 16: Màn hình “Ready to Install”. Nhấn Install để bắt đầu cài đặt. 

 

Hình: Chương trình bắt đầu cài đặt Firebird 

- Bước 17: Màn hình “Information”. Nhấn Next để tiếp tục. 

- Bước 18: Màn hình “Completing the Firebird Setup Wizard”. Nhấn 

Finish để hoàn tất cài đặt Firebird. 
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- Màn hình tiếp theo xuất hiện. Nhấn Finish để hoàn tất toàn bộ quá trình cài 

đặt. 

- Bước cuối cùng chương trình cài đặt yêu cầu bạn khởi động lại máy tính( có 

thể khởi động lại hoặc nhấn cancel). Lưu ý: Nếu cài đặt trên phòng thực hành 

thì nhấn Cancel để không phải khởi động lại. 

 

- Sau khi chương trình được cài đặt xong, Icon    sẽ được tạo trên nền 

màn hình (Desktop) máy vi tính của bạn. 
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3.3. Giao diện phần mềm 

 

Hình 1: Màn hình đăng nhập chương trình 

 

Hình 2: Màn hình chính chương trình SSP-ACCOUNTING 
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Hình 3: Thiết lập các thông số hệ thống 

 

Hình 4: Màn hình phân loại và quản lý đối tượng 
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Hình5 : Màn hình hệ thống tài khoản 

 

Hình 6: Màn hình danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp 
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Hình 7: Màn hình danh mục tài sản cố định 

 

Hình 8: Màn hình danh mục vật tư hàng hóa 
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Hình 9: Màn hình danh mục kho hàng 

 

Hình 10: Màn hình danh mục nhân viên 

Ngoài ra, người dùng còn có thể thiết lập các đối tượng quản lý khác tùy 

thuộc vào yêu cầu quản lý riêng của doanh nghiệp. Như danh mục công trình, 

danh mục hợp đồng mua/bán hàng, hợp đồng vay/khế ước vay, danh mục chi 

nhánh/đại lý, danh mục lô hàng nhập khẩu, danh mục kênh phân phối… 
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3.4. Hệ thống báo cáo thống kê và sổ sách kế toán 

 Báo cáo tài chính và báo cáo thuế, bao gồm: 

 Bảng cân đối phát sinh: tự động phát sinh hoặc phát sinh theo số hiệu tài 

khoản, phát sinh theo đối tượng, phát sinh lũy kế, phát sinh bàn cờ…tùy theo 

người dùng chọn. 

 Bảng kê hóa đơn bán ra: cung cấp các bảng kê khai hóa đơn hàng hóa bán ra. 

 Bảng kê hóa đơn mua vào: cung cấp các bảng kê khai hóa đơn hàng hóa mua 

vào. 

 Tờ khai thuế Giá trị gia tăng. 

 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Các báo cáo nhập xuất tồn: theo dõi tình hình nhập xuất và tồn kho, chi tiết 

từng kho, từng tài khoản, tổng các kho. 

 Các báo cáo tài chính: Bảng các chỉ tiêu phân tích tài chính, bảng cân đối kế 

toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ. 

 Báo cáo quản trị, bao gồm: 

Báo cáo công nợ: 

 Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả 

 Báo cáo tổng hợp công nợ theo nhóm khách hàng/nhà cung cấp 

 Báo cáo công nợ chi tiết theo từng khách hàng/nhà cung cấp 

 Báo cáo về công nợ chi tiết theo đích danh hóa đơn. 

 Báo cáo về tuổi nợ, vượt hạn mức: theo dõi công nợ theo độ tuổi. 

 Các báo cáo công nợ theo ngoại tệ. 

Báo cáo mua hàng/bán hàng: 

 Các bảng kê mua hàng và bán hàng. 

 Báo cáo phân tích lãi lỗ: phân tích lãi lỗ theo từng mặt hàng, từng 

nhóm mặt hàng, theo từng khách hàng và từng nhóm khách hàng. 

 Bảng kê doanh thu bán hàng tổng hợp 

 Theo dõi doanh thu theo khu vực/nhân viên bán hàng/đại lý, chi 

nhánh; theo dõi hàng ký gửi theo đại lý; theo dõi thế chấp hàng hóa 

theo đối tượng… 

 Báo cáo chiết khấu bán hàng theo khách hàng/đơn hàng 

Báo cáo giá thành: 
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 Các báo cáo về giá thành: cung cấp báo cáo giá thành theo đối tượng 

giá thành, chi tiết giá thành sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu và tình 

hình sử dụng nguyên vật liệu. 

 Các báo cáo quản trị khác: tổng hợp phân bổ khấu hao, tổng hợp theo 

cặp định khoản. 

Báo cáo Cost center 

 Hệ thống sổ sách 

 Báo cáo về tài sản cố định: theo dõi tình hình biến động và khấu hao 

tài sản. 

 Báo cáo về hạn mức kinh phí. 

 Các báo cáo sổ cái: nhật ký sổ cái, sổ cái theo tài khoản và bảng tổng 

hợp sổ cái theo quý, năm, tháng. 

 Các báo cáo sổ sách khác: sổ tổng hợp chữ T theo đối tượng/ tài 

khoản… 

 Các báo cáo tiền mặt, sổ quỹ… 

 Các sổ chi tiết, tổng hợp tài khoản. 

 Các sổ nhật ký: Nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, nhật ký mua hàng, 

nhật ký bán hàng, nhật ký chung tất cả chứng từ, nhật ký chung từng 

loại chứng từ, .. 

 Thẻ kho hàng hóa. 

Ngoài ra, còn có các báo cáo khác tùy theo đặc thù kinh doanh của doanh 

nghiệp. Các mẫu báo cáo đều có thể truy xuất ngược về chứng từ gốc, thuận tiện 

cho việc kiểm tra đối chiếu; hoặc có thể thay đổi chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu 

của người dùng. 
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 Biểu đồ thống kê 

 Doanh thu, chi phí và lãi lỗ 

 So sánh số dư các tài khoản 

 Tình hình tài khoản phát sinh 

 Tình hình thu chi ngân sách 

 Tình hình sử dụng hạn mức 

3.5. Những tính năng nổi bật 

- SSP-ACCOUNTING chạy trên mô hình khách/chủ (Client/Server) hoặc trên máy 

đơn. Có thể quản lý nhiều người dùng với các phân quyền khác nhau tùy theo 

chức năng do Kế toán trưởng hoặc người quản trị hệ thống qui định. Người dùng 

được cung cấp mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. 

 

Hình  29:  Màn hình quản trị người dùng 

- Với hệ thống mở, người dùng có thể thay đổi, thêm bớt cũng như cập nhật tài 

khoản mới trong danh mục hệ thống tài khoản theo chế độ Kế toán Việt nam, xây 

dựng hệ thống danh mục đối tượng quản lý do người dùng tự định nghĩa như: 

khách hàng, tài sản, vật tư, trương mục ngân hàng, nhân viên, doanh thu, đối 

tượng tính giá thành, đối tượng đầu tư,… 
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- Hỗ trợ công tác tính giá thành cho nhiều đối tượng khác nhau, từ phương pháp 

tính giá thành giản đơn cho đến phức tạp (phương pháp tính giá thành phân 

bước). Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung được tùy chọn theo nhiều 

tiêu chí tính toán khác nhau do người dùng tự thiết lập.   

- Với hệ thống công cụ chức năng đa dạng hỗ trợ tối đa người dùng trong quá trình 

hạch toán kế toán ngay cả cho những nhân viên không chuyên về lĩnh vực kế toán 

như: nhân viên kinh doanh, quản lý kho,… 

- Tự động ghi lại nhật ký việc thay đổi dữ liệu, sửa hay xóa trên các chứng từ kế 

toán, cũng như thông tin người dùng nào sửa, xóa… 

- Ghi lại nhật ký khi thực hiện các bút toán đăng ký tự động (trích khấu hao, kết 

chuyển chi phí giá thành và lãi lỗ, các bút toán phân bổ hay bút toán kết chuyển 

khác…). 

- Giao diện đồ họa có nhiều tùy chọn khác nhau theo sở thích của người sử dụng. 

- Tùy chọn cá nhân hiển thị các thông báo nhắc nhở, phát sinh số phiếu tự động.. 

- Hệ thống báo cáo động, cho phép người dùng thay đổi hình thức, nội dung, tên  

báo cáo hoặc tự thiết kế báo cáo mới. 

- Với chức năng kiểm tra tuổi nợ, chương trình sẽ tự động hiển thị công nợ phải 

thu, phải trả đã quá hạn thanh toán nếu vượt quá số ngày hay quá hạn mức tín 

dụng do người dùng tự xác lập. Cũng như hỗ trợ chức năng thanh toán công 

nợ đích danh theo hóa đơn, đơn đặt hàng, hợp đồng,… mà bạn thường gặp 

phải trong thực tế hạch toán kế toán. 
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CHƢƠNG 5: THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG 

 

1. Thiết lập danh mục tài khoản 

Chọn thực đơn Danh mục/Hệ thống tài khoản hoặc click nút  để thiết 

lập và cập nhật hệ thống tài khoản. 

 

Thêm tài khoản 

Nhấn nút  hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+T. Cần chú ý là khi sử dụng 

phím này, sẽ thêm một tài khoản cùng cấp với tài khoản đang được lựa chọn, ví 

dụ: khi vị trí hiện hành đang ở tài khoản 112 thì khi nhấn nút  bạn sẽ 

thêm một tài khoản cùng cấp với 112 (111, 113…). Còn nếu đang ở vị trí của tài 

khoản 1121:  bạn sẽ thêm một tài khoản cùng cấp với 1121 như 1122, … 



Khoa KT-KT                                                                                 Giáo trình HTTTKT P2 

65 

 

Thêm tài khoản cấp con: Nhấn nút  để thêm tài khoản cấp con. 

Tương tự như trên, nếu bạn đang ở vị trí của tài khoản nào thì bạn sẽ thêm tiểu 

khoản cho tài khoản đó. 

Khi đã nhấn một trong hai nút  hoặc , cửa sổ bên phải 

màn hình sẽ xóa trắng để bạn nhập thông tin cần thiết. 

 

Hình: Cửa sổ cập nhật tài khoản 
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Nhập vào số hiệu và tên tài khoản, chú ý là số hiệu tài khoản không được 

trùng và số hiệu có thể bao gồm chữ cái, ví dụ 511TM. Tài khoản nào là tiểu 

khoản của tài khoản nào là do bạn qui định trong cây tài khoản khi thêm hoặc 

thêm con như đã nêu ở trên, không do hệ thống chữ số thông thường qui định. 

Kiểu số dƣ: Bạn sẽ qui định kiểu số dư của tài khoản ở đây. Do trong hệ 

thống tài khoản có những tài khoản lưỡng tính, ví dụ tài khoản 131, 331, 

334… thì bạn có thể tùy ý lựa chọn kiểu số dư như: 

 Dƣ bên Nợ/Dƣ bên Có: Kiểu số dư này sẽ chỉ định bên nào mang số 

dư, ví dụ đối với tài khoản 131, bạn có thể qui định là số dư bên Nợ, 

trong trường hợp này nếu khách hàng đã ứng tiền trước cho bạn thì số 

dư sẽ là số âm ở bên Nợ. 

 Dƣ bên lớn: Đối với kiểu số dư này, trong ví dụ trên, khi khách hàng 

đã ứng tiền trước cho bạn thì số dư sẽ ở bên có. 

 Số dƣ hai bên: Trong ví dụ nêu trên, bạn sẽ có hai số dư trong kiểu số 

dư hai bên, nghĩa là số dư bên Nợ cho phần khách hàng nào còn đang 

nợ bạn, và số dư bên có cho khách hàng nào đã ứng trước. 

Đối tƣợng theo dõi chi tiết: 

 

 Ví dụ hàng hóa là chi tiết của 156, thành phẩm là chi tiết của 155, khách hàng 

của 131… Bạn nhấn Alt+ hoặc bấm chuột vào  danh sách các đối tượng sẽ 

hiển thị cho bạn chọn lựa. Đối với tài khoản 131 thì đối tượng chi tiết là 

khách hàng, nhà cung ứng. 
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 Thuộc tính của tài khoản: Nếu tài khoản thuộc một trong các loại được liệt 

kê bạn chọn loại đó, ngược lại bạn chọn là tài khoản thường. Ví dụ, 511 sẽ là 

tài khoản doanh thu, 133 và 3331 là tài khoản thuế giá trị gia tăng. 

 

 Cuối cùng, bạn nhấn nút Lưu để lưu lại hoặc Không lưu để hủy bỏ những gì 

đã nhập. 

Sửa tài khoản 

Trên màn hình Cập nhật tài khoản, bạn chọn tài khoản cần sửa và nhập những 

thông tin cần thay đổi rồi nhấn nút Lưu để lưu lại các thay đổi hoặc Không lưu để hủy 

bỏ những thay đổi vừa nhập. 

Chú ý: Trước khi sửa, bạn không cần nhấn nút “Sửa” như trong các phần mềm khác. 

Xóa tài khoản 

Bạn chọn tài khoản cần xóa rồi nhấn nút Xóa. Bạn sẽ được nhắc nhở xác nhận 

trước khi xóa thực sự. 

 

2. Thiết lập số dƣ kỳ đầu tiên 

Số dư này được nhập một lần khi bắt đầu sử dụng phần mềm. Sau khi khóa 

sổ hệ thống cũ, bạn kiểm tra cân đối của các tài khoản cũng như số dư chi tiết rồi 

nhập vào phần mềm bằng cách chọn thực đơn Hệ thống  Thiết lập số dư ban 

đầu. 
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Hình: Thực đơn thiết lập số dư ban đầu 

Chú ý: 

- Trong phần mềm, toàn bộ số dư của các kỳ hạch toán sẽ do hệ thống tự 

động xác định, bạn không can thiệp được. 

- Quyền nhập hoặc sửa đổi số dư (khi bắt đầu sử dụng phần mềm) tùy thuộc 

vào tài khoản người dùng được cấp ( trong quản lý người dùng có phân 

quyền. 

 Số dƣ tài khoản ban đầu: 

 

Hình: Thiết lập số dư ban đầu TK 
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Lần lượt nhập số dư ban đầu, chọn tiểu khoản trong danh mục tài khoản, bạn 

nhập số dư tương ứng bên nợ hay bên có cho tài khoản đó. 

 Số dƣ chi tiết ban đầu 

 

Hình: nhập số dư chi tiết các tài khoản 

Tùy theo đối tượng đăng ký trong hệ thống tài khoản, khi bạn chọn số hiệu tài 

khoản trong ô  khung lưới bên dưới sẽ thay đổi các 

cột và chi tiết theo đối tượng mà tài khoản đó quản lý. 

Bạn nhập số dư vào cột nợ/có đầu kỳ tương ứng. 

Để thiết lập số dư chi tiết ban đầu vào: Hệ thống/ Thiết lập số dư ban đầu/ Số dư 

chi tiết ban đầu 
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 Số dƣ tài sản ban đầu 

 

Lần luợt thêm số hiệu tài sản, tên tài sản (thông tin về tài sản lấy từ danh mục 

tài sản), nhập nguyên giá tài sản. Trường hợp nếu tài sản đã qua sử dụng có giá 

trị hao mòn, để nhập và tính khấu hao về tài sản này  thì vẫn nhập nguyên giá ban 

đầu là nguyên giá gốc khi mua tài sản và khai báo thêm cột hao mòn già trị đã 

hao mòn. Căn cứ trên giá trị còn lại của tài sản đầu kỳ để tính phần khấu hao 

hàng tháng dựa trên giá trị còn lại. 

Để nhập số dư tài sản ban đầu vào: Hệ thống/ Thiết lập số dư ban đầu/ Số dư 

tài sản ban đầu. 

Lưu ý: Phải nhập thông tin tài sản vào danh mục tài sản trước. 

 Vật tƣ hàng hóa tồn kho ban đầu: 

Tài khoản nào được xác định đối tượng quản lý là vật tư hàng hóa ( 152,155, 

156) thì bạn sẽ nhập số dư ở đây. 
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Hình: Màn hình nhập số dư hàng hóa 

Bạn chọn kho và tài khoản tương ứng rồi nhập số dư về cả số lượng lẫn giá trị 

cho các chi tiết của tài khoản kho này. 

Ở góc phải trên màn hình, bạn thấy có nút , khi nhấn vào nút này, 

các mặt hàng đã nhập vào danh mục hàng hóa sẽ được tự động chuyển sang màn 

hình này theo đúng tài khoản đã đăng ký trong danh mục. Việc này giúp bạn 

không phải nhập lại từng mặt hàng nữa mà chỉ lấy ở danh mục hàng hóa sang. 

Để nhập số dư hàng tồn kho ban đầu vào: Hệ thống/ Thiết lập số dư ban đầu/ 

Vật tư hàng hóa tồn kho. 

3. Thiết lập danh mục 

Bao gồm nhiều danh mục như danh mục khách hàng, danh mục vật tư hàng 

hóa… Danh mục được nhập bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng phần mềm. 

Khi phát sinh một khách hàng hoặc một mặt hàng nào đó nếu chưa có trong danh 

mục, bạn có thể bổ sung vào danh mục trong lúc đang nhập dữ liệu cho các phiếu 

mà không cần phải thoát ra khỏi phiếu để nhập danh mục.. Tuy nhiên, bạn nên 

thiết lập một hệ thống các danh mục bao gồm những qui tắc xây dựng mã số 

trước khi sử dụng phần mềm. Điều này giúp thống nhất hệ thống mã số. 
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Thiết lập danh mục: toàn bộ các danh mục được nhóm trong thực đơn danh 

mục. 

 

Hình: Thực đơn danh mục 

Việc nhập danh mục rất đơn giản, chỉ cần chú ý là mã số không được trùng. 

Người dùng có thể nhập danh mục từ Excel vào chương trình qua chức năng Import 

từ Excel vào với cấu trúc file Excel phải đủ số cột có trong danh mục trong chương 

trình. 

Khai báo danh mục hàng hóa: cho phép người dùng thiết lập chọn phương 

pháp xuất kho cho từng mặt hàng và cho từng kho hàng, quy định lượng tồn kho tối 

thiểu. 

Click chuột vào danh mục hàng hóa hiển thị màn hình danh mục hàng hóa, click 

nút Thêm lần lượt gõ mã hàng, tên hàng, nhóm hàng, quy cách, phương pháp xuất 

kho mặt hàng, lượng tồn kho tối thiểu…. 
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Hình: Nhập danh mục hàng hóa 

Màn hình danh mục thường gồm hai phần, phần bên trái để xem thông tin và 

phần bên phải để cập nhật thông tin. 

Chú ý: 

Phần bên trái, bạn có thể sử dụng chức năng đi nhanh đến đối tượng hoặc tìm 

kiếm như trong những màn hình nhập liệu. 

4. Phân loại đối tƣợng 

Đối tượng ở đây được hiểu là đối tượng quản lý của tài khoản. Ví dụ, với tài 

khoản 131, đối tượng tài khoản này quản lý là các khách hàng, với tài khoản 155 là 

các thành phẩm hay với 156 là mặt hàng … 

 

Có những tài khoản mà đối tượng đã được Nhà Nước thống nhất trong Quyết 

Định  số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1995 ban hành hệ thống chế độ 

kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp hoặc trong Quyết Định số 1177 

TC/QĐ/CĐKT ngày 23 tháng 12 năm 1996 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về ban 

hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, có những 

tài khoản Nhà Nước không qui định, hay do chủ quan quản lý của doanh nghiệp, cần 

thiết ấn định đối tượng quản lý riêng. Ví dụ, đối với tài khoản 1388 hoặc 3388, bạn 

có thể chọn đối tượng quản lý theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

Để bổ sung đối tượng, bạn dùng thực đơn Danh mục  Đối tượng quản lý 
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Hình: Màn hình quản lý đối tượng 

Để thêm một đối tượng, bạn nhấn nút Thêm. Sau đó nhập vào mã số loại và tên 

đối tượng, thuộc tính mặc nhiên thuộc User Define (người dùng định nghĩa). Sau đó 

nhấn nút Lưu. 

Các cột thông tin phụ nhằm bổ sung thông tin cho đối tượng, tên đối tượng (tên 

dự án), các cột thông tin phụ kế tiếp là địa chỉ, điện thoại, ghi chú… 
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CHƢƠNG 6: CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TRONG KỲ 

 

1. Phân hệ kế toán tiền mặt 

1.1. Nguyên tắc hạch toán 

Kế toán vốn bằng tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là VNĐ. 

Các doanh nghiệp có sử dụng ngoại tệ trong hoạt động SXKD phải quy đổi 

ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo t  giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại 

tệ liên ngân hàng (gọi tắt là t  giá bình quân liên ngân hàng) do ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ hoặc t  giá giao dịch 

thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán . Đồng thời phải hạch 

toán chi tiết ngoại tệ theo từng loại nguyên tệ trên TK 007 - Ngoại tệ các loại 

(Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán). 

Vàng, bạc, đá quý phản ánh ở tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các 

doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh vàng, bạc, đá quý. 

Khi tính giá xuất của vàng, bạc, đá quý và ngoại tệ có thể áp dụng một trong 

các phương pháp sau: Bình quân gia quyền, Nhập trước - xuất trước,  Nhập sau - 

xuất trước, Giá thực tế đích danh. 

1.2. Quy trình kế toán tiền mặt 
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Quy trình kế toán tiền mặt

Thủ quỹ
Bộ phận có nhu cầu 

thanh toán

Kế toán trưởng và 

giám đốc
Kế toán thanh toán

Chứng từ 

gốc

Kiểm tra 

tính hợp 

lệ

Hợp lệ

Y

Lập 

phiếu 

thu, chi

Chứng từ 

gốc
Phiếu thu, 

chi

1
2

N

Duyệt, ký 

phiếu thu, 

chi

1
2

Phiếu chiPhiếu thu, 

chi đã ký 

duyệt

1
2

C

Bắt đầu

Lập, tập 

hợp 

chứng từ 

gốc
N A

A

Ký, 

thu, chi 

tiền

2
11Phiếu chiPhiếu thu, 

chi đủ chữ 

ký

1
2

B

B

Chứng từ 

gốc hợp lệ
C

X

X: Người nhận, nộp tiền

Nhập vào Excel

Định 

khoản, ghi 

bảng kê

B

 

1.3. Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt 

TK 111 “Tiền mặt” 

SDDK: các khoản tiền mặt, ngoại 

tệ tồn quỹ 

- Tiền mặt nhập quỹ      

 

 

- Tiền mặt xuất quỹ 



Khoa KT-KT                                                                                 Giáo trình HTTTKT P2 

77 

- Tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện 

khi kiểm kê                                                                 

- Tiền mặt thiếu ở quỹ phát hiện 

khi kiểm kê 

Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có 

SDCK: tiền mặt tồn quỹ  

 

 

1.4. Thực hành trên phần mềm kế toán 

Bao gồm các công tác lập phiếu thu, phiếu chi. Một số đơn vị khi thu/chi tiền 

gửi ngân hàng cũng lập phiếu riêng, phần mềm của SSP có khả năng thực hiện 

những loại phiếu này. Nếu không lập phiếu thu/chi tiền gửi ngân hàng bạn có thể 

sử dụng chức năng của Bút toán khác. 

Lập phiếu thu, chi mới: 

Để lập phiếu thu, chi mới, bạn bấm chuột nhanh hai lần hoặc bấm chuột phải trên 

loại phiếu muốn lập (khung bên trái màn hình chính). 
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Hình: thêm phiếu thu,chi 

 

Hình: Thông tin chứng từ 
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Khi bấm phải chuột vào phiếu thu/ chi, chọn thông tin màn hình chứng từ   

Cách 1: bạn sẽ phải nhập cả tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có vào phiếu, 

thông tin khách hàng… vào form chứng từ này. 

 

Hình: Khai báo thông tin chứng từ 

Cách 2(đơn giản): Phiếu thu được mặc định là ghi nợ tài khoản 111, bạn chỉ nhập 

các tài khoản ghi có mà thôi. Phiếu chi ngược lại, mặc định ghi có 111 và bạn chỉ 

nhập các tài khoản ghi nợ.  

Phần thông tin của phiếu: 

 

Hình: thông tin của phiếu thu/ chi 
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Số phiếu: Hệ thống tự động đánh số với ký hiệu phiếu do bạn thiết lập lúc 

ban đầu trong phần định nghĩa chứng từ kế toán như dưới đây. Bạn có 

thể sửa số phiếu này nếu cần. 

Ngày lập: Ngày phát sinh (ngày lập) phiếu. Ngày này do hệ thống lấy 

ngày hiện hành trên máy. Tuy nhiên bạn có thể sửa lại tùy ý cho phù 

hợp với chứng từ. 

Tài khoản Nợ hoặc Có: Nếu lập phiếu theo dạng hai thì ô này hiển thị tài 

khoản ghi Nợ/Có mặc định. Tài khoản mặc định này do người dùng 

định nghĩa được thiết lập trong thực đơn Quản trị  Phân loại chứng 

từ. Trong hình dưới, nếu là chứng từ ghi Có mặc định (phiếu chi, phiếu 

xuất…) thì bạn bỏ chọn tại ô 1 Nợ  

Mã ĐT: Chọn từ danh mục khách hàng. Nếu tài khoản liên quan đến đối 

tượng này (khách hàng, được thiết lập trong hệ thống tài khoản – xem 

trang Error! Bookmark not defined.) thì trong lưới bên dưới sẽ tự 

động hiển thị tên khách hàng này. 

Họ tên/địa chỉ: Mặc định hiển thị sẽ là tên đối tượng, tuy nhiên bạn có thể 

nhập vào tên người nộp hoặc người nhận thực tế, ví dụ Công Ty A 

thanh toán tiền nợ mua hàng, nhưng tên người nộp có thể là một nhân 

viên nào đó của Công ty A. 

Chứng từ: là bất cứ loại chứng từ kèm theo nào, có thể là một giấy duyệt 

chi của lãnh đạo hay một phiếu chi, thu của đối tác, giấy giới thiệu… 

Nội dung: Diễn giải của phiếu. 

Phần chi tiết của các tài khoản: đối với dạng nhập phiếu bình thường 

Cột mã chi tiết: đây chính là đối tượng bạn đã thiết lập cùng với hệ thống 

tài khoản. Tùy theo tài khoản, đối tượng tương ứng sẽ hiển thị khi bạn 

bấm chuột vào hình tam giác cạnh ô, hoặc tổ hợp phím ALT+, cửa sổ 

danh mục thuộc đối tượng đó sẽ mở ra để bạn chọn đối tượng. Nếu đối 

tượng thuộc tài khoản thuế VAT thì bạn cần phải nhập các thông tin về 

hóa đơn  

Ví dụ đối tượng của tài khoản 131 được định nghĩa là khách hàng thì cửa sổ 

danh mục khách hàng sẽ hiển thị cho bạn chọn. 
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Việc tìm kiếm, chuyển nhanh đến đối tượng hoàn toàn giống với khi chọn tài 

khoảnCột số nợ/Số có: Là số phát sinh nợ hoặc số phát sinh có. Tùy theo 

tài khoản ghi nợ hay ghi có bạn nhập số tiền vào cột tương ứng. 

Lời khuyên: 

Đối với dạng nhập phiếu bình thường, tức là phải nhập cả tài khoản nợ và tài 

khoản có, thì bạn nên nhập tài khoản nào có nhiều phát sinh hơn. Ví dụ, 

đối với phiếu thu, bạn thường sẽ có nhiều có và một nợ (111), ngược lại 

với phiếu chi sẽ nhiều nợ và một có (111). Nhập như vậy chương trình sẽ 

tính tổng cuối cùng cho bạn khi ghi tài khoản 111. 

Phần chi tiết của các tài khoản: đối với dạng nhập đơn giản. 

Dạng này mặc định tài khoản 1111 cho phiếu thu chi, nợ 1111 đối với thu 

và có 111 đối với chi. Như vậy, bạn chỉ nhập dữ liệu cho tài khoản còn 

lại. Cách nhập tương tự như đối với dạng nhập bình thường nói trên. 

Chú ý: tài khoản mặc định là 1111 nhưng bạn có thể thay đổi bằng cách 

bấm chuột vào hình tam giác bên cạnh tài khoản, hoặc chuyển đến vị 

trí tài khoản rồi nhấn tổ hợp phím Alt+. 

Hạch toán bằng ngoại tệ 

Nếu muốn hạch toán bằng ngoại tệ, bạn bấm chuột phải vào phần chi tiết của 

phiếu thu/chi, rồi chọn hạch toán bằng ngoại tệ. 

 

Hình: Hạch toán bằng ngọai tệ 

Lưới chi tiết hạch toán bằng ngoại tệ: T  giá được lấy theo thời gian cập nhật sau 

cuối, tính đến giờ:phút:giây. 
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Hình: Khai báo các lọai ngọai tệ 

Nhập tỷ giá 

Bạn chọn thực đơn Danh mục  T  giá ngoại tệ 

 

Hình: thực đơn nhập tỷ giá 

 

Hình: nhập tỷ giá ngoại tệ 

Nhập số tiền ngoại tệ vào cột “Đơn giá”, chọn loại tiền, hệ thống sẽ tự động tính 

số tiền Việt Nam tương đương. 
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Tự động hiển thị thông tin hóa đơn cho phép người dùng có thể trả tiền/ thu tiền 

theo hóa đơn khi phát sinh thiếu thu/ chi ngay tại cột mã có hiển thị đầy đủ thông 

tin của các hóa đơn để người dùng có thể trả tiền theo từng hóa đơn theo số tiền 

và theo từng hóa đơn tùy phương pháp trả tiền là đích danh/ fifo/lifo theo từng 

hóa đơn. Nếu muốn trả tiền theo số tiền đích danh thì người dùng tự gõ tay vào 

cột “trả theo số tiền” 

 

Hình: thu tiền theo hóa đơn 

Sửa, xóa phiếu thu, chi 

 

 

Hình: thực đơn tắt khi bấm chuột phải lên phiếu thu 

Bấm chuột phải trên phiếu muốn sửa trong cửa sổ bên phải, một thực đơn động 

sẽ xuất hiện. Bạn chọn chức năng cần thực hiện như xóa, xem sửa phiếu này, tao 

danh sách phiếu mẫu. 
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2. Phân hệ kế toán tiền gửi ngân hàng 

2.1. Nguyên tắc hạch toán 

(tương tự kế toán tiền mặt) 

2.2. Quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng 

 

2.3. Sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng 

TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng” 

SDDK: Số tiền gửi tại Ngân hàng 

đầu kỳ 

- Các khoản tiền gửi vào Ngân 

hàng      

- Chênh lệch tăng t  giá do đánh 

giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 

 

 

- Các khoản tiền gửi được rút ra 

- Chênh lệch giảm t  giá do đánh 

giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 

Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có 

SDCK: Số tiền gửi tại Ngân hàng 

cuối kỳ 

 

 

 

2.4. Thực hành trên phần mềm 

(tương tự kế toán tiền mặt) 
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3. Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 

3.1. Nguyên tắc hạch toán 

Đối với TK 131 - Phải thu khách hàng: 

Phải hạch toán chi tiết cho từng đối tượng. 

Không hạch toán vào TK này các nghiệp vụ bán thu tiền ngay. 

Khi hạch toán chi tiết kế toán phải phân loại nợ để có căn cứ lập dự phòng 

Đối với TK 136 - Phải thu nội bộ  

Phạm vi phản ánh: 

  + Phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới; 

  + Các đơn vị cấp dưới với nhau. 

  + Số vốn đầu tư công ty mẹ đầu tư vào công ty con. 

  + Các khoản thanh toán giữa công ty mẹ và công ty con. 

Phải hạch toán chi tiết từng khoản phải thu  nội bộ 

Đối với TK 138 - Phải thu khác 

Phạm vi phản ánh: 

+ Giá trị tài sản thiếu đã được phát hiện nhưng chưa xác định được nguyên nhân; 

+ Các khoản phải thu về bồi thường; 

+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận phải thu từ các hoạt động đầu tư tài chính; 

+ Các khoản phải thu phát sinh khi cổ phần hóa công ty nhà nước 

3.2. Quy trình công việc 
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Bộ phận giao 

hàng
Bộ phận lập Hóa đơn

Bộ phận xét duyệt tín 

dụng
Kế toán doanh thu Bộ phận khoBộ phận bán hàng

Bắt đầu

Đơn đặt hàng

Lập lệnh 

bán 

hàng

Lệnh bán hàng

Kiểm tra 

công nợ 

KH, xét 

duyệt 

LBH

Kiểm tra 

LBH, lập 

Hóa 

Đơn

Hóa đơn bán 

hàng

                        3

Hóa đơn bán 

hàng

                        2

Hóa đơn bán 

hàng

                        1

Khách

Hàng

Lệnh bán hàng

Được xét duyệt

Kiểm tra 

HD, 

Hạch 

toán

Nhập vào phần 

mềm KT

Cập nhật file

Khách 

hàng

Sổ cái

Ghi HD 

vào Sổ 

HD chờ 

xử lý

Sổ HD 

chờ xử 

lý

Hóa đơn bán 

hàng

                        3

Đóng 

gói 

hàng, 

ghi vào 

sổ

Sổ chi 

tiết nhập 

xuất

Hóa đơn bán 

hàng

                        3

Giao 

hàng, 

đưa HD 

cho KH 

ký

Hóa đơn bán 

hàng có

 chữ ký KH     3

A

A

Kiểm 

tra, đánh 

dấu vào 

Sổ đã 

xử lý

Sổ HD 

chờ xử 

lý

KH

Lệnh bán hàng

Được xét duyệt

 

Hình: Quy trình xử lý nghiệp vụ bán chịu 
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Thủ qũyKế toán công nợNgân hàngBộ phận bán hàngKhách hàng
Bộ phận xét duyệt 

tín dụng

Bắt đầu

Kiểm tra 

công nợ 

KH. Lập 

PBTT

Phiếu báo thanh 

toán

Trả 

bằng 

tiền mặt

Tiền

Phiếu báo thanh 

toán đã duyệt

Kiểm 

tra, thu 

tiền, lập 

BLTT

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2
Biên lai thu tiền

                        1

A

A

B

B

Kiểm 

tra, lập 

Phiếu 

thu

Tiền

C

C

Thu tiền, 

ký vào 

Phiếu 

thu

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2
Phiếu thu

                        1

Hóa đơn bán 

                        3

D

D

Hóa đơn bán 

                        2
Phiếu thu,

    thủ qũy ký   1

Kiểm 

tra, hạch 

toán

Nhập vào 

phần mềm KT

Cập nhật file

Sổ cái

Khách 

hàng

Phiếu thu,

    thủ qũy ký   1

Trả bằng 

tiền gửi 

Ngân hàng

Lệnh Chi (Ủy 

nhiệm chi)

Phiếu báo thanh 

toán đã duyệt

NH của 

KH

Nhận tiền KH 

chuyển 

khỏan. Lập 

GBC, Sổ phụ

Sổ phụ

Giấy báo có

Sổ phụ

Giấy báo có

 

Hình: Quy trình thu tiền
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3.3. Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng và công nợ phải thu 

TK 511“Doanh thu bán hàng” 

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc 

thuế xuất khẩu tính trên doanh thu 

bán hàng thực tế của sản pẩhm  

- Khoản chiết khấu thương mại,trị 

giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm 

giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ. 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào 

TK911 để xác định kết quả hoạt 

đông kinh doanh 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ của Công ty 

thực hiện trong kỳ Kế toán 

Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có 

TK 511 không có số dư cuối kỳ. 

 

 

3.4. Thực hành trên phần mềm kế toán 

Kế toán bán hàng được thực hiện trên các phiếu bán hàng. Tương tự kế toán thu chi 

đối với việc thêm mới, sửa, xóa… Cũng có các hình thức nhập bình thường và nhập 

đơn giản cùng với cách lập theo phiếu mẫu. 

Chú ý: Khi dùng phần mềm để hạch toán kế toán, bút toán bán hàng bạn không được 

ghi Nợ tài khoản 111 mà phải qua một tài khoản trung gian, thường là Phải thu của 

người mua – 131, cho dù bạn thực sự bán hàng thu tiền mặt. Điều này để tránh trùng 

lắp dữ liệu khi bạn lập phiếu thu tiền bán hàng. 

Để lập phiếu bán hàng mới, bạn nhấn kép chuột hoặc bấm chuột phải tại hàng chữ 

Phiếu bán hàng trong cửa sổ bên trái. Để sửa lại một phiếu bạn bấm kép chuột (Enter 

cho bàn phím) trên phiếu đó hoặc bấm chuột phải rồi chọn Xem sửa phiếu này. 
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Số phiếu: Số phiếu  nhảy tự động theo định dạng do người dùng qui định  

Ngày lập: Ngày phát sinh, là ngày phiếu phát sinh thực tế. Ngày này có thể 

nhỏ hơn hoặc bằng ngày nhập phiếu. 

Chứng từ: Mọi chứng từ liên quan đến nghiệp vụ, có thể là phiếu duyệt của 

lãnh đạo, có thể là bảng báo giá… 

Hạn mục: Không sử dụng cho kế toán doanh nghiệp. 

Kho hàng: Phải có ít nhất một kho. Bạn chọn kho từ danh mục bằng cách 

bấm tổ hợp phím ALT +  hoặc nhấn chuột vào nút kho hàng trên form. Nhắc 

lại, bạn có thể tìm kiếm, đi nhanh đến đối tượng muốn chọn bằng cách gõ ký 

tự đầu hoặc nhấn phím F8. 

Mã số (Khách hàng): Bạn chọn khách hàng từ danh sách, tương tự như khi 

chọn kho. 

Họ tên, địa chỉ: Sau khi chọn khách hàng, nếu trong danh mục khách hàng đã 

nhập đầy đủ thông tin của khách hàng vừa chọn thì họ tên và địa chỉ khách 

hàng sẽ hiển thị tự động. Tuy nhiên, bạn có thể nhập vào ô họ tên cũng như 

địa chỉ của người đến mua hàng (đại diện hoặc người nhận hàng) để dễ tra 

cứu về sau khi đối chiếu công nợ hay phục vụ cho các nhu cầu khác… 

Nội dung: Diễn giải của phiếu. 

Thông tin chi tiết 

 

Hình: phiếu bán hàng 

Cửa sổ bên dưới để nhập chi tiết các tài khoản. Thường trong nghiệp vụ này, bạn sẽ 

ghi có tài khoản doanh thu, có thuế VAT hàng hóa bán ra và nợ phải thu của khách 
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hàng.  Bạn nên nhập số liệu cho các tài khoản doanh thu trước để khi ghi bút toán 

VAT đã có sẵn trị giá tính thuế của cả phiếu rồi. 

Cột Tài khoản: Bạn nhập vào tài khoản hoặc chọn từ danh mục tài khoản  

Cột yếu tố nợ và yếu tố có: Tùy theo tài khoản bạn nhập vào trong cột tài 

khoản, bạn sẽ chọn đối tượng thuộc tài khoản đó (chi tiết của tài khoản) từ 

danh mục. Nếu tài khoản không có chi tiết thì cột này để trống. Cho phép 1 tài 

khoản theo dõi theo 2 yếu tố lúc thiết lập trong danh mục tài khoản. 

Nhập thông tin về hóa đơn 

Nếu tài khoản liên quan đến thuế VAT thì màn hình nhập thông tin về hóa đơn sẽ 

mở ra (nếu bạn đăng ký mở tự động). Để đăng ký mở tự động bạn chọn Tùy 

chọn chƣơng trình từ thực đơn Trình bày rồi bấm chuột chọn  tùy chọn cá nhân 

rồi check vào trong màn hình Tự động nhập bút toán thuế GTGT   

 

 

Cột số lƣợng: Số lượng, nếu tài khoản thuộc nhóm theo dõi cả lượng và trị thì 

cột này mới nhập được dữ liệu. Bạn nhập vào số lượng tiêu thụ nếu tài khoản 

là 511. 

Cột giá: Đây là đơn giá của hàng hóa. Nếu tài khoản không theo dõi số lượng 

bạn bỏ trống cột này. 

Chú ý: Nếu là đơn giá tính bằng ngoại tệ bạn cứ nhập đơn giá theo ngoại tệ, 

hệ thống sẽ qui đổi tự động. T  giá đăng ký theo từng thời kỳ trong  danh 

mục t  giá ngoại tệ. 

Cột tiền: Là đơn vị tiền tệ của đơn giá, bạn chọn loại tiền tương ứng. 
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Số nợ, số có: Là số phát sinh nợ hoặc số phát sinh có. Thường thì chương 

trình tự động gán giá trị vào cột tương ứng sau khi lấy số lượng nhân với đơn 

giá (nhân với t  giá đăng ký – nếu là ngoại tệ), hoặc trị số còn lại của bút toán 

(nếu ghi nhiều định khoản nợ - có khác nhau). Còn nếu chỉ là một giá trị bình 

thường và là bút toán của chi tiết đầu tiên thì bạn phải nhập vào. 

Cột yếu tố nợ, mã nợ, yếu tố có, mã có: chương trình cho phép thiết lập tài 

khoản theo 2 yếu tố để quản lý. 

Cột ghi chú: bạn ghi thêm bất cứ cái gì nhằm mục đích ghi chú cho bút toán. 

Cuối cùng bạn nhấn nút  để lưu lại hoặc  để bỏ qua. 

 

Phát sinh Phiếu xuất 

Bạn phải đăng ký các bút toán xuất kho tự động thì hệ thống mới có thể tạo Phiếu 

xuất kho cho bạn được. Đây là phiếu xuất kho ghi giá vốn (giá bình quân). 

Phát sinh phiếu tự động 

Nếu bạn đã đăng ký cho hệ thống tạo phiếu tự động ngay sau khi bạn đóng phiếu 

bán hàng lại (xem trang Error! Bookmark not defined.) thì bạn chẳng phải làm 

gì cả! Bạn chỉ việc đóng phiếu bán hàng lại là đã có ngay một phiếu xuất kho với 

giá vốn sẵn sàng trong  nhóm phiếu. 

In phiếu 

Nhấn chuột trái vào nút  để  xem trước khi in phiếu bán hàng. Muốn chỉnh 

sửa mẫu in của phiếu bạn nhấn chuột phải vào nút . Muốn in phiếu bán hàng 

click chuột trái vào nút  in trực tiếp  

Lập phiếu theo mẫu 

Việc lập phiếu theo mẫu sẽ giúp bạn đơn giản hóa công tác nhập liệu, và còn có 

thể giao việc lập phiếu cho các nhân viên bán hàng không phải là kế toán chuyên 

nghiệp. Khi lập theo mẫu, người dùng không cần biết tài khoản mà chỉ cần nhập 

tên khách hàng cùng với các mặt hàng tiêu thụ. Bạn click vào nút phiếu mẫu 
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Trình tự thao tác giống như việc tạo mẫu cho phiếu thu/chi, tuy nhiên đối với 

màn hình nhập liệu của phiếu bán hàng có khác do còn phải nhập tên hàng, số 

lượng, đơn giá… 

 

Hình: lập phiếu bán hàng theo mẫu 

Nếu tồn kho nhỏ hơn số  lượng tối thiếu theo quy định trong danh mục hàng hóa thì 

hiển thị cảnh báo người dùng. 

 

 

Hình: Cảnh báo lƣợng tồn kho nhỏ hơn tối thiểu 

Đơn giá: nếu đã đăng ký giá bán thì đơn giá bán này sẽ tự động điền vào cột 

đơn giá. 

Tên mặt hàng trong phần thông tin hóa đơn sẽ tự động điền vào danh sách các 

mặt hàng trong phiếu, cách nhau dấu phẩy. 
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Trong trường hợp bạn muốn thêm một phiếu mới giống như phiếu hiện tại, 

bạn bấm chuột vào nút  nằm kế bên nút Thêm sẽ hiển thị để chọn 

 

Hình: Thêm phiếu mới giống nhƣ phiếu cũ 

Việc tạo phiếu như vậy để bạn lập phiếu hàng loạt, chỉ cần thay đổi một vài thông 

tin như tên khách hàng… còn các thông tin còn lại như mặt hàng… sẽ không thay 

đổi, tạo phiếu như vậy giúp tiết kiệm thời gian. 

Bán hàng và theo dõi công nợ theo ngoại tệ 

Bạn bấm chuột phải trong khung định khoản,  chọn hạch toán bằng ngoại tệ tương tự 

như với phiếu thu/chi. 
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Hình: Hạch toán bán hàng ngoại tệ 

 

4. Phân hệ kế toán tài sản cố định 

4.1. Nguyên tắc hạch toán 

Khái niệm 

Theo chuẩn mực kế toán thì TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình được định nghĩa 

như sau: 

- Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh 

nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với 

tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình. 

Tài sản cố định vô hình: Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định 

được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, 

cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi 

nhận TSCĐ vô hình 

Tiêu Chuẩn ghi nhận TSCĐ 
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Theo chuẩn mực kế toán, thì tiêu chuẩn và nhận biết được TSCĐ được xác định 

như sau: 

Đối với TSCĐ hữu hình: mọi tư liệu lao động là từng tài sản hữu hình có kết 

cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với 

nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ 

một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được. Các tài sản 

được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời cả 4 tiu chuẩn dưới 

đây: 

(1) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản 

đó. 

(2) Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy. 

(3) Thời gian sử dụng ươc tính trên 1 năm. 

(4) Có đủ giá trị theo quy định hiện hành. 

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với 

nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu 

thiếu một bộ phận nào đó là cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động 

chính của nó mà do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ đòi hỏi phải quản lý riêng 

từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó được coi là một TSCĐ hữu hình 

độc lập. 

Đối với súc vật làm việc, súc vật cho sản phẩm thì từng con súc vật được coi 

là một TSCĐ hữu hình. Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn được coi 

là một TSCĐ hữu hình. 

- Đối với TSCĐ vô hình: một tài sản được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa 

mãn đồng thời: 

+ Định nghĩa về TSCĐ vô hình; và 

+ 4 tiêu chuẩn ghi nhận sau: 

(1) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài 

sản đó; 

(2) Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy; 
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(3) Thời gian sử dụng ươc tính trên 1 năm; 

Có đủ giá trị theo quy định hiện hành. 

4.2. Quy trình kế toán TSCĐ 

Quy trình kế toán tăng TSCĐ

Phòng Kế toánPhòng kế hoạch

HĐ GTGT

N

Định 

khoản, ghi 

bảng kê

NCC

N

Nhận bàn 

giao TSCĐ, 

lập PNK

Bắt đầu

Hợp đồng 

kinh tế

Biên bản 

giao nhận

2
1

Phiếu nhập 

kho

2
1

3

Kho

Bảng kê 

TSCĐ

BB bàn giao, 

HĐ, PNK...
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Quy trình kế toán giảm tài sản cố định

Phòng Kế hoạchPhòng Kế toánGiám đốcBộ phận quản lý

Bắt đầu

Tờ trình

Lập tờ 

trình xin 

thanh lý

Xét duyệt

Tờ trình đã 

duyệt

Kiểm tra 

lại TSCĐ

Tờ trình đã 

xem xét

Ký hợp 

đồng, giao 

hàng

Hợp đồng 

kinh tế, PXK

Lập hóa đơn, 

biên bản thanh 

lý, định khoản

HĐHĐ
HĐ

Bản thanh 

lý

2
1

1
32

KH

N

A

N

A

 

4.3. Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định 

TK 211 “TSCĐ hữu hình” 

SDDK: TSCĐ đầu kỳ 

Nguyên giá TSCĐ tăng lên (do 

mua sắm,…) 

Nguyên giá TSCĐ giảm xuống (do 

nhượng bán, thanh lý…) 

Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có 

SDCK: TSCĐ hiện có  

 

TK 214 “Hao mòn TSCĐ” 

 

 

Giá trị hao mòn TSCĐ giảm đi do 

thanh lý, nhượng bán, điều chuyển              

SDDK: Giá trị hao mòn tài sản 

hiện có đầu kỳ 

Giá trị hao mòn tài sản tăng lên do 

trích khấu hao, đánh gia lại tài 
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sản… 

Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có 

 SDCK: Giá trị hao mòn  hiện còn 

cuối kỳ                                                               

 

 

4.4. Thực hành trên phần mềm kế toán 

Bao gồm kế toán tăng và giảm tài sản cố định. Kế toán khấu hao tài sản cố định 

do hệ thống tự động thực hiện khi khóa sổ cuối tháng. Tuy nhiên, người dùng vẫn 

có thể thiết lập để tự mình hạch toán hoặc khấu hao theo chủ quan. 

Kế toán tăng tài sản cố định 

Để tạo mới phiếu tăng tài sản cố định, bạn bấm chuột nhanh hai lần hoặc bấm 

chuột phải trên tăng tài sản rồi chọn thêm phiếu mới (khung bên trái màn hình 

chính). 

 

Hình: Thực đơn tắt tăng tài sản 
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Hình: phiếu tăng tài sản cố định 

Màn hình tăng tài sản xuất hiện như hình trên. Màn hình này tương tự như màn 

hình nhập xuất kho, bán hàng… 

Tuy nhiên, khi bạn nhập vào cột tài khoản bất cứ tài khoản nào được ấn định có 

đối tượng là tài sản cố định thì màn hình Thông tin về tài sản cố định sẽ xuất hiện 

để bạn nhập chi tiết của tài sản. 
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Hình: thông tin chi tiết tài sản 

Số hiệu: Là mã số tài sản, số hiệu không được trùng. 

Tài khoản: Tự động chuyển từ màn hình tăng tài sản sang hoặc bạn có thể click 

vào cột tài khoản này chọn loại tài khoản cần chọn. 

Tên tài sản: Bạn nhập vào tên gọi của tài sản. 

Nhóm tài sản: Được phân loại theo chủ quan của người dùng 

Bạn chọn loại tài sản từ danh mục. Nếu chưa có, bạn có thể thêm mới từ trong 

màn hình chọn loại tài sản  

BP sử dụng: Là bộ phận sử dụng. Bạn nhập vào tên bộ phận sử dụng. 

Thời điểm BĐSD: Thời điểm bắt đầu sử dụng. 

Nƣớc SX: Bạn nhập quốc gia sản xuất tài sản. 

Số phiếu tăng: Tự động chuyển từ màn hình tăng tài sản sang. 

Ngày tăng: Là ngày thực sự tăng tài sản cố định, ngày này là căn cứ để bắt đầu 

trích khấu hao. Hệ thống sử dụng nguyên tắc làm tròn tháng, nghĩa là tăng 

trong tháng sẽ bắt đầu trích khấu hao vào tháng sau. 

Ghi chú: Tùy ý. 
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Thông tin về khấu hao 

 

Phần này dùng để trích khấu hao hàng tháng, bạn có thể chọn phương thức trích 

khấu hao: theo t  lệ hàng tháng, theo thời gian sử dụng hoặc theo một giá trị 

cố định. 

Tài khoản phân bổ và tài khoản khấu hao: là bút toán sẽ được ghi vào hàng 

tháng khi trích khấu hao, ví dụ Có 2141 – Nợ 6274, 6424, 6414… 

Nguyên giá: ghi theo nguyên giá thực. Phương pháp xác định nguyên giá, đã 

được Nhà Nước qui định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Số 

166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 Về ban hành Chế độ quản lý, 

sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Bạn không nhập nguyên giá ở đây 

mà nhập vào cột số tiền ghi Nợ trên màn hình của phiếu tăng tài sản. 

Lũy kế khấu hao và giá trị còn lại: sẽ do hệ thống tự xác định trong quá trình sử 

dụng. Tuy nhiên, nếu bạn tăng một tài sản đã qua sử dụng hoặc chuyển một 

tài sản đã sử dụng từ nơi khác về thì bạn nhập những giá trị này vào. 

Cuối cùng, nhấn nút , bạn sẽ trở về màn hình tăng tài sản ban đầu. 

Kế toán giảm tài sản cố định 

Để tạo mới phiếu tăng tài sản cố định, bạn bấm chuột nhanh hai lần hoặc bấm 

chuột phải trên tăng tài sản rồi chọn thêm phiếu mới (khung bên trái màn hình 

chính). 

 

Hình: Phiếu giảm tài sản cố định 

5. Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 

5.1. Nguyên tắc hạch toán 
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 Các khoản nợ phải trả phải được theo dõi chi tiết.  

 Các khoản nợ phải trả phải được phân loại nợ.  

 Cuối niên độ kế toán, số dư của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ phải 

được đánh giá lại theo hướng dẫn của CM số 10 “Ảnh hưởng của việc 

thay đổi t  giá hối đoái” và chế độ kế toán hiện hành. 

 Phải kiểm tra, đối chiếu về tình hình công nợ 

5.2. Quy trình công việc 

Kế toán Nguyên Vật LiệuKhoPhòng kinh doanh.
Bộ phận yêu cầu, 

hàng hóa, dịch vụ

Bắt đầu

Lập 

phiếu 

yêu cầu 

HH, DV

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2

Phiếu yêu cầu 

HH, DV           

                       1

Kiểm 

tra, xét 

duyệt, 

lập DDH

Đơn đặt hàng

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2

Phiếu yêu cầu 

HH, DV đã xét 

duyệt 1

NCC

Đối chiếu 

PYC, nhập 

hàng, lập 

PNK

NCCHàng Hóa

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2
Phiếu Nhập Kho

                        1
Phiếu yêu cầu 

HH, DV đã xét 

duyệt 1

Kiểm 

tra, hạch 

toán

Hóa đơn liên 2

Cập nhật file

Sổ cái

NCC

Nhập vào phần 

mềm KT

Phiếu Nhập Kho

                        3

Hóa đơn liên 2

Hình: Quy trình mua hàng 
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Kế toán thanh toán

Chứng từ gốc

Bộ phận xét duyệt (Giám 

đốc, trưởng phòng)
Thủ qũy

Người yêu cầu 

thanh toán

Bắt đầu

Lập phiếu 

đề nghị 

thanh toán

Chứng từ gốc

Phiếu đề nghị 

thanh toán

Kiểm 

tra, xét 

duyệt

Chứng từ gốc

Phiếu đề nghị 

thanh toán, đã 

xét duyệt

Kiểm tra, 

lập phiếu 

chi

Kiểm tra, 

chi tiền, 

ký vào PC

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2
Phiếu Chi

                        1

Kiểm 

tra, hạch 

toán

Cập nhật file

Nhập vào phần 

mềm KT

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2

Phiếu Chi, thủ 

qũy đã ký

                        1

Sổ cái

A

A

Phiếu đề nghị 

thanh toán, đã 

xét duyệtPhiếu Chi, thủ 

qũy đã ký

                        1

Hình: Quy trình thanh toán bằng tiền mặt 

 

5.3. Sơ đồ hạch toán 
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5.4. Thực hành trên phần mềm kế toán 

Bao gồm các phiếu nhập, phiếu xuất. Các phiếu nhập xuất này dùng chung 

cho mọi loại hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên phụ liệu… Các loại vật tư hàng 

hóa này được phân biệt với nhau thông qua hệ thống tài khoản. Nghĩa là, ví dụ 

hàng mua về để kinh doanh sẽ được hạch toán vào tài khoản 156, nguyên vật liệu 

là 152, công cụ dụng cụ là 153… 

Lập phiếu nhập kho 

Để lập phiếu nhập kho mới, bạn bấm chuột nhanh hai lần hoặc bấm chuột phải 

trên phiếu nhập hàng mua  rồi chọn thêm phiếu mới (khung bên trái màn hình 

chính). 
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Tương tự như phiếu bán hàng, ta có thể thêm phiếu mới, hoặc lập phiếu theo 

mẫu. 

Thao tác với phiếu nhập kho tương tự như với phiếu bán hàng, chỉ khác nhau về 

định khoản trên chi tiết của phiếu. 

Phiếu xuất khác 

Phiếu xuất kho gồm các loại: xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất, xuất kho bán 

hàng, xuất điều chuyển kho nội bộ và các trường hợp xuất kho khác. Xuất kho 

bán hàng do hệ thống phát sinh tự động khi bạn đăng ký bút toán xuất kho tự 

động , người dùng không cần tạo ra. 

Xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất 

Bạn bấm chuột nhanh hai lần hoặc bấm chuột phải trên phiếu xuất vật tư rồi chọn 

thêm phiếu mới (khung bên trái màn hình chính). Bạn có thể thêm phiếu mới, 

hoặc thêm phiếu theo mẫu. 

 

Hình: Giao diện phiếu xuất khác 

Nhập kho thành phẩm 

Để lập phiếu nhập kho thành phẩm, bạn bấm chuột nhanh hai lần hoặc bấm chuột 

phải trên phiếu nhập kho thành phẩm (khung bên trái màn hình chính). 
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Tương tự như phiếu bán hàng, ta có thể thêm phiếu mới, hoặc lập phiếu theo 

mẫu. 

Thao tác với phiếu nhập kho tương tự như với phiếu bán hàng, chỉ khác nhau về 

định khoản trên chi tiết của phiếu. 

Hạch toán bằng ngoại tệ 

Bạn bấm chuột phải trên cửa sổ bên phải, chọn hạch toán bằng ngoại tệ, tương tự 

như với phiếu bán hàng 

Xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất 

Bạn bấm chuột nhanh hai lần hoặc bấm chuột phải trên phiếu xuất vật tư rồi chọn 

thêm phiếu mới (khung bên trái màn hình chính). Bạn có thể thêm phiếu mới, 

hoặc thêm phiếu theo mẫu. 

 

Hình: thực đơn tắt chọn mới phiếu xuất vật tƣ 
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Hình: phiếu xuất nguyên vật liệu cho sản xuất 

Đơn giá xuất kho sẽ do hệ thống xác định tự động. 

Nếu bạn đã đăng ký định mức, bạn có thể cho xuất theo đúng với định mức, Bạn 

bấm chuột phải rồi chọn phát sinh theo định  mức nguyên liệu. 

6. Phân hệ kế toán sản xuất 

6.1. Nguyên tắc hạch toán 

- Phản ánh chính xác, kịp thời và kiểm tra chặt chẽ tình hình cung cấp nguyên vật 

liệu trên các mặt: số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị và thời gian cung cấp. 

- Tính toán và phân bổ chính xác, kịp thời trị giá nguyên vật liệu xuất, dùng cho 

các đối tượng khác nhau. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức dự trữ nguyên vật liệu, phát 

hiện kịp thời các loại nguyên vật liệu ứ đọng, kém phẩm chất, chưa cần dùng và 

có biện pháp giải phóng để thu hồi vốn nhanh chóng, hạn chế các thiệt hại. 

- Thực hiện kiểm kê vật liệu theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo về nguyên vật 

liệu, tham gia công tác phân tích việc thực hiện kế hoạch thu mua, sử dụng 

nguyên vật liệu. 

6.2. Quy trình kế toán sản xuất 
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Kế toán chi phíThủ khoBộ phận sản xuất

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2

Phiêu yêu cầu 

xuất NVL

                        1

Lập Phiếu 

yêu cầu 

xuất NVL

Kiểm tra, 

xuất kho 

NVL, lập 

PXK

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2
Phiếu xuất kho

                        1

Hóa đơn bán 

                        3
Phiêu YC NVL 

thủ kho ký duyệt

                        2

Kiểm 

tra, hạch 

toán

Nhập vào phần 

mềm KT

Cập nhật file
Sổ cái

Phiếu xuất kho

                        3
Phiêu YC NVL 

thủ kho ký duyệt

                        3

Bắt đầu

 

Hình: Quy trình xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 
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Kế toán chi phíThủ khoBộ phận sản xuất

Sản xuất 

hoàn 

thành

Thành phẩm

Nhập kho 

Thành 

phẩm, lập 

PNK

Hóa đơn bán 

                        3
Hóa đơn bán 

                        2
Phiếu nhập kho

                        1

Ghi sổ chi 

tiết thành 

phẩm

Sổ chi tiết 

thành 

phẩm

Phiếu nhập kho

                        2

Kiểm tra, 

ghi số 

lượng vào 

sổ chi tiết

Phiếu nhập kho

                        3

Sổ chi tiết 

nhập xuất 

thành phẩm

Bắt đầu

 

Hình: Quy trình nhập kho thành phẩm 

6.3. Sơ đồ hạch toán 

 

6.4. Thực hành trên phần mềm kế toán 

 

7. Phân hệ kế toán tổng hợp 

7.1. Nhiệm vụ kế toán tổng hợp 

 Quản lý và rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 Kiểm tra và thực hiện yêu cầu kế toán chi tiết. 
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 Tổng hợp và làm công tác kế toán cuối kỳ: Tính khấu hao TSCĐ, khấu trừ 

thuế, bút toán phân bổ định kỳ, kết chuyển tự động để xác định kết quả 

kinh doanh. 

 Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế và báo cáo tài chính 

quý, năm.  

7.2. Sơ đồ hạch toán 

 

7.3. Thực hành trên phần mềm kế toán 

Bao gồm các công tác lập các bút tóan tổng hợp ngòai những phần hành kế 

tóan tiền mặt, bán hàng, … như kết chuyển lương phải trả, BHXH, YT …, các bút 

tóan khác, bút tóan nội bộ, bút tóan điều chỉnh cuối tháng, quý, năm… 

Lập bút toán tổng hợp 

Để lập bút tóan tổng hợp mới, bạn bấm chuột nhanh hai lần hoặc bấm chuột phải 

trên loại phiếu muốn lập (khung bên trái màn hình chính). 



Khoa KT-KT                                                                                 Giáo trình HTTTKT P2 

111 

 

Hình: thêm bút tóan tổng hợp 

Khi bấm phải chuột vào bút tóan tổng hợp, chọn thông tin màn hình chứng từ   

 

Bạn khai báo, định nghĩa về lọai chứng từ này tại đây: 
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Hình: Khai báo thông tin 

Sau khi khai báo các thông tin xong, lập bút toán mới bao gồm: 

 

Hình: Giao diện nhập mới bút toán 
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Số phiếu: Hệ thống tự động đánh số với ký hiệu phiếu do bạn thiết lập lúc 

ban đầu trong phần định nghĩa chứng từ kế toán như dưới đây. Bạn có 

thể sửa số phiếu này nếu cần. 

Ngày lập: Ngày phát sinh (ngày lập) phiếu. Ngày này do hệ thống lấy 

ngày hiện hành trên máy. Tuy nhiên bạn có thể sửa lại tùy ý cho phù 

hợp với chứng từ. 

Tài khoản Nợ hoặc Có: Nếu lập phiếu theo dạng hai thì ô này hiển thị tài 

khoản ghi Nợ/Có mặc định. Tài khoản mặc định này do người dùng 

định nghĩa được thiết lập trong thực đơn Quản trị  Phân loại chứng 

từ. Trong hình dưới, nếu là chứng từ ghi Có mặc định (phiếu chi, phiếu 

xuất…) thì bạn bỏ chọn tại ô 1 Nợ  

Mã ĐT: Chọn từ danh mục khách hàng. Nếu tài khoản liên quan đến đối 

tượng này (khách hàng, được thiết lập trong hệ thống tài khoản – xem 

trang Error! Bookmark not defined.) thì trong lưới bên dưới sẽ tự 

động hiển thị tên khách hàng này. 

Họ tên/địa chỉ: Mặc định hiển thị sẽ là tên đối tượng, tuy nhiên bạn có thể 

nhập vào tên người nộp hoặc người nhận thực tế, ví dụ Công Ty A 

thanh toán tiền nợ mua hàng, nhưng tên người nộp có thể là một nhân 

viên nào đó của Công ty A. 

Chứng từ: là bất cứ loại chứng từ kèm theo nào, có thể là một giấy duyệt 

chi của lãnh đạo hay một phiếu chi, thu của đối tác, giấy giới thiệu… 

Nội dung: Diễn giải của phiếu. 

Phần chi tiết của các tài khoản: đối với dạng nhập phiếu bình thường 

Cột mã chi tiết: đây chính là đối tượng bạn đã thiết lập cùng với hệ thống 

tài khoản. Tùy theo tài khoản, đối tượng tương ứng sẽ hiển thị khi bạn 

bấm chuột vào hình tam giác cạnh ô, hoặc tổ hợp phím ALT+, cửa sổ 

danh mục thuộc đối tượng đó sẽ mở ra để bạn chọn đối tượng. Nếu đối 

tượng thuộc tài khoản thuế VAT thì bạn cần phải nhập các thông tin về 

hóa đơn  

Ví dụ đối tượng của tài khoản 131 được định nghĩa là khách hàng thì cửa sổ 

danh mục khách hàng sẽ hiển thị cho bạn chọn. 
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Việc tìm kiếm, chuyển nhanh đến đối tượng hoàn toàn giống với khi chọn tài 

khoảnCột số nợ/Số có: Là số phát sinh nợ hoặc số phát sinh có. Tùy theo 

tài khoản ghi nợ hay ghi có bạn nhập số tiền vào cột tương ứng. 

Các bút toán khác, bút tóan nội bộ tương tự như bút tóan tổng hợp 

8. Các tài khoản ngoài bảng 

Bao gồm các công tác lập các bút tóan ngòai bảng và nhập xuất ngòai bảng, 

các bút tóan này là những hạch tóan đơn thuộc tài khỏang lọai 0 (001 – Tài sản 

thuê ngòai; 002 – VT, HH nhận giữ hộ; 003 – Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký 

gửi, ký cược; 004 – Nợ khó đòi đã xử lý; 007 – Ngọai tệ các loại; 008 – Dự tóan 

chi sự nghiệp, dự án);  

Lập bút toán ngoài bảng 

Để lập bút toán ngoài bảng mới, bạn bấm chuột nhanh hai lần hoặc bấm chuột 

phải trên loại phiếu muốn lập rồi chọn thêm phiếu mới (khung bên trái màn hình 

chính). 

 

 

Hình: Thêm bút tóan ngòai bảng 

Khi bấm phải chuột vào bút tóan ngòai bảng, chọn thông tin loại chứng từ này 

một menu xuất hiện cho bạn khai báo, định nghĩa về lọai chứng từ này tại đây: 
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Hình: Khai báo thông tin 

Sau khi khai báo các thông tin xong, lập bút tóan mới bao gồm: 

 

Hình: Giao diện nhập mới bút toán 
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Số phiếu: Hệ thống tự động đánh số với ký hiệu phiếu do bạn thiết lập lúc 

ban đầu trong phần định nghĩa chứng từ kế toán như dưới đây. Bạn có 

thể sửa số phiếu này nếu cần. 

Ngày lập: Ngày phát sinh (ngày lập) phiếu. Ngày này do hệ thống lấy 

ngày hiện hành trên máy. Tuy nhiên bạn có thể sửa lại tùy ý cho phù 

hợp với chứng từ. 

Chứng từ: là bất cứ loại chứng từ kèm theo nào, có thể là một giấy duyệt 

chi của lãnh đạo hay một phiếu chi, thu của đối tác, giấy giới thiệu… 

Nội dung: Diễn giải của phiếu.  

Mã ĐT: Chọn từ danh mục khách hàng. Nếu tài khoản liên quan đến đối 

tượng này (khách hàng, được thiết lập trong hệ thống tài khoản – thì 

trong lưới bên dưới sẽ tự động hiển thị tên khách hàng này. 

Họ tên/địa chỉ: Mặc định hiển thị sẽ là tên đối tượng, tuy nhiên bạn có thể 

nhập vào tên người nộp hoặc người nhận thực tế, ví dụ Công Ty A 

thanh toán tiền nợ mua hàng, nhưng tên người nộp có thể là một nhân 

viên nào đó của Công ty A. 

Lưu ý nghiệp vụ ghi đơn nên khi đối ứng hệ thống sẽ cung cấp tài 

khỏan 000 – tài khỏan dùng để hạch tóan trung gian. 

Bút toán nhập xuất ngòai bảng tương tự như bút tóan ngòai bảng, có 

thêm phần kho và vật tư 

 

9. Các bút toán tự động 

Bao gồm các phiếu phát sinh tự động khi người đăng ký trong hệ thống phần 

mềm. Mỗi tháng khi tổng hợp kết chuyển cuối kỳ hệ thống sẽ tự động trích khấu 

hao tài sản cố định vào từng đối tượng chi phí SX, Các bút tóan kết chuyển từ 

lọai 5,7 sang tài khỏan 911, loại 6,8 sang tài khỏan 911 và tính kết quả lãi lỗ 

Khai báo thông tin 

Đăng ký bút tóan tự động (Phần đăng ký bút toán xuất kho, bút tóan kết chuyển): 
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Hình: Khai báo thông tin 

10. Kê khai thuế 

10.1. Nguyên tắc hạch toán 

10.2. Quy trình kế toán thuế 

10.3. Sơ đồ hạch toán kế toán thuế 

10.4. Thực hành trên phần mềm kế toán 

Là phần khai báo thông tin về hóa đơn đầu vào, đầu ra để báo cáo thuế 

GTGT hàng tháng theo quy định của nhà nước. 

Khai báo thông tin 

Trên mỗi giao diện nhập liệu của chương trình đều có nút “Hóa đơn” (Như hình 

dưới) khi muốn khai báo thông tin về hóa đơn, người dùng bấm vào để xuất hiện 

màn hình khai báo: 
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Hình: Giao diện nhập liệu của chƣơng trình có nút “Hóa đơn” 

Khi bấm vào nút Hóa đơn, chương trình sẽ xuất hiện giao diện cho nhập thông 

tin như sau: 
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Khi nhập xong tất cả các thông tin trên giao diện này, người dùng chọn vào chấp 

nhận, các thông tin này sẽ được thể hiện trong các báo cáo bảng kê mua vào, bán 

ra của mục báo cáo thuế (Báo cáo\tài chính\bảng kê mua vào, bán ra) 
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CHƢƠNG 7: HỆ THỐNG SỔ SÁCH – BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

1. Hệ thống sổ sách 

 Hệ thống các biểu mẫu, chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, phiếu 

nhập, phiếu xuất, thẻ TSCÐ, … theo đúng qui định hiện hành của Bộ Tài 

Chính. 

 In ấn hệ thống sổ sách kế toán theo qui định của Bộ Tài Chính và theo yêu cầu 

đặc thù riêng của Doanh nghiệp. 

 Trừ báo cáo tài chính in theo định kỳ, các báo cáo khác phần lớn đều có thể 

lựa chọn thời gian báo cáo từ ngày… đến ngày..., hoặc từ tháng… đến tháng… 

 Các báo cáo đều có thể xem trước trên màn hình, hoặc chuyển đổi sang dạng 

thức Excel, HTML (đưa lên website), văn bản dạng text hay nhị phân để tùy 

nghi sắp xếp theo nhu cầu của người dùng. 

 Xuất các báo cáo sổ sách theo đối tượng/tài khoản/số kho… 

2. Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo thuế 

 Hệ thống báo cáo tài chính được thiết kế theo chế độ kế toán mới của Bộ Tài 

Chính. 

 Thực hiện tính toán và kết chuyển dữ liệu tự động các báo cáo tài chính, 

báo cáo thuế định kỳ được tùy chọn hàng tháng, quý, năm theo đúng yêu 

cầu của Cơ quan Thuế. 
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Hình 21: Màn hình bảng kê hóa đơn HH-DV bán ra 

 

3. Hệ thống báo cáo quản trị 

Hệ thống báo cáo quản trị phong phú và đa dạng, phân tích chi tiết ở nhiều 

góc độ khác nhau phục vụ đắc lực cho cấp quản lý. 

 

Hình 22: Xem báo cáo phân tích lợi nhuận theo mặt hàng/nhóm mặt hàng 
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Hình 23: Xem báo cáo phân tích lợi nhuận theo khách hàng/nhóm khách hàng 

 

 

Hình 24: Xem độ tuổi hàng tồn kho 
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Hình 25: Xem phân đoạn độ tuổi công nợ 

 

 

Hình 26: Xem công nợ vượt số ngày tùy chọn 
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Hình 27: Màn hình liệt kê chi phí sản phẩm. 

4. Biểu đồ thống kê 

Hệ thống bảng biểu và biểu đồ thống kê phong phú, đa dạng. Là một công cụ đắc 

lực giúp người dùng cũng như lãnh đạo công ty có cái nhìn tổng thể hơn về tình hình 

biến động của các đối tượng quản lý, các tài khoản,… dưới nhiều góc độ khác nhau. 
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Hình 28: Xem báo cáo thống kê 
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CHƢƠNG 8: BÀI TẬP TỔNG HỢP 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 Hệ thống thông tin kế toán phần 2 là môn chuyên ngành của sinh viên hệ 

đại học chuyên ngành Kế toán. Nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu của sinh viên bậc đại học của chuyên ngành Kế toán. ThS 

Phan Khánh Hồi đã chủ biên giáo trình Nguyên lý kế toán, Giáo trình kế toán 

doanh nghiệp phần. Việc xuất bản lần này các tác giả nhằm hệ thống hoá lại 

những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Hệ thống thông tin kế toán phần 

2 dùng cho bậc đào tạo Đại học của chuyên ngành Kế toán. Nội dung của giáo 

trình đã cập nhật những kiến thức mới liên quan đến Luật kế toán (đã sửa đổi, bổ 

sung năm 2015); và các văn bản hướng dẫn của nhà nước hiện hành. Ngoài ra nội 

dung của giáo trình đã tham khảo các giáo trình của các trường thuộc khối ngành 

kinh tế khác trong và ngoài nước. 

 Tập thể tác giả xin trân trọng giới thiệu đến sinh viên và các bạn đọc giáo 

trình Hệ thống thông tin kế toán phần 2với bố cục như sau: 

PHẦN 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Chương 1: Hệ quản trị CSDL quan hệ 

Chương 2: Thiết kế CSDL kế toán bán hàng 

Chương 3: Truy vấn xử lý dữ liệu 

PHẦN 2: PHẦN MỀM KẾ TOÁN 

Chương 4: Khái quát về phần mềm kế toán 

Chương 5: Thiết lập cơ sở dữ liệu hệ thống 

Chương 6: Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ 

Chương 7: Hệ thống sổ sách – Báo cáo tài chính 

 Tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng trong biên sọan, song không thể tránh 

khỏi những khiếm khuyết rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc, 

đồng nghiệp để lần xuất bản sau tài liệu sẽ đạt chất lượng tốt hơn. 

 Xin chân thành cám ơn./. 

                                                                                              TÁC GIẢ 

 

 

 

 


