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Khơi gọi các giá trị  tiềm năng của Hệ 
thống Tài khoản Kế toán (“HTTKKT”) là 
một công việc khó khăn mà các nhân viên 
Kế toán phải thực hiện. Nhiều tổ chức Tài 
chính hàng đầu thế giới có cùng ý kiến rằng 
thiết kế lại HTTKKT không chỉ giúp cho 
doanh nghiệp chuẩn bị tốt cho việc tuân 
thủ và đáp ứng các yêu cầu của chuẩn 
mực quốc tế mà còn thực sự mang lại các 
lợi ích chiến lược lâu dài, nhất là trong bối 
cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. 
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Lời mở đầu 
Một HTTKKT chưa hoàn chỉnh sẽ cản 
trở khả năng đánh giá và định hướng 
phát triển của doanh nghiệp  
 
Vượt qua chuỗi các sự kiện có tác động tiêu cực lên hệ thống kinh tế toàn cầu những năm 
gần đây, Việt Nam vẫn luôn trên đà tăng trưởng với dòng vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp 
đạt con số kỉ lục cao nhất 10 năm qua vào năm 2019. Không những vậy, thị trường mua bán 
và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) của Việt Nam còn là một trong những điểm đến hấp dẫn 
nhất tại Châu Á, đặc biệt là đối với các thương vụ liên quốc gia.  
  
Để đáp ứng yêu cầu tăng cường tính minh bạch thông tin từ nhà đầu tư nước ngoài, cũng 
như hoàn thành việc chuyển đổi và áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) 
trước năm 2025 theo định hướng từ Cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu hành 
trình thiết kế lại HTTKKT của mình. Bên cạnh đó cũng có một số nguyên nhân khác thúc đẩy 
doanh nghiệp bắt tay vào hành động như các hoạt động kinh doanh bất thường, hoạt động 
mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, triển khai hệ thống quản lý nguồn lực mới hay tái cấu 
trúc doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thường tập trung vào các phạm vi áp dụng giới hạn và 
thiếu tầm nhìn bao quát, phần lớn các dự án đều tốn rất nhiều thời gian mà vẫn không đạt 
được lợi ích như mong đợi. Đối với các doanh nghiệp đang cân nhắc hoặc đã bắt đầu hành 
trình thiết kế lại HTTKKT của mình thì ấn bản này sẽ liệt kê 8 bước quan trọng có thể thực 
hiện để thiết kế một HTTKKT thực sự mang lại các giá trị thiết thực: 
 
1. Hiểu rõ cách thức khai thác giá trị của HTTKKT 
2. Tận dụng HTTKKT nhiều hơn  
3. Lắng nghe hoạt động kinh doanh – không phải mọi đáp án đều nằm trong HTTKKT  
4. Tận dụng công nghệ - nhưng đặt hoạt động kinh doanh lên hàng đầu  
5. Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và đảm báo sự tham gia của bộ phận Tài chính   
6. Đáp ứng các nhu cầu kinh doanh toàn cầu 
7. Xem xét mô hình quản trị 
8. Khuyến khích toàn doanh nghiệp tham gia vào việc thiết kế lại HTTKKT  
 
Trong ấn bản này, chúng tôi nhấn mạnh các kinh nghiệm của hai khách hàng đa quốc gia và 
một khách hàng trong nước đã tiến hành thay thế sổ cái, trong đó hai khách hàng đã thiết 
kế lại HTTKKT toàn cầu. Xây dựng HTTKKT để đo lường hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 
nên là ưu tiên hàng đầu của các Giám đốc tài chính.



 

 

        Khơi gọi các giá trị tiềm năng thông qua Hệ thống Tài khoản Kế toán Tháng 4 năm 2020           

 

4  

Các khó khăn thường gặp liên quan đến 
Hệ thống tài khoản kế toán (“HTTKKT”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các khó khăn doanh nghiệp thường gặp và 
buộc phải sử dụng các giải pháp tạm thời 
hoặc tốn nhiều nguồn lực:  
 
Các vấn đề về Báo cáo và Hợp nhất: 

• Công ty con/ Đơn vị của các doanh nghiệp đa ngành thường có HTTKKT không đồng 

nhất và các ưu tiên khác nhau trong việc lập báo cáo 

• Các báo cáo không cung cấp được thông tin hữu ích cho doanh nghiệp để điều hành 

kinh doanh hay đáp ứng các nhu cầu về thuế hoặc theo luật định 

• Các tài khoản trong sổ cái không được sử dụng một cách thống nhất trong doanh 

nghiệp, làm giảm đi hiệu quả của việc hợp nhất báo cáo tài chính 

• Việc lập báo cáo đồng thời theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (“VAS”) và Chuẩn 

mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) tốn nhiều thời gian và nhân lực 

Các vấn đề về Hoạt động và Quản lý: 

• Không có mối liên hệ giữa Chỉ số hiệu suất (KPI) và HTTKKT 

• Thiếu các hướng dẫn về HTTKKT và chưa quản lý tốt các thay đổi liên quan dến 

HTTKKT 

• Chưa có quy định rõ ràng về người có trách nhiệm quản lý và cập nhật HTTKKT 

• Các quy trình và chính sách liên quan đến HTTKKT được quy định sơ sài 

• Hệ thống sổ phụ chủ yếu phục vụ  hoạt động kinh doanh thứ cấp, nhưng ít khi được 

sử dụng để phân tích chuyên sâu 

Các vấn đề về Quản lý thay đổi và Mở rộng: 

• HTTKKT không được cập nhật thường xuyên theo các thay đổi về mô hình kinh 

doanh, quy chế và quy định 

• HTTKKT không có sự linh hoạt để tích hợp hoạt động mua bán và sáp nhập doanh 

nghiệp 

• HTTKKT thiếu khả năng mở rộng để hỗ trợ việc thay đổi mô hình kinh doanh và cấu 

trúc doanh nghiệp 
 
 
Nếu như doanh nghiệp đã và đang gặp phải các khó khăn này, có thể đây là thời điểm HTTKKT cần được đánh giá lại. Để tối đa hóa các lợi ích từ việc nâng 
cấp hoặc triển khai mới hệ thống, hãy lưu ý đến 8 bước chúng tôi sẽ liệt kê ở các trang sau để thiết kế một HTTKKT hoàn chỉnh.
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8 bước để thiết kế một HTTKKT hoàn chỉnh 
 
 

 

1. Hiểu rõ cách thức khai thác giá 
trị của HTTKKT 
 

Quan điểm của chúng tôi 

Việc thiết kế lại HTTKKT có thể mang lại một số vấn đề cho các Lãnh 
đạo Tài chính và Ban Quản lý doanh nghiệp. Những khó khăn liên 
quan đến tính đầy đủ và nhất quán của thông tin có thể phát sinh từ 
nhiều nguồn, nhưng thường được quy về các thiếu sót của HTTKKT. 
Bộ phận Tài chính thường xuyên phải thao tác trên dữ liệu để kết hợp 
những đánh giá chuyên sâu vào quá trình hoạt động nhằm hỗ trợ việc 
đưa ra quyết định của doanh nghiệp.  
 
Việt Nam đang trên con đường áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế theo yêu cầu của Cơ quan quản lý đối với các doanh nghiệp 
Nhà nước, công ty niêm yết và các công ty đại chúng không niêm yết 
có quy mô lớn sau năm 2025, trong nỗ lực tăng khả năng so sánh và 
cải thiện tính minh bạch của thông tin tài chính. Trong giai đoạn 
chuyển giao này, các nhà Lãnh đạo Tài chính dự đoán sẽ có sự gia 
tăng đáng kể nhu cầu báo cáo và ưu tiên hàng đầu chính là phải hiểu 
được tình hình và kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Để 
làm được như vây, HTTKKT cần được nhìn nhận là nơi đáp ứng nhu 
cầu truy cập, cung cấp và sử dụng thông tin trong tính toán của tất cả 
các bộ phận.  

 

Một HTTKKT được thiết kế hoàn chỉnh sẽ có khả năng hỗ trợ tất cả 
các yêu cầu về mặt thông tin, báo cáo, kế toán, và được xây dựng trên 
nền tảng các định nghĩa thống nhất về thuộc tính và yếu tố cấu thành 
dữ liệu của doanh nghiệp. Các Lãnh đạo Tài chính phải đóng vai trò 
tiên phong và chủ chốt trong các hoạt động thiết kế lại này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện của Khách hàng 

Các khách hàng của chúng tôi tin rằng việc thiết kế lại HTTKKT là 
một yếu tố hết sức quan trọng để thành công, và các Lãnh đạo Tài 
chính của họ đã chủ động định hướng các thông tin mà HTTKKT 
mới này sẽ mang lại cho phù hợp với hoạt động báo cáo. Vai trò 
của họ rất quan trọng trên hai khía cạnh sau: 
- phê duyệt các định nghĩa và quy chuẩn áp dụng thông tin tài 
chính trong cấu trúc của HTTKKT;  
- thống nhất việc kết hợp mô hình quản lý của doanh nghiệp vào 
HTTKKT tương lai 
 
Trong tất cả các trường hợp, các Lãnh đạo Tài chính luôn là người 
bảo trợ cho việc thiết kế lại HTTKKT và yêu cầu tinh thần trách 
nhiệm cao từ người đứng đầu của từng đơn vị kinh doanh, bao 
gồm cả việc ký duyệt bản thiết kế cuối cùng của các đơn vị thành 
viên. Các Lãnh đạo Tài chính cũng đóng vai trò then chốt trong 
việc đồng chỉnh các quan điểm chưa thống nhất, thử thách tinh 
thần trách nhiệm và đưa quan điểm chiến lược của doanh nghiệp 
vào việc thiết kế HTTKKT.  
 
Các đúc kết quan trọng 

• Đảm bảo rằng các Lãnh đạo Tài chính là người đứng sau dự án 

thiết kế lại và tham gia vào các quyết định quan trọng 

• Yêu cầu các đơn vị kinh doanh và người sử dụng hệ thống đề ra 
và thống nhất với nhau về các định nghĩa và các chuẩn mực 
được áp dụng trong HTTKKT 

• Kết hợp tầm nhìn chiến lược của các Lãnh đạo Tài chính và mô 
hình quản lý mà doanh nghiệp mong muốn vào thiết kế HTTKKT 
mới.  

• Thiết kế HTTKKT cuối cùng được các Lãnh đạo Tài chính ký duyệt
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2. Tận dụng HTTKKT nhiều hơn  

 
Quan điểm của chúng tôi 

Những nỗ lực thiết kế lại HTTKKT thường được xem là một cách để 
tinh giảm và hợp lý hóa hệ thống hiện có. Đôi khi, việc này cũng bị 
hiểu nhầm là cố gắng ghép nối nhiều hệ thống sổ cái để tạo ra một 
sổ duy nhất. Mặc dù việc hợp lý hóa và xóa các giá trị trùng lặp và 
không sử dụng sẽ hỗ trợ sự phát triển của HTTKKT trong tương lai, 
nhưng nó không cho thấy được hết tất cả các điểm thiếu sót của 
hệ thống. 

 
Một ví dụ điển hình là khi một khối mã tài khoản của HTTKKT của 
một doanh nghiệp đa ngành được sử dụng cho các phân khúc 
khách hàng và nhóm sản phẩm khác nhau nhằm phục vụ mục đích 
báo cáo. Thông thường, đây là một dấu hiệu cho thấy HTTKKT 
không đáp ứng được nhu cầu quản lý, đang có lỗ hổng thông tin và 
gây ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định.  

 
Ngoài việc thiết lập các nguyên tắc thiết kế chính cho hệ thống tài 
khoản trong tương lai, các doanh nghiệp cũng cần xem lại tình 
trạng hiện tại của hệ thống để hiểu được nhu cầu thông tin của 
mình. Mặc dù tinh giảm độ chi tiết của hệ thống là mục tiêu chính, 
tuy nhiên  đôi khi việc phân ngành dựa vào các thông tin cần thiết 
có thể cải thiện khả năng phân tích dữ liệu và giúp cho doanh 
nghiêp có một tầm nhìn đa chiều. 

 
Với các doanh nghiệp phức tạp, các bên liên quan liên tục tìm kiếm 

thêm thông tin để hiểu được “câu chuyện” đằng sau những con số. 
Do đó, việc thiết kế lại HKTKKT nên được xem là một cơ hội để xem 
xét lại nhu cầu này. Một chu kỳ xem xét liên tục thông qua cơ cấu 
quản trị vững chắc có thể giúp duy trì “sức khỏe” của HTTKKT. 
Deloitte khuyến nghị rằng HTTKKT nên được xem xét từ ba đến 
năm năm một lần để đảm bảo tính phù hợp đối với doanh nghiệp. 

Câu chuyện của Khách hàng 

Tại Việt Nam, khi một tổ chức thay đổi hay mở rộng hoạt động sang 
một ngành/ phân khúc mới hoặc áp dụng chuẩn mực kế toán mới 
như IFRS, việc tạo ra một HTTKKT mới thường được lựa chọn nếu 
nhìn từ góc độ kỹ thuật. Tuy nhiên, doanh nghiệp thường bỏ lỡ cơ 
hội làm mới hệ thông tài khoản của mình một cách toàn diện. Tạo sự 
liên kết và hợp lý hóa các giá trị trong cấu trúc tài khoản hiện hành 
có thể làm cho HTTKKT rõ ràng, dễ sử dụng và đơn giản hơn, tuy 
nhiên tổ chức có thể không tính đến rằng công ty gần đây  đã chuyển 
sang phân khúc và lĩnh vực mới. 

 

Trong trường hợp một khách hàng của chúng tôi, HTTKKT của họ có 
các định nghĩa khác nhau về phân khúc kinh doanh, trong đó định 
nghĩa về sản phẩm và người mua hàng được nhập thành một khối 
duy nhất. Vì vậy, khi thiếu chú trọng đến yêu cầu ngày càng cao của 
các cơ quan quản lý, HTTKKT đồng thời cũng mất đi tính liên quan và 
cần sửa đổi nhiều để có thể đáp ứng được nhu cầu tăng nhanh khi 
mở rộng hoạt động của doanh nghiệp.  
 
Các đúc kết quan trọng 

• Bắt đầu với việc nghiên cứu về tình trạng HTTKKT hiện tại nhưng 
đừng dừng lại ở đó 

• Phỏng vấn các bên liên quan về mặt thông tin (thuế, bộ phận lập kế 
hoạch tài chính và phân tích, ngân quỹ, quản lý đơn vị kinh doanh) 
để tìm hiểu về khó khăn của họ. Bắt đầu bằng câu hỏi “ai cần thông 
tin gì và làm thế nào để có được nó?” 

• Xác định phần nào của hệ thống đang tồn tại một nhóm thông tin 
được sử dụng cho nhiều mục đích. Việc này sẽ giúp phát hiện các 
yêu cầu thông tin không được đáp ứng trong hệ thống và đảm bảo 
tuân thủ việc sử dụng mã khối đơn, trong đó mỗi mã khối sẽ được 
sử dụng cho một mục đích riêng và có định nghĩa rõ ràng. 

• Xem xét các nhu cầu về giá trị mới trong sáu tháng gần nhất để xác 
định các yêu cầu kinh doanh mới xuất hiện. 
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3. Lắng nghe hoạt động kinh doanh – không phải mọi đáp 
án đều nằm trong HTTKKT  

 

Quan điểm của chúng tôi 

Một HTTKKT đa chiều có thể cung cấp thông tin cho nhữnng đánh 
giá, phân tích chuyên sâu hơn về tình hình hoạt động, nhưng cũng 
cần hạn chế làm tăng thêm gánh nặng lên Sổ Cái (“SC”). Một SC 
quá chi tiết có thể kéo dài quy trình khóa sổ, do cần nhiều bộ phận 
ghi nhận giao dịch, hoặc nhiều đối chiếu cho các sai số vào cuối kì. 
Mặt khác, việc thu thập thông tin từ bên ngoài SC có thể dẫn đến 
sự không chính xác, kém hiệu quả và gây khó khăn cho việc quản 
lý, tạo thêm các vấn đề cho hoạt động của hệ thống, và dẫn đến 
chi phí quản lý cao. Sổ phụ nên được sử dụng để theo dõi các thông 
tin giao dịch chi tiết, phục vụ cho các phân tích và đối chiếu sâu 
hơn. 
 
Về cơ bản, những câu hỏi quan trọng này cần được cân nhắc khi 
thiết kế lại HTTKKT: 
1. Mục đích của SC là gì? Có nên sử dụng SC chỉ cho mục đích báo 

cáo tài chính theo luật định? 
2. Cần bao nhiêu dữ liệu trong SC? 
3. Chúng ta có nên thiết kế 1 hệ thống tài khoản cho toàn bộ hệ 

thống trên toàn cầu? Nếu vậy, chuẩn mực kế toán nào sẽ làm nền 
tảng cho HTTKKT (VAS, IFRS,…)? 

4. Có những yêu cầu luật định nào cho doanh nghiệp ở các nước 
mà doanh nghiệp đang hoạt động? 

5. Có những điểm nào về cấu trúc tổ chức nào cần cân nhắc trong 
quá trình thiết kế? 

 
Trả lời những câu hỏi này và cân nhắc những điểm sau đây sẽ giúp 
doanh nghiệp hiểu được mức độ chi tiết hay giản lược cần thiết 
cho SC.  
 

 

 

Sổ cái chi tiết: Thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp áp 
dụng phương pháp quản lý từ dưới lên, SC chi tiết đóng vai trò là 
kho trung tâm cho báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và ở một 
số trường hợp, cho cả báo cáo hoạt động. Dữ liệu được thể hiện 
chi tiết lên SC theo hướng đa chiều của thông tin đã được đưa 
vào HTTKKT để tạo thuận lợi cho hầu hết nhu cầu báo cáo. 
 
Sổ cái giản lược: Phổ biến hơn ở các doanh nghiệp áp dụng 
phương pháp quản lý từ trên xuống, SC giản lược chỉ cung cấp 
tóm gọn thông tin tài chính theo yêu cầu của báo cáo theo luật 
định. Giải pháp về báo cáo và phân tích hoạt động kinh doanh 
cung cấp báo cáo hoạt động và quản lý trọng tâm. Kho dữ liệu 
cục bộ dựa vào sổ phụ để tập hợp các dữ liệu chi tiết và thông tin 
từ nguồn khác. 
 
Sổ Quản lý: Đây là sổ đối chiếu lại với sổ tài chính và các ghi chép 
nhưng chứa nhiều dữ liệu chi tiết hơn SC. Sổ quản lý chủ yếu hỗ 
trợ báo cáo quản lý và một vài báo cáo ra ngoài doanh nghiệp. 
 
Điều quan trọng cần ghi nhớ là cấu trúc mã khối sẽ khác nhau ở 
mỗi doanh nghiệp, dựa vào các yếu tố như quy mô của thông tin 
cần thiết, hệ thống ứng dụng và giải pháp phần mềm nền tảng. 
 
Sau khi những câu hỏi trên được trả lời, các bộ phận báo cáo tài 
chính, kế hoạch tài chính và phân tích phải tham gia xác định 
thông tin cần thiết cho thiết kế HTTKKT mới trong tương lai.
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Câu chuyện của Khách hàng 

HTTKKT hiện tại của một ngân hàng lớn có thể hỗ trợ các yêu cầu 
báo cáo quản lý và báo cáo theo luật định của VAS nhưng không đáp 
ứng được IFRS và các yêu cầu cụ thể của ngành. Ngân hàng đã đặt 
ra hai câu hỏi cho Lãnh đạo của tập đoàn và các đơn vị kinh doanh: 
“Chúng ta đang sử dụng SC để làm gì và SC sẽ báo cáo những gì?”. 
Các Lãnh đạo Tài chính xác định rằng SC sẽ là “sổ kế toán” và ngân 
hàng quyết định rằng SC sẽ phải đáp ứng được yêu cầu báo cáo theo 
quy định, luật định và báo cáo quản lý cấp cao. 

Với chiến lược này, Ngân hàng đã tận dụng để đảm bảo SC của mình 
kết hợp được những điều chỉnh mới nhất trong trách nhiệm giải 
trình kết quả phân khúc kinh doanh, từ sản phẩm đến quan hệ khách 
hàng. Đây là điểm xem xét quan trọng trong thiết kế mã tài khoản 
theo khối và cụ thể là việc tạo ra các giá trị đa chiều trong cấu trúc 
phân khúc của HTTKKT, chẳng hạn như các dòng sản phẩm và dịch 
vụ.  

Về mức độ chi tiết và tổng số mã tài khoản, HTTKKT mới cần cân 
bằng giữa số lượng tài khoản tối thiểu và thông tin sẵn có với thời 
gian và nguồn lực hợp lí. 

 

Các đúc kết quan trọng 

• Thiết lập các nguyên tắc hướng dẫn thiết kế bằng cách đặt câu 
hỏi: 

– Doanh nghiệp sẽ thiết kế Sổ cái chi tiết hay Sổ cái giản lược? 

– SC có nên chỉ sử dụng cho báo cáo tài chính theo luật định? 

• Trong các buổi phỏng vấn, không nên chỉ tham khảo ý kiến của bộ 
phận Tài chính Kế toán mà còn phải đảm bảo bộ phận Phân tích 
Tài chính và bộ phận Kế hoạch cũng tham gia để đạt được kết quả 
cao nhất 

• Kết hợp chiến lược và giải pháp lập báo cáo song song với phân 
tích kinh doanh vào việc thiết kế HTTKKT để cung cấp các báo cáo 
quản trị và hoạt động trọng tâm, và tận dụng triệt để các sổ phụ 

• Không có khái niệm “đúng”, mà việc sử dụng các mã khối sẽ khác 
nhau giữa các doanh nghiệp dựa trên nhiều yếu tố tác động. 

• Mặc dù việc bao gồm các tài nguyên về thuế vào thiết kế là quan 
trọng, các quyết định liên quan đến thuế không thể giải quyết 
được bằng HTTKKT (ví dụ: các tính toán thuế dựa trên giao dịch 
như VAT, chuyển giá, khấu trừ thuế). Những quyết đinh này 
không nên dựa vào thông tin trên SC, mà phải dựa trên các thông 
tin khác như chứng từ mua bán.   
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4. Tận dụng công nghệ - nhưng đặt hoạt động kinh doanh 
lên hàng đầu

Quan điểm của chúng tôi 

Việc thiết kế lại HTTKKT thường bắt nguồn từ việc nâng cấp hoặc triển khai mới hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Các nhà 
cung cấp hệ thống tốt nhất, chẳng hạn như đối tác SAP của chúng tôi, cung cấp các giải pháp tinh vi giúp tự động hóa các quy trình mà trước 
giờ đòi hỏi nhiều nguồn lực như cân đối giao dịch giữa các công ty, đối chiếu tài khoản và hợp nhất báo cáo. Mặc dù việc thiết kế HTTKKT dựa 
trên phương thức hoạt động của các ứng dụng dường như hợp lý, nhưng chúng tôi cho rằng nên áp dụng phương pháp tiếp cận cởi mở với 
tất cả các hệ thống. Điều này được minh họa như dưới đây: 

 

 
       Độc lập với ứng dụng     Liên quan đến ứng dụng 

 

“Ai cần thông tin gì và 
như thế nào?” 
 
 
 

• Xem lại cấu trúc của 
HTTKKT hiện tại 

• Phát triển tầm nhìn và 
mục tiêu trong tương 
lai của HTTKKT 

• Phỏng vấn các phòng 
ban chủ chốt để xác 
định những yêu cầu về 
báo cáo 

“Các thông tin liên 
quan nên được sắp 
xếp như thế nào?” 
 
 
• Phát triển một tập 

hợp các yêu cầu 
thông tin theo 
thành phần (như 
doanh thu và chi 
phí) và trường dữ 
liệu (như tư cách 
pháp nhân, phân 
khúc kinh doanh). 

“Các thông tin nên 
được trình bày như 
thế nào?” 
 
 
• Tóm tắt các yêu cầu 

hoặc mô hình thông 
tin để xác định mã 
khối của trường dữ 
liệu theo hoạt động 
nhằm phân loại tài 
sản, nợ phải trả, vốn 
chủ sở hữu, doanh 
thu và chi phí. 

“Các trường dữ liệu 
nên được sắp xếp như 
thế nào?” 

  

 

• Điều chỉnh tài 
khoản tương ứng 
với chức năng của 
ứng dụng 

• Cân nhắc hệ thống 
các giao dịch trung 
gian 

• Thiết kế và thực 
hiện các kiểm soát 
đối với quy trình 
hoạt động kinh 
doanh và bảo mật 
ứng dụng để hoạt 
động hiệu quả mà 
vẫn tuân thủ đầy 
đủ các yêu cầu. 

“Thực hiện triển khai 
dựa trên những nhu cầu 
thông dụng đã được 
thống nhất” 
 
• Giải quyết các yêu cầu 

về tổ chức, thông tin và 
chia sẻ kiến thức. 

Xác định các yêu cầu Phát triển các định  

về thông tin nghĩa 

Phát triển mô hình  

kế toán 

Định nghĩa HTTKKT Triển khai HTTKKT 
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Câu chuyện của Khách hàng 

Deloitte Việt Nam đã có các dự án triển khai hệ thống ERP mới thành 
công, đáp ứng nhu cầu báo cáo tài chính kép theo IFRS và VAS. Để có 
được  dữ liệu cần thiết nhằm hỗ trợ việc ra quyết định trong toàn tổ 
chức, Deloitte thường sử dụng các mô hình thông tin và kế toán. 

 

Các mô hình thông tin xác định các nhu cầu về phân hệ (slide and dice) 
của doanh nghiệp và các mô hình kế toán sẽ xác định các phân hệ nào 
là cần thiết theo thành phần của báo cáo tài chính và các chỉ số hiệu 
suất chính. Những mô hình này được sử dụng để truyền đạt các yêu 
cầu kinh doanh cấp cao và hướng dẫn cách quản lý các thông tin đó. 

 

Sau khi các mô hình thông tin và kế toán được hoàn thiện, một quá 
trình sàng lọc sẽ được áp dụng dựa trên các tiêu chí được thiết lập 
trước. Trong những nghiên cứu của chúng tôi về khách hàng, sau khi 
hướng tiếp cận này được được xác nhận, các tùy chọn ứng dụng sẽ 
được phát triển để hỗ trợ HTTKKT tương lai theo mong muốn của 
doanh nghiệp. 

  

Thông thường, ứng dụng ERP sẽ được biết đến trước khi thiết kế 
lại HTTKKT. Tuy nhiên, trước khi xác định cách thức thiết lập 
HTTKKT trong hệ thống, chúng ta cần phải định ra các yêu cầu về 
báo cáo và thiết lập các định nghĩa tiêu chuẩn. Các ứng dụng ERP 
tốt nhất có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu thông tin, và việc hiểu 
rõ nhu cầu kinh doanh cần được thực hiện trước khi đánh giá các 
phương án xác định và triển khai HTTKKT.               

 
Các đúc kết quan trọng 

• Trước hết tập trung vào việc tập hợp các yêu cầu về thông tin  

• Sử dụng mô hình thông tin và kế toán để hiểu các yêu cầu về 
thông tin 

• Thiết lập các tiêu chí để sàng lọc yêu cầu về thông tin cho 
HTTKKT trong tương lai 

• Chỉ nên cân nhắc các ứng dụng sau khi đã thống nhất được yêu 
cầu về thông tin  

 
 

 
 
 

 
Các giai đoạn thiết kế thường bị chi phối bởi yêu cầu báo cáo kinh 
doanh, việc thiết lập các định nghĩa tiêu chuẩn theo những yêu cầu 
này, và mô hình hóa cách thức thông tin sẽ được trình bày. Ví dụ sau 
đây thể hiện phương pháp tiếp cận này: 

 

Ví dụ mô hình Kế toán (HTTKKT theo phân hệ) (B/S, P/L, KPI’s) 
 

Tài khoản Đơn vị kinh doanh Đơn vị hoạt động Sản phẩm Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 

 Pháp nhân Bộ phận chuyên trách Sản phẩm Vị trí khách hàng Phân khúc khách 
hàng 

  Gia Công Bộ phận    

  Chi nhánh Dịch vụ chia 
sẻ 

Trung tâm 
chi phí 

Trung tâm 
doanh thu 

   

Kết quả hoạt động kinh doanh         

Thu nhập lãi vay         

Vay x x x  x x x x 

Chứng khoán x x x  x x x x 
Chứng khoán mua theo thỏa thuận bán lại x x x  x x x x 
Tiền gửi ở các tổ chức tài chính x x x  x x x x 

Chi phí lãi vay         

Lãi tiền gửi x x x  x x x x 

Trái phiếu thứ cấp x x x  x x   

Nợ từ Công cụ vốn x x x  x x   

Khác x x x  x x  x 

Dự phòng rủi ro tín dụng x x  x  x  x 

Thu nhập lãi thuần x x x x x x x x 
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5.  Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và đảm báo sự 
tham gia của bộ phận Tài chính   

 

Quan điểm của chúng tôi 

Mặc dù chủ đề này có thể không áp dụng cho tất cả các doanh 
nghiệp, nhưng báo cáo theo luật định trong giai đoạn chuyển đổi từ 
VAS sang IFRS là một công việc quan trọng và tốn nhiều thời gian. 
Các nhân viên tài chính phải dành nhiều thời gian trích xuất dữ liệu 
từ các hệ thống cũ để đối chiếu với các báo cáo bên ngoài trước khi 
tạo một bộ báo cáo theo VAS, sau đó lại tiến hành điều chỉnh để tạo 
thành một bộ báo cáo khác theo IFRS. Với sự gia tăng áp lực về mặt 
pháp lý và nhu cầu thích nghi với các thay đổi theo luật định cũng 
như yêu cầu thông tin, hệ thống Sổ Cái (“SC”) đa chiều có thể giảm 
bớt khối lượng công việc đối chiếu và nhu cầu thao tác dữ liệu.  

 

Tuy nhiên, để gặt hái được lợi ích đó và giảm các rủi ro tiềm ẩn gây 
tổn thất về danh tiếng hoặc chi phí tài chính liên quan đến thiếu sót 
trong việc  lập các báo cáo theo luật định, bộ phận tài chính cần có 
các bộ dữ liệu nhất quán phục vụ cho nhiều mục đích. 
 

Mặc dù HTTKKT không thể cung tất cả các loại báo cáo theo yêu cầu 
của các cơ quan quản lý nhưng nó vẫn có khả năng lưu trữ các 
trường dữ liệu cho những báo cáo thường được yêu cầu. 

 
 
 

Thông thường, các báo cáo theo luật định cần phải được đối chiếu 
với các số liệu đã được công bố bên ngoài và quy trình lập báo cáo 
phải chịu sự giám sát đáng kể từ các cơ quan quản lý. Các doanh 
nghiệp cần giải thích được mối liên hệ giữa các thông tin cụ thể với 
những thông tin đã được báo cáo với thị trường . Mặc dù một số báo 
cáo trong số này không thể dựa hoàn toàn vào hệ thống SC, phần 
lớn chúng được tổng hợp từ những báo cáo tập trung vào thu nhập 
và bảng cân đối kế toán. 
 
Việc khám phá các cơ hội như tận dụng các phân khúc HTTKKT hiện 
có để tạo ra các mã tài khoản phục vụ cho nhu cầu pháp lý có thể 
giúp củng cố tính toàn vẹn tài chính và loại bỏ công tác thu thập và 
thao tác dữ liệu thủ công. Câu chuyện của khách hàng dưới đây cho 
thấy các ngân hàng toàn cầu đang tập trung vào việc cập nhật 
HTTKKT của họ dựa trên những thay đổi về quy định. 

 
Câu chuyện của Khách hàng 
Trong câu chuyện của Khách hàng 1 (một ngân hàng quốc gia lớn), 
HTTKKT đã kết hợp danh sách đối tác vào trong mã khối về phân khúc 
khách hàng. Đối tác bao gồm các ngân hàng quốc gia khác, cơ quan 
quản lý tiền tệ, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ lớn đóng vai 
trò bảo đảm sau cùng cho các khoản vay và bồi thường. Quản lý các 
rủi ro liên quan đến đối tác đã trở thành mối quan tâm hàng đầu kể 
từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khả năng báo cáo trên 
phương diện này mang đến cái nhìn sâu hơn về rủi ro của ngân hàng 
và hỗ trợ việc cung cấp thông tin một cách chính xác cho các cơ quan 
quản lý. 
 
Ở câu chuyện của Khách hàng 2 (một công ty nông nghiệp và thương 
mại), việc sử dụng một phân hệ mã khối theo vị trí địa lý mang lại 
những nhìn nhận sâu sát về sự phân chia giữa sản xuất và giao dịch 
hàng hóa trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Đây là một 
yêu cầu chính yếu từ các cơ quan quản lý sở tại mà khách hàng 2 
phải báo cáo. 

 
Các đúc kết quan trọng 

• Đừng bỏ qua các yêu cầu của luật định khi xem xét yêu cầu về 
thông tin 

• Tập trung vào các quy định phổ biến cũng như các yêu cầu báo cáo 
theo luật định của địa phương cho toàn bộ tập đoàn. 
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Quan điểm của chúng tôi 

Với mục tiêu lâu dài là niêm yết chéo trên các 
sàn giao dịch chứng khoán lớn của nước ngoài 
thì một HTTKKT toàn cầu đáp ứng được các yêu 
cầu cáo báo cáo ở nhiều quốc gia là một nhiệm 
vụ quan trọng dù rất khó khăn đối với nhiều tổ 
chức, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi các quy định 
vẫn chưa được hoàn thiện và thường xuyên thay 
đổi. Một trong những đặc điểm nổi bật của 
HTTKKT được “địa phương hóa” là sự ra đời của 
các tài khoản và trung tâm chi phí. Một điểm 
khác nữa là mức độ chi tiết của tài khoản để đáp 
ứng nhu cầu cung cấp thêm thông tin của các cơ 
quan quản lý và luật định địa phương. 
 

Khi thiết kế HTTKKT toàn cầu, doanh nghiệp phải 
phỏng vấn và thu thập các yêu cầu của chi 
nhánh/địa phương trước khi xác định những gì 
có thể hoặc không thể được thực hiện với sổ cái. 
Các ứng dụng tốt nhất như SAP, Oracle và 
PeopleSoft đều có những chức năng có thể đáp 
ứng được cả các yêu cầu toàn cầu/cấp tập đoàn 
và địa phương/chi nhánh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện của Khách hàng 
Tại một khách hàng đang muốn tăng sự hiện 
diện của mình trên toàn thế giới thông qua 
niêm yết chéo, một nghiên cứu kéo dài trong 
sáu tháng về các giá trị mới được tạo ra cho 
thấy: khi mở rộng ra toàn cầu, việc các tài 
khoản của tập đoàn không thể đáp ứng nhu 
cầu báo cáo địa phương đang trở thành vấn 
đề. Trong quá trình thiết kế lại HTTKKT, công 
ty đã sử dụng các mã tài khoản theo  báo cáo 
địa phương khi có sự khác biệt không đáng 
kể giữa các chuẩn mực kế toán (VAS/ IFRS), 
và một sổ cái thứ cấp cho những trường hợp 
khác. 
 
Ngoài ra, việc có thêm các khối mã tài khoản 
tự chọn dựa trên vị trí địa lý hoặc phân khúc 
khách hàng để theo dõi tình hình các đối tác 
cũng giúp ích cho việc tuân thủ các yêu cầu 
về  báo cáo theo luật định ngày càng nghiêm 
ngặt ở các quốc gia đang phát triển. 
 
Nhờ vậy, HTTKKT mới có khả năng mở rộng 
và tính linh hoạt cần thiết để đáp ứng các 
nhu cầu báo cáo cấp quốc tế/ tập đoàn cũng 
như ở cấp địa phương/chi nhánh. 
 
Các đúc kết quan trọng 

• Thu thập các yêu cầu báo cáo địa 
phương/chi nhánh 

• Tập trung vào những việc có thể làm 
được sau khi thu tổng hợp các yêu cầu 
thông tin  

• Xác thực lại nhóm giá trị với các bộ 
phận ở địa phương/chi nhánh để nắm bắt 
được những chênh lệch có thể phát sinh 
sau khi thiết lập thiết kế ban đầu của 
HTTKKT. 

 

6.   Đáp ứng nhu cầu kinh doanh toàn cầu 
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7. Xem xét mô hình quản trị 
 

Quan điểm của chúng tôi 
Điều quan trọng cần ghi nhớ là HTTKKT là một hệ thống “sống” và sẽ tiếp tục phát triển cùng với sự tăng trưởng của doanh nghiệp và 
những thay đổi bên ngoài. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, một HTTKKT mới thường đối mặt với các khó khăn như quản trị kém và  thiếu 
các chính sách, quy trình rõ ràng để duy trì “sự sống” của nó. Điều này sẽ dẫn đến các vấn đề phổ biến như việc sử dụng một khối mã  tài 
khoản cho nhiều mục đích khác nhau, phát sinh các khối mã trùng lặp và việc sử dụng không nhất quán các khối mã đó. Để đảm bảo rằng 
HTTKKT mới duy trì được các nguyên tắc thiết kế và tính toàn vẹn của nó, nhóm dự án không chỉ cần thiết kế một mô hình quản trị, mà 
còn phải làm tốt công việc thông tin và xây dựng kế hoạch quản lý thay đổi. 
 
Để đạt được các lợi ích, sự toàn vẹn và tính xác đáng của HTTKKT mới, chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp nên xem xét định kỳ HTTKKT 
và đưa việc bảo trì HTTKKT vào các quy trình kinh doanh tiêu chuẩn của mình. Một HTTKKT cần được hỗ trợ bởi một cấu trúc quản trị 
toàn diện dựa trên các nguyên tắc trong Mô hình quản trị HTTKKT được nêu dưới đây, bao gồm các chính sách, quy trình và sự phân chia 
trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng và bảo trì HTTKKT.  
 
Các lĩnh vực quản trị điển hình bao gồm: thiết lập các tiêu chuẩn yếu tố dữ liệu quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn của các định nghĩa 
được duy trì trong suốt vòng đời của HTTKKT; các giao thức bảo trì HTTKKT được xác định rõ để ngăn chặn sự phát sinh thêm của tài 
khoản sổ cái và các phân khúc khác; xác định và áp dụng một quy trình chuẩn để giúp tích hợp các thay đổi về cấu trúc hoặc quy trình của 
HTTKKT và đảm bảo tất cả người dùng và hệ thống HTTKKT luôn được cập nhật. 

 
 

 
 

 Mô hình quản trị HTTKKT   

Chuẩn hóa các dữ liệu chính Chính sách và quy trình chuẩn Truyền thông và đào tạo 

• Thiết lập một cơ sở tập trung mà tất cả 
người dùng HTTKKT đều có thể dễ dàng 
truy cập và tổng hợp đầy đủ các chính 
sách về HTTKKT, định nghĩa về phân khúc 
và  những quy trình đã được ban hành. 

• Phát triển một kế hoạch truyền thông bài 
bản để giúp người dùng luôn được thông 
báo về các ý tưởng liên quan tới HTTKKT, 
các thay đổi và cập nhật của định nghĩa  

• Lựa chọn và ưu tiên các cơ hội để tiêu 
chuẩn hóa và cải tiến quy trình 

• Xác định cách xử lý những trường hợp 
không tuân thủ chính sách HTTKKT 

• Quy xét trách nhiệm giải quyết hậu quả của 
việc không tuân thủ. 

• Tiến hành việc đào tạo HTTKKT cho 
toàn doanh nghiệp 

• Đánh giá và thông qua giáo trình 
đào tạo 

• Cần tổ chức giám sát và hướng dẫn 
quá trình truyền thông và đào tạo 
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Câu chuyện của Khách hàng 

Một khách hàng đã triển khai việc ghi lại các yếu tố dữ liệu; tuy nhiên, 
việc tiêu chuẩn hóa các dữ liệu này không thực sự thành công do 
thiếu nguồn lực và hướng hành động rõ ràng từ các vị trí cấp cao. 

 

Quản lý các phân khúc của HTTKKT một cách  thiếu tập trung gây khó 
khăn trong việc xác định và sử dụng các mã tài khoản một cách nhất 
quán. Theo đó, cả hệ thống bị “ô nhiễm” với các mã tài khoản đã bị 
khóa từ trước nhằm dự trữ cho việc sử dụng trong tương lai hoặc 
không cần thiết vì đã sẵn có trong các phân hệ và hệ thống phụ khác 
(ví dụ: tiền, tài khoản liên công ty, khoản vay, hàng tồn kho, chi phí 
nhân viên, VAT và tài khoản luật định, các yêu cầu theo luật định). 
 

Khi các yêu cầu tạo mới này được thực hiện, hệ thống trở nên ngày 
càng thiếu linh hoạt, không minh bạch và khó sử dụng. Trong giai 
đoạn thiết kế lại, công ty đã nắm lấy cơ hội để phát triển một chính 
sách tập trung cho HTTKKT được quản lý bởi một ủy ban quản lý. Ủy 
ban này xem xét từng yêu cầu thay đổi và so sánh với các thông lệ tốt 
nhất và các chính sách liên quan tới HTTKKT. Điều này đã được thực 
thi nghiêm ngặt và các thay đổi được giám sát tập trung bởi ủy ban, 
đảm bảo việc duy trì tính toàn vẹn của HTTKKT được thiết kế lại. 

Các đúc kết quan trọng 

• Đảm bảo rằng HTTKKT sau khi đưa vào sử dụng phải được 
đánh giá kỹ lưỡng mỗi ba đến năm năm, thay đổi và bảo trì 
thường xuyên. 

• Việc quản trị cũng quan trọng như việc thiết kế lại và cần bao 
quát được yếu tố dữ liệu tiêu chuẩn quan trọng, các chính 
sách và thủ tục, hoạt động truyền thông và đào tạo 

• Tầm quan trọng và quy mô của mô hình quản trị phụ thuộc 
vào mức độ chi tiết của HTTKKT mới. HTTKKT càng chi tiết thì 
chi phí bảo trì và rủi ro càng cao 

• Thực hiện các chương trình đào tạo và truyền thông mạnh 
mẽ để quản lý tác động của những thay đổi trong tương lai 

• Tiến hành đánh giá các hướng dẫn sử dụng Chính sách kế 
toán doanh nghiệp để đảm bảo chúng phù hợp với thiết kế 
HTTKKT mới. 
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8. Khuyến khích toàn doanh nghiệp 
tham gia vào việc thiết kế lại HTTKKT  

 

Quan điểm của chúng tôi 

Mục tiêu chính của HTTKKT là theo dõi một cách chính xác và kịp thời tất 

cả hoạt động có ảnh hưởng về mặt kế toán. Tuy nhiên, thiết kế HTTKKT 

không nên chỉ là mối quan tâm của bộ phận tài chính. Một yếu tố quan 

trọng để thành công trong việc làm cho HTTKKT hiệu quả và phù hợp hơn 

chính là đảm bảo sự tham gia của toàn bộ các bên liên quan cả ở cấp độ 

quản trị và cấp độ vận hành. 

 

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các dự án thiết kế lại HTTKKT thường 

thất bại do chưa có sự hiểu biết đầy đủ về nhu cầu của các bên liên quan. 

Bằng cách mở rộng nhóm dự án vượt ra ngoài phạm vi bộ phận tài chính, 

chúng ta có thể có được các góc nhìn khác nhau đối với việc xác định 

những yêu cầu và tác động mà sự thay đối này có thể mang đến cho 

doanh nghiệp. 

 

Nhóm quản lý thường là nơi khởi xướng việc thiết kế vì HTTKKT trước 

hết phải đáp ứng được các yêu cầu theo luật định và quy định. Tuy nhiên, 

nếu thông tin đầu vào chỉ đến từ nhóm này thì có thể ảnh hưởng đến 

khả năng đáp ứng các nhu cầu thông tin hiện tại và trong tương lai của 

HTTKKT, hoặc tệ hơn là tạo ra các vấn đề trong tương lai do những hạn 

chế về tầm nhìn và quan điểm. Thực tế, việc cân bằng giữa các yêu cầu 

báo cáo cho mục đích quản trị và luật định, và cho mục đích vận hành có 

thể mang lại nhiều thử thách cho doanh nghiệp.  

 

Để giảm thiểu vấn đề này, chúng tôi đề nghị nhóm dự án nên được hỗ 

trợ bởi một nhóm khác có các thành viên làm việc ở nhiều bộ phận khác 

nhau nhằm tập hợp được nhiều nhất các yêu cầu về thông tin và hoạt 

động. 

 

Sự tham gia của bên liên quan về thuế vào dự án thiết kế này cũng là một 

điểm rất quan trọng cần lưu ý. Trong một môi trường thuế toàn cầu phức 

tạp, rủi ro và sai sót trong báo cáo tài chính cũng cao hơn. Việc thiếu các 

quy trình chuẩn và hạn chế  các thông tin kế toán chi tiết để đáp ứng các 

yêu cầu báo cáo có thể làm tăng thêm rủi ro sai sót.

 
Thiết lập tài khoản sổ cái riêng thường là cách hiệu quả và tiết kiệm 
nhất để tích lũy thông tin theo yêu cầu riêng của cơ quan thuế, đồng 
thời cho phép tự động tính toán chênh lệch giữa thuế và sổ sách kế 
toán. Các nhu cầu cụ thể cho việc lập báo cáo theo khu vực địa lý và 
liên công ty, nếu không được giải quyết nhờ vào thiết kế HTTKKT, 
nên được thực hiện từ các nguồn lực có sẵn khác. Không bao giờ 
được bỏ qua nhu cầu về thuế trong nỗ lực hợp lý hóa HTTKKT. 
 
Câu chuyện của Khách hàng 
HTTKKT hiện tại của một khách hàng đã được xây dựng từ nhiều năm 
trước bởi bộ phận tài chính và được thiết kế khớp với các yêu cầu 
riêng lẻ của bộ phận này. Do đó, HTTKKT này không thực sự đáp ứng 
nhu cầu thông tin của các bộ phận khác như nhân sự và thu mua, 
những người dựa vào thông tin trên sổ cái chung để lập báo cáo và 
ra quyết định. Điều này dẫn đến những hạn chế trong việc lập báo 
cáo trong các bộ phận khác trong công ty và HTTKKT mất đi tính xác 
thực. Một dự án thiết kế lại HTTKKT sau đó đã được triển khai với sự 
tham gia của tất cả các bộ phận trong công ty. Mặc dù quá trình thiết 
kế bị kéo dài nhưng kết quả sau cùng đã giải quyết được các yêu cầu 
của công ty một cách hiệu quả hơn. 

 
Các đúc kết quan trọng 

• Bộ phận tài chính nên chịu trách nhiệm chính cho các dự án nhưng 
các bộ phận khác cũng phải tham gia đóng góp 

• Tăng cường quan hệ hợp tác giữa tài chính, thuế và công nghệ 
thông tin (“CNTT”) để tận dụng tối đa các khả năng chuyên môn về 
tài chính và CNTT  

• Để thiết kế HTTKKT, công ty nên bắt đầu bằng cách tiếp cận rộng 
rãi các bộ phận/ phòng ban, sau đó thực hiện quy trình sàng lọc kỹ 
lưỡng dựa trên các nguyên tắc thiết kế và những ứng dụng cần thiết 
cho nhu cầu quản lý và kinh doanh
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Đâu là điểm đến tiếp theo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Khi quý doanh nghiệp nghĩ đến việc thiết kế lại HTTKKT, hãy dành thời 
gian xem xét làm thế nào có thể kết hợp những nguyên tắc vận hành 
tối ưu này trong cách tiếp cận của mình. Thiết kế lại một HTTKKT toàn 
cầu cho cả doanh nghiệp là công việc phức tạp nhưng lại đóng vai trò 
then chốt nếu doanh nghiệp muốn hiểu rõ hơn về giá trị hiệu suất 
của mình và mong muốn đồng chỉnh thông qua một nền tảng thông 
tin chung. 

 

Nếu quý doanh nghiệp đang cân nhắc việc thiết kết lại HTTKKT, hoặc 
đã bắt đầu hành trình thiết kế lại, và mong muốn trao đổi về các cách 
tiếp cận khả thi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm. 
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