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BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Một số kinh nghiệm ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại
Trường Thực hành Sư phạm.
2. Mục tiêu của sáng kiến:
Kế toán là bộ phận quan trọng không thể thiếu ở bất kỳ cơ quan, đơn vị, tổ chức nào
nói chung và trường học nói riêng, kế toán là bộ phận tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng
thực hiện chức năng tổ chức, quản lý trong công tác Tài chính – Kế toán theo chế độ
Nhà nước ban hành. Việc thực hiện chức năng này có tốt hay không, trước hết phụ
thuộc vào tính thường xuyên, kịp thời và chính xác của thông tin. Theo đà phát triển của
công nghệ thông tin hiện nay, việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán là vô cùng
cần thiết và mang tính thiết yếu, không chỉ giải quyết được vấn đề xử lý và cung cấp
thông tin nhanh chóng, thuận lợi mà nó còn làm tăng năng suất lao động của bộ máy kế
toán, tạo cơ sở để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán. Đó cũng là lý
do tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại
Trường Thực hành Sư phạm”.
3. Mô tả nội dung sáng kiến.
Ngoài hoạt động cơ bản của công việc kế toán như ghi chép, thu nhận, xử lý cung
cấp các thông tin tài chính của đơn vị thì việc thực hiện chế độ cho viên chức giáo viên
và học sinh trong Đơn vị Trường học cũng rất quan trọng, phải được thực hiện đầy đủ
và kịp thời.
Bên cạnh những phần mềm được Trường trang bị thì trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ tôi cũng luôn tìm tòi, trau dồi kiến thức tin học để tôi có thể vận dụng chúng
trong thực hiện nhiệm vụ. Dưới đây tôi xin chia sẻ một ứng dụng tin học trong công tác
kê toán mà tôi tâm đắc nhất đó là Google trang tính.
Công cụ google trang tính là một ứng dụng tương tự giống Excel nhưng nó được
lập trình online, nó rất hữu ích cho công việc của chúng ta, có thể làm việc độc lập,
dùng để thu thập thông tin.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên có những thông tin, báo cáo
cần tổng hợp nhanh để gửi cấp trên hay có những thông tin cần thu thập, đối chiếu với
giáo viên hoặc có những báo cáo cần thu thập thông tin từ học sinh quá nhiều cần đến
sự trợ giúp của đội ngũ giáo viên thì Google trang tính là phương tiện giúp tổng hợp báo

cáo nhanh nhất từ nhiều người. Tạo một Google trang tính để lấy số liệu từ giáo viên,
sau khi gửi mẫu này đi thì giáo viên nhập xong là ta có bảng dữ liệu khá hoàn chỉnh.
4. Phạm vi áp dụng: Sáng kiến đã được áp dụng cho công tác kế toán tại Trường
Thực hành Sư phạm.
5. Thời gian áp dụng: Từ tháng 01 năm 2020 đến nay.
6. Hiệu quả sáng kiến:
Từ những giải pháp nêu trên cho tôi kết quả như sau:
Nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn được rất nhiều thời gian trong quá trình
thực hiện thống kê, báo cáo... giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được sự
tin tưởng của lãnh đạo và các đồng nghiệp trong đơn vị.
Giúp tôi cập nhật và khai thác thông tin rất nhanh, thực hiện các báo cáo về tài
chính hay thực hiện các chế độ chính sách cho viên chức và học sinh nhanh chóng, kịp
thời, tận dụng triệt để các nguồn lực từ đội ngũ viên chức hỗ trợ tôi để hoàn thành tốt tất
cả các báo cáo, thống kê dù lớn hay nhỏ dù phức tạp hay đơn giản.
Những ứng dụng tin học tôi nêu trên nó còn có thể áp dụng cho công tác kế toán
và cả công tác văn phòng tại đơn vị chẳng hạn như: Thông qua chia sẻ google trang tính
văn phòng có thể lấy thông tin học sinh nhanh nhất từ giáo viên để tổng hợp báo cáo lên
cấp trên. Giáo viên có thể áp dụng Form Excel để nhập danh sách học sinh hoặc kết quả
học tập của học sinh. Cụ thể như tôi tốn khoản 3 giờ để thu thập danh sách học sinh
đăng ký học các lớp tiếng Anh tăng Cường. Nhưng khi sử dụng google trang tính tôi chỉ
tốn khoản 1 giờ để thu thập thông tin.
Sau đây là bảng thống kê số liệu viên chức sử dụng google trang tính:
Năm Sử dụng

Nhóm sử dụng

Sử dụng gmail

Sử dụng
trang tính

google

2020

Viên chức

165/165

100/165

2021

Viên chức

165/165

135/165

Việc áp dụng sáng kiến “Một số kinh nghiệm ứng dụng tin học trong công tác kế
toán tại Trường Thực hành Sư phạm” giúp cho tôi phần nào giảm bớt thời gian, gánh
nặng và sự bộn bề trong công tác kế toán đặc biệt là công việc thu thập dữ liệu và nhập
liệu. Vì đó là một khâu chiếm nhiều thời gian và công sức nhất. Đồng thời cũng nhờ
chính sự nổ lực không ngừng và tin thần tự học hỏi của bản thân đã phần nào giúp tôi
hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó tôi sẽ không
ngừng tìm tòi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để từng ngày trang bị thêm những kiến thức
và kinh nghiệm mới cho mình để thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao.

