Số: 55 /2012/TB-HBC

Tp HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO
"V/v các vấn đề thống nhất trong cuộc họp ngày 18/05/2012, 22/05/2012"
Thân gởi: Chỉ huy trưởng (CHT), Kế toán kho, Thủ kho các công trình.
P. Vật tư, P. Kiểm soát nội bộ , ban MMTB, P. Kế toán, P.ISO, P.ERP.
Công ty TNHH máy xây dựng Matec.
Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả vận hành hệ thống ERP, nay thông báo các vấn đề được
thống nhất trong cuộc họp ngày 18/05/2012, 22/05/2012 với Kế toán kho, Thủ kho các công
trình như sau :
1. Không thực hiện yêu cầu trả hàng trên ERP từ ngày 18/05/2012. Do đó :
a. Các yêu cầu trả hàng từ 18/05/2012 mà chưa xử lý thì banMMTB sẽ thực hiện
hủy trên hệ thống.
b. Các mặt hàng công trình muốn trả sẽ đưa vào khu vực kho 04 khi thấy hàng được
đóng gói, kiểm đếm, vệ sinh và sẽ thực hiện tạo phiếu xuất trên hệ thống.
2. Phiếu nhập(PN), phiếu xuất(PX) in từ ERP phải có đầy đủ chữ ký của các đối tượng liên
quan. Nếu thiếu bất kỳ 1 chữ ký nào thì xem như chứng từ đó không hợp lệ.
3. Việc nhập, xuất kho phải được thực hiện trên ERP ngay khi xảy ra nghiệp vụ thực tế.
a. Mua vật tư bằng tiền công tác phí sẽ không chấp nhận trường hợp mua hàng mà
không có giá. Khi đó, hàng mua về phải nhập kho ngay theo đơn giá bán trên hóa
đơn bán lẻ hoặc hóa đơn đỏ.
b. Thép thi công sẽ được ghi nhận số lương xuất thép sau khi hoàn thành một sàn
hoặc một dầm hoặc một cột.
c. Bê tông phải thực hiện nhập trong vòng 24giờ khi hoàn tất xong việc đổ bê tông
theo số lượng tạm tính trên bản vẽ thiết kế.
d. Nhập-Xuất hàng vào ban đêm thì Kế toán kho phải in PN-PX trước cho Thủ kho
trước 16giờ hằng ngày hoặc ngay khi có thông tin nhập-xuất. Nếu số lượng kiểm
đếm khi Nhập-Xuất có chênh lệch thì sẽ ghi nhận bằng tay trên PN-PX số lượng
thực rồi đưa bên giao/ nhận ký xác nhận vào.
Đề nghị chỉ huy trưởng các công trình phải có trách nhiệm bố trí, phối hợp các nhân sự tại
công trình để việc vận hành ERP mang lại hiệu quả trong công tác quản lý.

P. Tổng giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Văn An

Nơi nhận:
- Như trên.

