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TÓM TẮT 
Kế toán quản trị là công cụ hữu ích nhằm giúp các doanh nghiệp trong công tác 

điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 đang diễn ra rất nhanh tạo cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp 
vững mạnh trên thị trường. Việc áp dụng hệ thống ERP giúp doanh nghiệp nói 
chung và tại các doanh nghiệp điện phía Bắc nói riêng nâng cao quản lý, giảm năng 
suất lao động của nhân viên và đáp ứng những thay đổi liên tục của thị trường. Dữ 
liệu nghiên cứu được tác giả thu thập tại 57 đơn vị điện lực phía Bắc Việt Nam, 
thông qua phương pháp định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp 
(DN) điện cần tích hợp thêm mô đun trong hệ thống ERP nhằm xây dựng định mức, 
dự toán khâu phân phối điện và kinh doanh điện; tích hợp mô đun quản trị nhân sự
cho phòng tổ chức nhân sự, tích hợp mô đun vật tư cho phòng kế hoạch vật tư, tích 
hợp ERP với PMIS, tích hợp ERP với HRMS,… nhằm giúp công ty điện có thể kiểm 
soát toàn bộ nguồn lực doanh thu điện với quy mô lớn.  

Từ khóa: Kế toán quản trị doanh thu, hệ thống ERP. 

ABSTRACT 
Management accounting is a useful tool to help businesses in operating and 

managing production and business. In the context of the industrial revolution 4.0 is 
happening very quickly, creating opportunities and challenges for strong businesses 
in the market. The application of the ERP system helps businesses in general and in 
the Northern electricity enterprises in particular improve management, reduce 
employee productivity and respond to the continuous changes of the market. 
Research data was collected by the authors in 57 electricity units in the North of 
Vietnam, through qualitative methods. Research results show that electricity 
businesses need to integrate more modules in the ERP system to build norms and 
estimate the electricity distribution and trading stages; integrated human resource 
management module for the organization and personnel department, integrating 
the materials module for the planning and materials department, integrating ERP 
with PMIS, integrating ERP with HRMS,... to help power companies to control  
entire electricity revenue resources with a large scale. 
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1. GIỚI THIỆU 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đem lại những tác 

động to lớn và sâu sắc đến tư duy và nhận thức của các DN 

trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Đây là vấn đề đã và 
đang đặt ra rất nhiều cơ hội và thách thức cho các DN khi 
bước vào thời kỳ kỷ nguyên số và thời kỳ công nghệ thông tin 
bùng nổ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin diễn ra mạnh 
mẽ làm thay đổi công cụ quản lý tại mỗi DN trong thời đại 
mới là điều vô cùng cần thiết, ERP - hệ thống hoạch định 
nguồn lực DN được ưu tiên và là sự lựa chọn tối ưu cho DN. 

Theo điều 3, khoản 10 - Luật Kế toán 2015 “Kế toán quản 
trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh 
tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài 
chính trong nội bộ đơn vị kế toán” [4]. Vì vậy, có thể hiểu do 
yêu cầu nhạy bén và nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh 
đa dạng nên thông tin kế toán quản trị doanh thu thường có 
tính chất linh hoạt, nhanh chóng nhưng phải đảm bảo độ tin 
cậy, tùy thuộc vào tính chất của từng quyết định kinh doanh 
trong từng DN. Thông tin KTQT nói chung và thông tin KTQT 
doanh thu nói riêng có vai trò quan trọng trong quản lý và 
điều hành DN, đây cũng chính là công cụ hữu ích của nhà 
quản trị DN trong việc thực hiện các mục tiêu quản lý.  

DN điện lực phía Bắc bao gồm 02 tổng công ty điện lực 
kinh doanh điện năng đến khách hàng là: Tổng công ty 
Điện lực Miền Bắc (EVN NPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà 
Nội (EVN HaNoi); có ngành nghề kinh doanh chính: Sản 
xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện 
năng. Theo lộ trình phát triển thị trường điện (Quyết định 
số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), khâu kinh 
doanh bán lẻ điện sẽ được tách ra khỏi khâu phân phối 
điện khi triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, bắt 
đầu từ năm 2021. Khi đó, các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện 
sẽ cạnh tranh với nhau và với các công ty cổ phần tư nhân 
khác bán điện cho khách hàng. Trước áp lực cạnh tranh và 
yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 
do đó việc sử dụng các công cụ quản lý trong đó kế toán 
quản trị có vai trò rất quan trọng nhằm quản trị tách bạch 
các khoản mục về doanh thu của hoạt động phân phối 
điện và kinh doanh bán lẻ điện. Vì vậy, nghiên cứu ứng 
dụng hệ thống ERP trong kế toán quản trị doanh thu tại các 
DN điện lực phía Bắc Việt Nam có ý nghĩa thực tiễn, qua đó 
đề xuất giải pháp nhằm ứng dụng hệ thống  ERP trong kế 
toán quản trị doanh thu vào thời gian tới. 
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2. LÝ THUYẾT, TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 
2.1. Lý thuyết 

 Quan điểm về hệ thống ERP 
ERP trong tiếng anh viết tắt là: Enterprise Resource 

Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực DN. ERP là công 
nghệ dựa trên máy tính tích hợp dữ liệu trong tổ chức và áp 
đặt các quy trình chuẩn hóa cho dữ liệu [3]. ERP là phần 
mềm đóng gói được thiết kế để tích hợp và tối ưu hóa các 
quy trình kinh doanh của DN [1]. ERP là một thuật ngữ rộng 
được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng phần mềm nào tích hợp 
tất cả các quy trình và dữ liệu kinh doanh vào một hệ thống 
cơ bản duy nhất [14]. ERP là một phương thức quản lý kinh 
doanh, là một giải pháp công nghệ giúp DN tích hợp toàn 
bộ ứng dụng quản lý SXKD vào một hệ thống duy nhất, tự 
động hóa các quy trình quản lý [7]. Tất cả hoạt động của 
DN như quản trị nhân lực, quản lý sản xuất, quản lý cung 
ứng vật tư, quản lý tài chính, quản lý bán hàng, trao đổi với 
đối tác, khách hàng đều được thực hiện trên hệ thống ERP. 
ERPS (Enterprise Resources Planning System) là khái niệm 
về hệ thống hoạch định tổng thể các nguồn lực hiện có của 
DN, là một hệ thống ứng dụng đa phân hệ giúp tổ chức, 
DN quản lý các nguồn lực và điều hành tác nghiệp [8]. Do 
đó, có thể hiểu: “ERP là một hệ thống ứng dụng phần mềm 
đa phân hệ, tích hợp theo một kiến trúc tổng thể. ERP tính 
toán và dự báo các khả năng có thể phát sinh trong quá trình 
điều hành sản xuất/ kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp nhà 
quản trị doanh nghiệp quản trị nhân lực, quản trị sản xuất, 
quản trị kinh doanh, quản trị khách hàng,...”. 

Đối tượng sử dụng trong hệ thống ERP 
Hệ thống ERP tại các DN luôn cung cấp thông tin cho 

nhiều đối tượng khác nhau. Bộ phận KTQT doanh thu cung 
cấp thông tin giúp nhà quản trị các cấp đưa ra quyết định 
cho DN. Đối tượng sử dụng thông tin mà KTQT doanh thu 
cung cấp là nhà quản trị các cấp trong DN, bao gồm các nhà 
quản trị cấp cấp cơ sở, cấp cao và cấp trung gian. Mỗi cấp 
nhà quản trị đều sử dụng thông tin KTQT doanh thu cung 
cấp cho các mục tiêu riêng, đồng thời phải liên kết với mục 
tiêu chung toàn DN. Đối với việc vận hành giải pháp ERP, hệ 
thống dữ liệu các bộ phận KTQT doanh thu được được tích 
hợp trên một cơ sở dữ liệu tài chính kế toán và chia sẻ trên 
toàn DN. Vì vậy, nhà quản lý có thể truy cập vào hệ thống để 
thu nhận thông tin trên cơ sở nhu cầu thông tin cho các mục 
tiêu quản lý hoặc cung cấp thông tin cho đối tượng khác đã 
được phân quyền truy cập dữ liệu trên ERP.Hình thức cung 
cấp thông tin truyền thống bằng văn bản cũng được sử 
dụng phổ biến trong các DN khi mà nhà quản trị muốn bộ 
phận KTQT doanh thu cung cấp hệ thống báo cáo kế toán 
bằng văn bản. Như vậy, KTQT doanh thu cung cấp thông tin 
theo hình thức nào thì thông tin luôn phải hữu ích, kịp thời, 
đáng tin cậy cho việc thực hiện mục tiêu quản lý. 

Ứng dụng hệ thống ERP trong doanh nghiệp 
Hệ thống ERP đã trở thành hệ thống được lựa chọn cho 

phần lớn các công ty. Lợi ích chính của việc sử dụng hệ 
thống ERP là: Cải thiện hiệu quả; Lợi thế theo thời gian; Hệ 
thống tích hợp trên toán thế giới; Tiết kiệm thời gian/ tốc 
độ; Các chức năng sử dụng [9]. Một nửa thị phần hệ 

thống ERP toàn cầu hiện nay được nắm giữ bởi bốn người 
khổng lồ: SAP, Oracle, Infor và Microsoft. Bảng xếp hạng các 
nhà cung cấp ERP tốt nhất thế giới hiện nay dựa trên 5 tiêu 
chí chính là: Thị phần, chức năng triển khai, thời gian triển 
khai, và thời gian hoàn vốn (Báo cáo của Panorama 
Consulting - một công ty tư vấn triển khai ERP).  

Hệ thống ERP được cho là sẽ thay đổi tính chất, cấu trúc 
và quản lý công việc. Từ đó mang lại sự tiết kiệm chi phí 
đáng kể và tăng lợi nhuận trong bất kể bối cảnh của tổ 
chức [1]. Khi ứng dụng hệ thống ERP vào DN thì các DN cần 
điều chỉnh cho phù hợp với quy trình chuyên nghiệp, phù 
hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm giúp nâng cao chất 
lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận, tăng 
năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu cho DN [5]. 
Thực chất của hệ thống hoạch định nguồn lực DN là một 
hệ thống các giải pháp được hỗ trợ bởi phần mềm máy tính 
để quản trị các hoạt động của DN một cách thống nhất, 
tích hợp nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực và đạt 
được mục tiêu mong muốn. Phần mềm ERP là hệ thống 
tích hợp đa phân hệ có tính mở, độ linh hoạt cao. Tùy vào 
đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản trị của DN, các 
phân hệ của phần mềm ERP có thể khác nhau. Tuy nhiên, 
các phân hệ cốt lõi thường có ở các phần mềm ERP bao 
gồm: Quản trị tài chính, Quản trị khách hàng…[6]. 

 
(Nguồn: Tác giả thu thập từ các nghiên cứu) 

Hình 1. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 

Ứng dụng phần mềm quản trị nguồn lực ERP giúp DN: 
Tạo hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ với các kiểm tra 
chéo; tạo các báo cáo phân tích theo nhiều chiều một cách 
nhanh chóng; theo dõi đơn hàng; quản lý bán hàng; quản 
lý công nợ khách hàng; tính giá thành sản xuất. Các chức 
năng được bao phủ bởi hệ thống ERP bao gồm: Sản xuất, 
phân phối, kế toán, tài chính, quản lý nhân sự, dự án, quản 
lý hàng tồn kho, dịch vụ và bảo trì, vận chuyển cung cấp 
khả năng tiếp cận, khả năng hiển thị và tính nhất quán 
trong toàn DN [13]. 

Như vậy, ứng dụng phần mềm quản trị nguồn lực hệ 
thống ERP được quản trị bởi rất nhiều phân hệ khác nhau 
và đòi hỏi DN cần có: Tầm nhìn của ban lãnh đạo DN, khả 
năng về năng lực về tài chính, chuẩn hóa về quy trình 
nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên được được tạo bài bản, tích 
hợp các phân hệ phù hợp cho từng DN nhằm tiết kiệm chi 
phí, tăng hiệu quả làm việc, khẳng định được thương hiệu 
của DN trên thị trường. 
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2.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Theo nghiên cứu [11] về việc nghiên cứu hệ thống ERP 

và kế toán quản trị tại Canada đã chỉ ra: (1)- việc triển khai 
hệ thống ERP có ảnh hưởng đến KTQT trong DN, (2)- giải 
thích rõ tác động của hệ thống ERP đối với KTQT, (3)- hiểu 
rõ tác động sẽ được hướng dẫn thêm bằng cách nhận ra 
biểu đồ mở rộng của các tài khoản đã có sẵn trong hệ 
thống ERP. Như vậy, việc triển khai hệ thống ERP sẽ có kết 
quả tính toán cao, tiêu chuẩn hóa tổng thể từ đó làm cho 
thông tin về kế toán quản trị chính xác và kịp thời hơn, giúp 
cho người làm kế toán quản trị ít tham gia vào việc nhập dữ 
liệu hơn thay vào đó quá trình phân tích dữ liệu được nhiều 
hơn. Theo nghiên cứu [12] chỉ ra: (1)- sự tác động của ERP 
đối với nhà quản lý có sự tác động thúc đẩy nhau làm cho 
kế toán quản trị bị ảnh hưởng bởi sự tác động thúc đẩy này, 
(2)- hệ thống ERP giúp tăng tính kịp thời của thông tin, 
cung cấp thông tin nhằm xem chi tiết thông tin tài chính và 
phi tài chính. Mặt khác, theo kết quả nghiên cứu [2] khảo 
sát tại tổ chức Public Sector Organizations (PSO) - Malaysia 
việc tích hợp hệ thống ERP đã được triển khai và giúp tổ 
chức PSO nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính và hiệu 
quả quản lý khách hàng. Nó đã trở thành một chiến lược 
cực kỳ hiệu quả nhằm nâng cao hiệu lực của tổ chức.  

Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng hệ thống ERP đến áp dụng 
KTQT trong các doanh nghiệp logistics tại TP. Hồ Chí Minh 
được thể hiện rõ hơn thông qua nghiên cứu [10]. Nghiên cứu 
sử dụng phương pháp định tính đưa ra mô hình và xây dựng 
thang đo, đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu định 
lượng nhằm thu thập dữ liệu, phân tích, khảo sát và kiểm 
định giả thiết của mô hình. Từ đó, nghiên cứu chỉ ra có 05 
nhân tố ảnh hưởng: (1)- chất lượng dịch vụ, (2)- chất lượng 
thông tin, (3)- chất lượng hệ thống, (4)- chất lượng chức năng 
kiểm soát của ERP, (5)- sự hỗ trợ của nhà quản lý cấp cao.  

Tóm lại, tác giả nhận thấy các nghiên cứu trên đều 
khẳng định hệ thống ERP có ảnh hưởng đến KTQT trong 
DN và chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về ứng dụng hệ 
thống ERP trong các DN điện. Do đó, kế thừa các nghiên 
cứu trên gắn với thực tế về hoạt động quản trị doanh thu 
điện tại các DN điện lực phía Bắc Việt Nam; nghiên cứu tiến 
hành khảo sát, phỏng vấn, quan sát... việc ghi nhận doanh 
thu điện và kiểm soát doanh thu điện thông qua hệ thống 
ERP làm cơ sở cho vấn đề nghiên cứu.   
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, các dữ liệu 
thứ cấp liên quan đến vấn đề nghiên cứu như nghiên cứu 
tổng quan một số khái niệm khoa học có liên quan hay ứng 
dụng hệ thống ERP trong DN được công bố trên các 
phương tiện: Web, tạp chí ở cả trong nước và ngoài nước. 
Dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua việc nghiên cứu thực 
trạng hệ thống ERP trong kế toán quản trị doanh thu điện. 
Từ đó, bằng phương pháp thống kê, tổng hợp tác giả đã 
phân tích, suy luận, diễn giải các vấn đề liên quan tại 45/57 
đơn vị điện lực khảo sát. 
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Hiện nay, việc áp dụng ERP tại 22 công ty điện lực kinh 
doanh điện thuộc EVN Hà Nội và 23 công ty điện lực kinh 

doanh điện thuộc EVN NPC được ghi nhận thông tin điện 
được các công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Điện lực Cầu Giấy, 
Điện lực Đan Phượng, Điện lực Sơn Tây, Điện lực Nam Định, 
Điện lực Ninh Bình... tất cả đều thu thập thông tin, hạch 
toán và cập nhật vào hệ thống ERP. Hệ thống ERP tại ban 
kế toán bao gồm các phân hệ: CM manager (Kế toán tiền), 
GL manager (Kế toán tổng hợp), AP manager (Kế toán phải 
trả), AR manager (Kế toán các khoản phải thu), PM manager 
(Kế toán dự án), FA manager (Kế toán tài sản cố định, công 
cụ dụng cụ), TA manager (Kế toán thuế), INV manager (Kế 
toán hàng tồn kho). Việc cập nhật vào hệ thống ERP này 
được thống nhất chung cho toàn tổng công ty điện, giúp 
các bộ phận quản trị tại các công ty quản lý hoàn toàn truy 
cập và lấy thông tin một cách nhanh chóng và đơn giản.  

Việc khảo sát thực tế tại các công ty điện phía Bắc chỉ ra 
rằng để tổ chức ghi nhận doanh thu điện đối với khách 
hàng tại các công ty điện đều tổ chức quy trình ghi nhận 
doanh thu thông qua 5 bước như hình 2. 

 
(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Hình 2. Tổ chức quy trình ghi nhận doanh thu điện  
Bước 1: Bộ phận ghi chỉ số tổ chức ghi chỉ số công tơ 

dùng điện được các công ty Điện lực giao cho các đội quản 
lý vận hành điện trực tiếp thuộc bộ phận ghi chỉ số thuộc 
ban kinh doanh điện quản lý và theo dõi. Việc ghi chỉ số 
hiện nay thông qua thiết bị đo đếm là công tơ điện tử và 
công tơ cơ khí. Việc thực hiện ghi chỉ số công tơ điện tử 
thông qua thiết bị đo xa, đo gần. Với công tơ điện đo xa, bộ 
phận ghi chỉ số đo đếm vào ngày cố định hàng tháng 
thông qua thiết bị đo xa HHU sẽ tới gần công tơ và thu 
thập dữ liệu thông qua thiết bị này, dữ liệu sau đó được 
truyền về máy chủ. Với công tơ cơ khí, bộ phận ghi chỉ số 
điện phải trực tiếp ghi chỉ số điện bằng ảnh chụp qua 
camera, truyền vào phần mềm máy tính bảng.  

Bước 2: Bộ phận lập hoá đơn tiến hành ghi chỉ số thu 
thập sẽ được nhập lên phần mềm quản lý hệ thống ERP - 
CMIS. Bộ phận lập hoá đơn. Hệ thống tự động cập nhật và 
tính toán hoá đơn tiền điện. 

Bước 3: Bộ phận in hoá đơn tiến hành kiểm tra sai sót 
trước khi in hoá đơn. Hoá đơn điện tử được sử dụng khi 
thông báo về số tiền điện khách hàng cần nộp trên hoá 
đơn. Thêm một điểm đáng chú ý khác là, hoá đơn điện tử 
mới được áp dụng QR Code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam vào hợp đồng điện tử để tạo thuận tiện 
và thúc đẩy thanh toán tiền điện theo hình thức không sử 
dụng tiền mặt. 

Bước 4: Bộ phận quản lý thu tiền phát hành hoá đơn 
giao thu bằng các hình thức khác nhau như: Tiền mặt hoặc 
thanh toán tiền điện bằng giao dịch điện tử. 
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Bước 5: Sau khi hoàn tất phúc tra (nếu có), đội quản lý 
xác nhận số liệu và phòng kinh doanh các công ty Điện lực 
ký bảng kê, lập hoá đơn trên hệ thống ERP. Hệ thống ERP 
sẽ không cho sửa, xóa dữ liệu, nên các thao tác, bút toán 
cần thực hiện chính xác. Nếu sửa, hệ thống ERP sẽ lưu lại 
vết chân số. Do đó, ERP tạo nên sự chính xác và minh bạch 
giúp quản trị được tốt dữ liệu thông tin tại đơn vị. Sau khi 
dữ liệu được cập nhật vào hệ thống ERP, hệ thống sẽ tự 
động thu thập được sản lượng điện thương phẩm. Tuy 
nhiên, vẫn còn tồn tại trong việc ghi chỉ số trên công tơ cơ 
xảy ra sai sót ảnh hưởng lớn đến sản lượng điện thương 
phẩm; và tồn tại trong việc nhân sự cập nhật thông tin sản 
lượng điện thương phẩm vào hệ thống ERP. 

Bước 6: Ban tài chính - kế toán sẽ kiểm soát toàn bộ 
lượng tiền khách hàng khi phát sinh trong quá trình sử 
dụng điện. 

Mặt khác, doanh thu thực tế trong kinh doanh bán điện 
tại các công ty điện được căn cứ vào điện năng thương 
phẩm, điện năng thương phẩm này chính là điện năng bán 
cho khách hàng được tập hợp thông qua hệ thống đo đếm 
đã ghi chỉ số trong tháng và biểu giá bán lẻ điện được áp 
dụng cho toàn tập đoàn và có trong toàn bộ hệ thống ERP 
của các công ty điện lực phía Bắc. Hiện nay, đối với nhóm 
khách hàng là đối tượng sinh hoạt, được áp dụng theo biểu 
giá bán lẻ điện sinh hoạt chi tiết theo 6 bậc thang điện. 
Biểu giá bán điện này là do cục điều tiết Điện lực tính toán 
và xây dựng biểu giá điện này. Biểu giá được áp cho toàn 
EVN cùng với sản lượng thương phẩm sẽ tính toán doanh 
thu thực hiện trong kỳ. Qua quá trình tác giả thu thập dữ 
liệu về doanh thu bán lẻ điện thương phẩm của các đơn vị 
điện thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (bảng 1). Nhìn 
vào bảng doanh thu thực tế của các đơn vị Điện lực cho 
thấy doanh thu khác nhau ở những công ty điện mặc dù 
cùng giá bán là do nhà nước quy định với các bậc thang là 
như nhau nhưng khác nhau là do: Sự tiêu thụ về sản lượng 
điện thương phẩm. Sản lượng điện thương phẩm phụ 
thuộc vào tỷ trọng khách hàng sinh hoạt điện là bao nhiêu, 
với những vùng có mật độ dân cư cao thì việc tiêu thụ điện 
sinh hoạt cao hơn những vùng có mật độ dân cư ít; những 
vùng có khu công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất,… thì 
rõ ràng vùng đó sẽ tiêu thụ lượng điện thương phẩm cho 
mục đích điện kinh doanh, sản xuất cũng sẽ rất cao… Điều 
này làm cho doanh thu khác nhau giữa các công ty điện.  

Bảng 1. Doanh thu giá bán lẻ điện bình quân  

STT CTĐL 
Doanh thu thực tế điện (triệu đồng)  Năm 

2017   Q1   Q2   Q3   Q4  
1 Nam Định 670,932 791,185 907,481 815,541 3,185,139 
2 Phú Thọ 757,619 915,878 991,442 937,780 3,602,718 
3 Quảng Ninh 1,355,004 1,589,658 1,838,271 1,645,362 6,428,295 
4 Thái Nguyên 1,428,313 1,679,810 1,866,362 1,653,001 6,627,485 
5 Bắc Giang 713,295 885,836 1,074,546 1,016,064 3,689,740 
6 Thanh Hóa 1,201,278 1,535,758 1,630,062 1,496,807 5,863,905 
7 ...      

23 Ninh Bình 703,167 800,173 821,093 799,293 3,124,266 

(Nguồn: Các công ty Điện Miền Bắc) 

 
(Nguồn: Các công ty Điện Miền Bắc) 

Hình 3. Kết quả kiểm tra, xử lý hành vi trộm điện năm 2019 
Đồng thời, việc ghi nhận và quản trị doanh thu điện vẫn 

còn xảy ra thất thoát. Qua việc khảo sát tại các công ty điện 
thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc việc xảy ra tình trạng 
ăn trộm điện làm ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu 
và quản trị điện tại các công ty điện là rất lớn. Điều này đặt 
ra đòi hỏi trong các công ty điện trong việc làm thế nào để 
quản trị doanh thu điện.  
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Hoàn thiện tích hợp phần mềm quản trị DN thông qua hệ 
thống ERP một cách chuyên nghiệp và thông minh có vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng 
liên quan bên trong và bên ngoài DN một cách nhanh 
chóng, kịp thời, chính xác và đầy đủ. Đồng thời giúp các 
công ty điện lực nâng cao hiệu quả quả kinh doanh cũng 
như tăng thêm giá trị về năng suất lao động. Với cuộc cách 
mạng 4.0 bùng nổ việc đưa công nghệ thông tin áp dụng là 
điều vô cùng cần thiết của các DN nói chung và của các công 
ty điện nói riêng. Qua quá trình khảo sát tác giả thu thập 
được các công ty điện đã và đang áp dụng hệ thống ERP, tuy 
nhiên chưa khai thác nó một cách tối đa như tích hợp các mô 
đun quản trị về tổ chức nhân sự, quản trị tài chính, quản trị 
kế hoạch, quản trị định mức, dự toán hay quản trị dòng 
tiền,... Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp 
các mô đun và đào tạo đến các đơn vị điện trong công ty 
điện giúp công ty giảm thiểu công việc, giảm thiểu nhân sự, 
giảm thiểu chi phí là điều rất quan trọng.  

Ưu điểm nổi bật của hệ thống ERP là dữ liệu quản lý tập 
trung (online, mọi truy xuất về dữ liệu đều đảm bảo từ một 
nguồn duy nhất) người dùng không sửa, không xóa được; 
thủ tục tính toán, lập sổ sách - báo cáo đều phải tuân thủ 
chặt chẽ theo quy trình thống nhất chung có khả năng tích 
hợp các hệ thống như: CMIS (quản lý khách hàng), PMIS 
(quản lý lưới điện), HRMS (quản lý nhân sự),... Hiện nay khi 
áp dụng hệ thống ERP các công ty Điện lực mới chỉ tích hợp 
được hệ thống CMIS và các phân hệ về tài chính kế toán, cụ 
thể đã tích hợp được 10 phân hệ trong tổng số 15 phân hệ 
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tài chính kế toán của hệ thống ERP và được chia thành 3 
nhóm: Nhóm phân hệ thanh toán, nhóm phân hệ vật tư 
mua sắm, nhóm phân hệ tổng hợp trên hệ thống. Năm 
phân hệ chưa tích hợp như: Phân hệ phân tích tài chính, 
quản lý đầu tư, rủi ro tài chính,… Để giúp nhà quản trị có 
thể khai thác thông tin một cách nhanh nhất khi cần. tác 
giả đưa ra khuyến nghị như sau: 

Một là, cần tích hợp thêm mô đun nhằm xây dựng định 
mức, dự toán khâu phân phối điện và kinh doanh điện; tích 
hợp mô đun quản trị nhân sự cho phòng tổ chức nhân sự, 
tích hợp mô đun vật tư cho phòng kế hoạch vật tư, tích hợp 
ERP với PMIS, tích hợp ERP với HRMS,… nhằm giúp công ty 
điện có thể kiểm soát toàn bộ nguồn lực DN với quy mô lớn.  

 Minh họa như công ty điện cần tích hợp mô đun quản 
lý vật tư cho phòng kế hoạch vật tư trên hệ thống ERP, 
muốn vậy công ty cần thống nhất bộ mã vật tư của tất cả 
các đơn vị điện thuộc EVN. Nếu công ty không thống nhất 
được bộ mã vật tư thì công tác xây dựng và chuẩn hóa bộ 
mã vật tư, chuẩn hóa cấu trúc bộ mã công trình xây 
dựng,…  này sẽ gây tốn thời gian và công sức dẫn đến 
thiếu đồng bộ hóa trên hệ thống ERP. Đồng thời công việc 
không được hoàn thành nếu thiếu đi sự phối hợp ăn ý, kịp 
thời của các phòng ban liên quan với nhau trong công ty.  

Hai là, công ty cần thiết lập quy trình phân công công 
việc hợp lý, cần đưa ra quy trình làm việc cụ thể nhằm phối 
hợp giữa nhân viên kế toán quản trị với nhân viên các phòng 
ban như phòng ban định mức, phòng ban dự toán, phòng 
ban kế hoạch… đồng thời cần có sự phối hợp hơn giữa bộ 
phận kế toán quản trị và các cấp quản trị trong công ty.  

Ba là, việc ghi chỉ số trên công tơ cơ vẫn xảy ra sai sót ảnh 
hưởng sản lượng điện thương phẩm và cập nhật thông tin 
vào hệ thống ERP. Việc tích hợp tích hợp thêm mô đun quản 
trị nhân sự cho phòng tổ chức nhân sự, tích hợp mô đun vật 
tư cho phòng kế hoạch vật tư, tích hợp ERP với hệ thống 
PMIS, tích hợp ERP với hệ thống HRMS,… Khi đó, các công ty 
điện cần xây dựng quy trình các bước chi tiết cụ thể như sau:  

Bước 1: Rà soát toàn bộ các phân hệ đang sử dụng tại 
hệ thống ERP của công ty. Triển khai và tích hợp thêm các 
phân hệ PMIS, HRMS, các mô đun về phân tích tài chính, 
quản lý đầu tư, rủi ro tài chính,… 

Bước 2: Xây dựng quy trình quản trị trong công ty và 
thiết lập các hệ thống báo cáo phục vụ trong công tác kiểm 
tra, đánh giá phục vụ nhu cầu thông tin nhà quản trị. 

Bước 3: Phân quyền truy cập vào hệ thống ERP cho các 
bộ phận liên quan. 

Bước 4: Xây dựng quy định về tài liệu hướng dẫn quản lý 
vật tư trên hệ thống ERP; quy định quản lý trên hệ thống 
ERP; quy trình quản lý vận hành trên hệ thống ERP; quy 
trình chuẩn hóa mã vật tư, quy trình chuẩn hóa bộ mã công 
trình trên hệ thống ERP,… cho các đơn vị điện phía Bắc Việt 
Nam áp dụng và triển khai vào thực tế. 

Bốn là, do đặc thù của KTQT cần được bảo mật, công ty 
nên ứng dụng phần mềm ERP chuyên biệt và có khả năng 
tích hợp cao nhằm tiết kiệm chi phí các yếu tố vận hành về 
con người, máy móc, thiết bị, nâng cao hiệu quả về doanh 

thu điện. Đồng thời để tránh thất thoát điện không còn là 
nỗi lo riêng của ngành điện, các công ty điện cần đầu tư 
công nghệ, đầu tư đổi mới quản lý để hạ giá thành sản 
phẩm, tuyên truyền để nhân dân biết cách sử dụng tiết 
kiệm điện từ gia đình đến công sở như tắt những thiết bị 
điện khi không cần thiết. Đặc biệt, cần có chế tài đủ mạnh, 
xử lý nghiêm đối với các trường hợp trộm cắp điện.  

Như vậy, hệ thống ERP cần thiết đối với các DN nói 
chung và với các DN điện nói riêng. Các cơ sở dữ liệu đang 
được tập trung ở công ty, sẽ được hợp nhất các cơ sở dữ 
liệu trong tổng công ty và cả tập đoàn điện lực Việt Nam. 
Đây là cơ sở quan trọng để ngành điện có thể sớm ứng 
dụng các công nghệ lõi của cuộc CMCN 4.0, như dữ liệu 
lớn, AI (trí tuệ nhân tạo),… nhằm phục vụ tốt hơn công tác 
quản trị doanh thu của các công ty điện lực phía Bắc trong 
thời gian tới. 
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