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CHUYÊN ĐỀ  
Kế toán giá thành sản xuất – Tháng 11.2022 

- Thời gian: 2h15 phút/1 buổi học 
- Số buổi: 3       Học phí: 1.000.000đ 
- Điều kiện học: Có chuyên môn kế toán doanh nghiệp và đã đi làm việc kế toán 

thực tế tối thiểu 1 năm; Hoặc có nền tảng kiến thức kế toán cơ bản vững chắc 
(hạch toán, tính toán, …) 

- Học viên nhận được gì từ chuyên đề: 
o Thành thạo xây dựng, tính toán giá thành sản xuất sản phẩm 
o Tính giá thành sản xuất sản phẩm theo TT 133 và TT200 trên phần mềm 

kế toán 
TT Nội dung 

01 Qui trình sản xuất sản phẩm: 
- Sản xuất sản phẩm giản đơn 
- Sản xuất sản phẩm nhiều công đoạn 

Dữ liệu tham khảo 
02 Sử dụng tài khoản kế toán 

- Thông tư 133 
- Thông tư 200 
- Hạch toán kế toán: Chia tiểu khoản và hướng dẫn hạch toán phổ biến 

03 Mã đối tượng tập hợp chi phí (Mã vụ việc cho sản xuất sản phẩm) 
- Mã tập hợp chi phí để phân bổ cho 1 số sản phẩm 
- Mã tập hợp chi phí đích danh cho sản phẩm 
- Phân nhóm mã đối tượng 

Dữ liệu tham khảo 
04 Xây dựng danh sách mã sản phẩm, mã nguyên vật liệu 

Dữ liệu tham khảo 
05 Định mức: 

- Nguyên vật liệu 
Nguyên vật liệu thay thế trong thành phần cấu tạo lên 1 sản phẩm 

- Nhân công 
Dữ liệu tham khảo 

06 Chi phí nguyên vật liệu: 
- Tổng hợp, đối chiếu 
- Kết chuyển, phân bổ 

Dữ liệu tham khảo 
07 Chi phí nhân công: 

- Tổng hợp, đối chiếu 
- Kết chuyển, phân bổ 
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Dữ liệu tham khảo 
08 Chi phí sản xuất chung: 

- Tổng hợp, đối chiếu 
- Kết chuyển, phân bổ 

Dữ liệu tham khảo 
09 Xuất điều chuyển kho: 

- Xác định giá trị HHVT kho xuất, giá trị HHVT kho nhập 
- Xử lý chênh lệch do xuất điều chuyển nhiều vòng 

Dữ liệu tham khảo 
10 Sản phẩm hỏng lỗi 
11 Chi phí sản xuất dở dang 
12 Nhập kho thành phẩm 
13 Tính giá thành sản xuất sản phẩm 
14 Thẻ giá thành 
15 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất 
16 Đối chiếu xử lý chi phí giá thành 
17 Thực hành phần mềm kế toán 
18 Những lưu ý (theo dữ liệu, qui trình SX mỗi đơn vị và kinh nghiệm đã quyết 

toán) 

GV. Phạm Đình Dưỡng 


