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NhŽn dịp năm mới 2017 vš đ‚n XuŽn Đinh Dậu, thay mặt Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, t“i thŽn Ÿi gửi đến cŸc thế hệ cŸn bộ, c“ng chức, vi˚n chức Kiểm toŸn
Nhš nước lời thăm hỏi Žn cần vš lời ch…c mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2016 đž kh˙p lại, Kiểm toŸn Nhš nước đạt được nhiều thšnh t˝ch, chất
lượng hoạt động kiểm toŸn ngšy cšng tiến bộ. Năm 2017 lš năm Kiểm toŸn Nhš
nước c‚ nhiều sự kiện quan trọng, năm đẩy mạnh Ÿp dụng Hệ thống Chuẩn mực
Kiểm toŸn nhš nước theo chuẩn mực quốc tế vš lš năm bản lề chuẩn bị tổ chức
Đại hội của Tổ chức cŸc cơ quan Kiểm toŸn tối cao chŽu ç lần thứ 14 tại Việt
Nam. T“i tin tưởng rằng Kiểm toŸn Nhš nước sẽ phŸt huy truyền thống 22 năm
xŽy dựng vš trưởng thšnh để hošn thšnh xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng
đŸng lš c“ng cụ hữu hiệu của Đảng vš Nhš nước trong kiểm tra việc quản l› vš
sử dụng tši ch˝nh c“ng, tši sản c“ng; hỗ trợ, phục vụ đắc lực cho hoạt động của
Quốc hội, Hội đồng nhŽn dŽn; lš lực lượng quan trọng trong đấu tranh, ph’ng
chống tham nhũng, thực hšnh tiết kiệm, chống lžng ph˝.

T“i mong rằng mỗi cŸn bộ, c“ng chức, vi˚n chức của Kiểm toŸn Nhš nước sẽ
tiếp tục phŸt huy bản lĩnh ch˝nh trị, truyền thống ¹C“ng minh - Ch˝nh trực - Nghệ
tinh - TŽm sŸngº, xứng đŸng với niềm tin của Đảng, Nhš nước vš NhŽn dŽn.

C•ng với nhŽn dŽn cả nước, Kiểm toŸn Nhš nước sẽ tiếp tục n˚u cao tinh thần
đošn kết, phŸt huy tr˝ tuệ g‚p phần xŽy dựng một Quốc hội của dŽn, do dŽn, v˜
dŽn, xứng đŸng lš cơ quan đại biểu cao nhất của nhŽn dŽn, phấn đấu c•ng tošn
Đảng, tošn quŽn vš tošn dŽn ta thực hiện thắng lợi mục ti˚u dŽn gišu, nước
mạnh, dŽn chủ, c“ng bằng, văn minh.

Mừng xuŽn Đinh Dậu - 2017, ch…c cŸn bộ, c“ng chức, vi˚n chức Kiểm toŸn
Nhš nước đ‚n xuŽn mới vui tươi, lšnh mạnh, một năm mới sức khỏe, hạnh ph…c
vš thšnh c“ng!

ThŽn Ÿi

Nguyễn Thị Kim Ngân
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

THƯ CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Gửi cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước
nhân dịp năm mới 2017 - Xuân Đinh Dậu

QUỐC HỘI
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2017



Là một trong những con vật
hiền lành, luôn mang lại

niềm vui cho mọi người, mọi
nhà, con gà đã trở thành người
bạn thân yêu của người nông
dân. Nhắc đến những con gà là
nghĩ về làng quê: cây đa, bến
nước, sân đình; về những cánh
đồng lúa vàng ươm, khói lam
chiều tỏa bay sau lũy tre xanh để
lại mùi thơm nồng hương rạ.
Con gà là biểu tượng tốt đẹp của
cuộc sống, là ước vọng của sự
bình yên, ôm ấp, chở che. Không
biết sao, là con vật có ích, mang
lại niềm vui cho muôn người
nhưng Gà trong 12 Con Giáp lại
luôn được nhắc đến với nỗi lo
vất vả, lật đật khi ai đó cầm tinh
con Gà - tuổi Dậu. Bước vào
năm ĐINH DẬU, tôi có những
cảm nhận thật khác...

Chưa bao giờ và chưa khi nào
vấn đề nông nghiệp được Đảng,
Chính phủ quan tâm như thời
gian qua. Chiến lược phát triển
đất nước xác định năm 2020
nước ta cơ bản thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại,
nhưng không ai phủ nhận được
vai trò trụ cột của nông nghiệp
đối với kinh tế đất nước; nông
dân vẫn là lực lượng quan trọng,
đóng góp rất nhiều cho kinh tế -
xã hội đất nước. Tiếc thay, mới
chỉ 1% doanh nghiệp tham gia
đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp.
Chưa bao giờ xuất khẩu gạo của
Việt Nam lại đánh mất sự kỳ
vọng như năm qua; nông dân vẫn
là bộ phận xã hội yếm thế, phải
chịu nhiều tác động tiêu cực của

thiên tai, rủi ro, những hạn chế,
yếu kém từ kinh tế - xã hội: thất
nghiệp, ô nhiễm môi trường,
được mùa mất giá, mất vệ sinh
an toàn thực phẩm...

Đồng bằng sông Cửu Long lũ
về muộn, dường như không có
lũ; hạn hán, lũ lụt liên tục  ở
miền Trung làm thiệt hại hoa
màu, vật chất rất lớn, ảnh hưởng
sâu sắc đời sống sản xuất của
người nông dân, đảo lộn cuộc
sống và kinh tế xã hội địa
phương. Mừng thay, nhận thấy
và chia sẻ kịp thời, nhiều hội
nghị, cuộc họp chuyên đề về
nông nghiệp được tổ chức năm
qua, Thủ tướng Chính phủ đã có
những chỉ đạo quyết liệt thông
qua hành động cụ thể đưa nông
nghiệp vượt qua khó khăn, thách
thức để hội nhập. Những quyết
định quan trọng đã được Chính
phủ ban hành: thu hẹp đất trồng
lúa, xây dựng chuỗi nông sản
nông nghiệp kết nối; khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư cho
nông nghiệp bằng cơ chế thông

thoáng trong vay vốn của nhiều
ngân hàng, khuyến khích nông
dân, doanh nghiệp đầu tư công
nghệ cao cho sản xuất nông
nghiệp. Bằng chứng là Thủ
tướng quyết định chi gói hỗ trợ
60 tỷ cho các dự án nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao. Đối
thoại với doanh nghiệp, Chính
phủ lắng nghe ý kiến và có lời
giải đáp thỏa đáng giải quyết
ngay những thắc mắc của họ.
Những rào cản vô hình và hữu
hình để đưa nông nghiệp phát
triển theo hướng hiện đại dần
được gỡ bỏ. Bảo vệ nông sản
trong nước, xây dựng nông
nghiệp công nghệ cao; tạo điều
kiện cho nông dân tích tụ ruộng
đất, xây dựng hợp tác xã kiểu
mới...là những định hướng chiến
lược nghe vừa quen vừa lạ nay
đã thành hiện thực tươi mới trên
chặng đường đổi mới đưa đất
nước đi lên bằng nhiều cách,
trong đó có phát triển nông
nghiệp, nông thôn ở quy mô hiện
đại, hội nhập quốc tế. Tại diễn
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đàn Quốc hội, lĩnh vực nông
nghiệp cũng được các đại biểu
bàn luận sôi nổi, thẳng thắn chỉ
ra yếu kém, khuyết điểm và hiến
kế tháo gỡ khó khăn.

Nông thôn nước ta đã đổi
thay rất nhiều sau 30 năm đổi
mới, trong đó có phần đóng góp
của Nghị quyết “tam nông” của
Đảng. Niềm vui nhiều nhưng nỗi
lo không ít. Nông thôn, nông
dân, nông nghiệp đang phải đối
mặt với những thách thức của
biến đổi khí hậu toàn cầu, của sự
tàn phá thiên nhiên, phá hoại môi
trường bởi chính con người: hạn
hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, ô
nhiễm môi trường sống...Sự cố
môi trường biển bốn tỉnh miền
Trung do Formosa gây ra là bài
học đắt giá về phát triển kinh tế,
thu hút đầu tư nước ngoài không

được kiểm soát “đầu vào” theo
quy chuẩn. Nó thức tỉnh bao
điều. Xây dựng nông thôn mới,
được và chưa được đã bộc lộ bất
cập, căn bệnh hình thức đang
được chỉ ra, phê phán và khắc
phục. Là đất nước đi lên từ nông
nghiệp, lấy xuất khẩu gạo là
nguồn thu chủ lực cho ngân sách
quốc gia nay chuyển hướng sang
tái cơ cấu nông nghiệp, thu hẹp
diện tích đất trồng lúa, chuyển
đổi cây trồng, hiện đại hóa nông
nghiệp theo hướng công nghệ
cao, coi trọng xuất khẩu sản
phẩm nông nghiệp giá trị
cao...Đó là những đột phá trong
chuyển đổi tư duy của người
nông dân. Đương nhiên câu
chuyện sắp xếp dôi dư lao động
nông nghiệp khi máy móc thay
thế lao động thủ công vẫn là khó
khăn thách thức mới nảy sinh khi
hiện đại hóa theo hướng đưa
công nghệ hiện đại vào nông
nghiệp, nông thôn.

Hình ảnh đàn gà trống, mái
ríu rít chạy đi kiếm mồi ở mọi
nơi, mặc cho đất cằn sỏi đá, mặc
cho mưa nắng dãi dầu, đâu có
nguồn sống là chúng tới, lam lũ,
vất vả mà vẫn yêu đời; gáy vang
mỗi sáng, đánh thức mọi người
bước vào ngày mới tươi đẹp. Tôi
liên tưởng đó cũng là phẩm chất
của người nông dân Việt Nam.
Trong nhọc nhằn, gian khó, họ
vẫn tìm thấy nguồn sống yêu đời
của mình.Tằn tiện, tần tảo mỗi
ngày để tích cóp, gây dựng cơ
đồ. Đã từng có những dân tộc trở
thành nước phát triển cũng bắt
đầu từ nông nghiệp. Chuyện cử
nhân bỏ đô thành về quê lập
nghiệp không còn là hiếm. Làm
giàu ngay trên mảnh đất quê
hương nơi mình sinh ra khôn
lớn. Mừng thay, ý tưởng khởi

nghiệp, sáng tạo đã và đang
thành hiện thực nơi các bạn trẻ
quyết dấn thân, lập nghiệp.

Trong mười hai con Giáp, Gà
thật đáng yêu biết chừng nào.
Những ai sinh ra từ làng, lớn lên
bằng ngô, khoai, sắn; trải qua
những tháng năm mò cua bắt ốc,
chăm bẵm những đàn gà chui ra
từ vỏ trứng trắng tinh, bằng
những chuyến tàu ra khơi đánh
cá... mới cảm nhận được giá trị
đích thực của những cụm từ:
NHÀ NÔNG, NÔNG DÂN,
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN.
Hiểu để yêu thương, quý trọng
cuộc sống mỗi ngày, nhất là
những ai thành đạt, nên người
bắt đầu từ đói nghèo, từ bàn tay
tảo tần của mẹ, của cha “bán mặt
cho đất, bán lưng cho trời”, tần
tảo nuôi con từ những đồng tiền
kiếm được từ con cua, con ốc,
con gà, quả trứng... Con gà gợi
nhớ cho ta về sự đùm bọc yêu
thương, chốn đi về sau những
chuyến đi xa, sau mỗi ngày làm
việc mệt mỏi. 

Trong thông điệp đầu năm mới
2017, người đứng đầu tổ chức
Liên hợp quốc mong muốn năm
ĐINH DẬU cả thế giới được
hưởng hòa bình. Đó cũng là ước
muốn của nhân loại về một thế
giới hòa bình, không còn cảnh
chiến tranh, bạo lực, xung đột, đổ
máu. Điều này làm chúng ta liên
tưởng đến đời sống của những
chú gà luôn mang lại niềm vui và
sự bình yên cho cuộc sống. Hãy
tin, năm con Gà là năm may mắn
cho mỗi quốc gia, dân tộc trên
khắp hành tinh này.

Mùa Xuân đã về, chúng ta
hãy cầu chúc cho những người
nông dân có vụ mùa bội thu,
cuộc sống no ấm, hạnh phúc
bình yên!n
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Thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng
từng nói rằng: “Mấy năm nay
điều hành ngân sách như đi
trên dây”. Vậy, trong năm 2016,
công tác điều hành tài chính-
ngân sách được Bộ trưởng đánh
giá như thế nào? Đâu là những
điểm nhấn đáng chú ý trong
công tác điều hành tài chính -
ngân sách năm qua?

Năm 2016, nền kinh tế trong
và ngoài nước vẫn còn rất nhiều
khó khăn. Tăng trưởng kinh tế
thấp hơn dự kiến và thấp hơn so
với năm trước (tăng trưởng kinh tế
thế giới năm 2016 dự kiến chỉ ở mức 3,1%, thấp
hơn năm 2015 (3,2%); tăng trưởng kinh tế Việt
Nam chỉ đạt 6,21%, thấp hơn năm 2015 (6,68%) và
thấp hơn mục tiêu Quốc hội đặt ra cho năm 2016
(6,7%). Tuy vậy, đến thời điểm này, tôi cho rằng
ngành tài chính đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được
Quốc hội và Chính phủ giao. 

Thứ nhất, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và
Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế
sử dụng đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Tài
chính đã xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật
NSNN 2015, Luật Phí và lệ phí trình các cấp có
thẩm quyền để thực hiện từ ngày 01/01/2017.

Thứ hai, việc thực hiện dự toán NSNN đảm bảo
đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, chi trả nợ,
đồng thời khắc phục hậu quả lũ lụt, hạn hán, xâm
nhập mặn, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên
tai và xử lý sự cố về môi trường biển ở một số tỉnh
miền Trung. Công tác huy động vốn năm nay vượt
kế hoạch đề ra với kỳ hạn vay tương đối dài và chi
phí vay có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn. 

Thứ ba, công tác quản lý giá
được tăng cường, đảm bảo không
gây biến động lớn về giá, góp
phần kiềm chế lạm phát, ổn định
kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển
sản xuất và thu hút đầu tư. 

Thứ tư, việc cổ phần hóa và
thoái vốn nhà nước tại các doanh
nghiệp tiếp tục được thực hiện
theo kế hoạch. Đến đầu tháng
12/2016, đã có 56 doanh nghiệp
được phê duyệt phương án cổ
phần hóa với tổng giá trị thực tế là
34.017 tỷ đồng, trong đó giá trị
thực tế phần vốn nhà nước tại

doanh nghiệp là 24.390 tỷ đồng. Ước tính đến hết
tháng 12/2016, các đơn vị đã thực hiện thoái vốn
được 3.646 tỷ đồng, thu về 6.840 tỷ đồng.

Thứ năm, về thị trường tài chính, TTCK đã hoàn
thành tốt vai trò huy động nguồn vốn trung và dài
hạn phục vụ mục tiêu phát triển nền kinh tế. Mức
vốn hóa thị trường cổ phiếu và dư nợ thị trường trái
phiếu đạt 63% GDP, đến nay tổng vốn huy động qua
TTCK đạt trên 2 triệu tỷ đồng, đóng góp bình quân
23% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Sự phát triển của
TTCK cũng góp phần quan trọng trong việc thúc
đẩy cổ phần hóa DNNN. Hiệu quả kinh doanh của
các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đạt kết quả tích
cực, tăng tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 22,7%.  

Đặc biệt trong năm 2016, dấu ấn mang tính đột
phá của ngành tài chính đối với công tác quản lý tài
chính công đó là trình Chính phủ trình Bộ Chính trị
ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương,
giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm
bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững; trình
Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch 5 năm
lần đầu tiên. Các Nghị quyết này có ý nghĩa vô cùng
quan trọng trong bối cảnh cân đối NSNN gặp nhiều
khó khăn, đòi hỏi phải cơ cấu lại NSNN và nợ công
một cách căn bản và toàn diện, đồng thời tạo bước

Bộ trưởng Bộ Tài chính ĐINH TIẾN DŨNG 



chuyển biến tích cực cho NSNN trong thời kỳ mới,
giữ vững an ninh, an toàn tài chính. 

Đối với Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai
đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội khóa XIV
thông qua, Bộ Tài chính sẽ cụ thể hóa hành động
như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Ngày 09/11/2016, Quốc hội thông qua Kế hoạch
tài chính 5 năm 2016-2010, Nghị quyết trên đóng
góp một vài trò hết sức quan trọng trong việc hoạch
định các chính sách, kế hoạch tài chính – ngân sách
nhà nước trong giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch tài chính 5 năm xác định mục tiêu tổng
quát, mục tiêu cụ thể về tài chính - NSNN, các định
hướng lớn về tài chính, NSNN, số thu và cơ cấu thu
nội địa, thu dầu thô, thu cân đối từ hoạt động xuất
nhập khẩu, số chi và cơ cấu chi đầu tư phát triển,
chi trả nợ, chi thường xuyên, định hướng về bội chi
ngân sách, giới hạn nợ nước ngoài của quốc gia, nợ
công, nợ chính phủ và các giải pháp chủ yếu để
thực hiện kế hoạch; đồng thời cũng đề ra các định
hướng, giải pháp chủ yếu về thu, chi, bội chi
NSNN, các nguyên tắc cân đối, gắn với mục tiêu tái
cơ cấu nền kinh tế cùng với chuyển đổi mô hình
tăng trưởng. Đây là cơ sở quan trọng để lập kế
hoạch tài chính - NSNN 3 năm và dự toán NSNN
hằng năm từ nay đến năm 2020.

Căn cứ vào mục tiêu của Quốc hội về Kế hoạch
tài chính - NSNN 5 năm 2016-2020, thời gian tới
đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành
chỉ đạo về việc triển khai thực hiện kế hoạch này.
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính cũng sẽ có chương trình
hành động để triển khai Nghị quyết của Quốc hội,
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập
trung vào các nhóm giải pháp, chính sách sau đây:

Một là, đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế tài
chính, đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch,
ổn định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước và hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung hoàn
thiện thể chế về quản lý thu, chi NSNN, quản lý
ngân quỹ; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm trong khu vực hành chính và sự
nghiệp công; tăng cường quản lý giám sát nợ công,
nợ nước ngoài quốc gia; phát triển đồng bộ theo
hướng hiện đại các loại hình thị trường tài chính,
dịch vụ tài chính; đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao
hiệu quả hoạt động DNNN. 

Hai là, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống
pháp luật tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp phát
triển, tập trung vào việc tháo gỡ các rào cản, vướng
mắc về chính sách thuế, hải quan, chế độ kế toán,
kiểm toán, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài
chính. Rà soát, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các
chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho doanh
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ và lĩnh
vực nông nghiệp, nông thôn.

Ba là, tổng kết, đánh giá hệ thống pháp luật về
quản lý giá để kịp thời điều chỉnh, bổ sung khắc
phục những hạn chế, yếu kém, quy định chưa phù
hợp. Tiếp tục thực hiện nhất quán nguyên tắc quản
lý giá theo cơ chế thị trường, đẩy mạnh thực hiện
lộ trình giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước
đối với các hàng hóa quan trọng, thiết yếu; sớm
thực hiện đầy đủ cơ chế giá thị trường đối với dịch
vụ công, điện, đất đai và tài nguyên quan trọng;
đồng thời có các giải pháp hỗ trợ hợp lý đối với các
đối tượng chính sách. 

Bốn là, phối hợp hiệu quả các chính sách tài
khoá, chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn
định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng GDP tối
thiểu đạt kế hoạch đề ra; thúc đẩy và tăng cường
tính minh bạch đối với các thông tin liên quan đến
tài chính ngân sách theo quy định; thực hiện có hiệu
quả các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài
chính quốc gia, giảm dần bội chi NSNN.

Để thực hiện thành công Kế hoạch, Bộ sẽ tập trung
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Mừng Đảng quang vinh 87 xuân thắm trang sử đỏ, 
vượt thác ghềnh, chông gai vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh

Chào nước văn hiến 31 năm đổi mới, hội nhập, 
băng sóng cả, gian truân xây tương lai hạnh phúc phồn vinh
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hoàn thiện các chính sách thu NSNN, đổi mới quản lý
chi tiêu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nợ công và tiếp
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính…

Xin Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính đã có
giải pháp gì để thực hiện kết luận, kiến nghị của
Kiểm toán Nhà nước về việc thu hồi các khoản
kinh phí do thực hiện sai chế độ, chính sách và
các khoản tăng thu đối với Báo cáo quyết toán
NSNN năm 2014?

Triển khai Nghị quyết số 21/2016/QH 14 ngày
29/7/2016 của Quốc hội về quyết toán NSNN năm
2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13508/BTC-
KBNN ngày 27/9/2016 đề nghị các Bộ, cơ quan
trung ương, địa phương:

Tăng cường quản lý tài chính - ngân sách theo
đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng
NSNN, tiền và tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Phối hợp với Bộ Nội vụ đôn đốc, kiểm điểm
trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá
nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản
lý, điều hành NSNN. 

Giao cho cơ quan thuế, hải quan, cơ quan tài
chính các cấp tập trung xử lý các kết luận, kiến nghị
của KTNN, bao gồm xử lý các sai phạm về tài
chính - ngân sách và sửa đổi, bổ sung chế độ, chính
sách quản lý như thuế tiêu thụ đặc biệt, phụ cấp ưu
đãi theo nghề, quản lý phí sử dụng đường bộ... Đến
tháng 12/2016 các đơn vị đã thực hiện 62,6% kiến
nghị xử lý tài chính (các bộ, cơ quan trung ương là
97,9%, các địa phương là 60,2%) và hoàn thành sửa
đổi, bổ sung 07/18 văn bản theo kiến nghị KTNN.

Hiện nay, Bộ Tài chính và KTNN đang phối
hợp chặt chẽ trong công tác kiểm toán báo cáo
quyết toán NSNN năm 2015. Xin Bộ trưởng cho
biết kết quả cũng như tác động từ hoạt động này? 

KTNN và Bộ Tài chính là hai cơ quan độc lập,
có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng thực
hiện một mục tiêu nhằm quản lý và không ngừng
nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước. Thời
gian qua, KTNN và Bộ Tài chính đã phối hợp công
tác trên nhiều phương diện, từ công tác lập kế
hoạch kiểm toán đến công tác lập dự toán NSNN,
phân bổ NSTW, quyết toán NSNN và rà soát kết
quả kiểm toán, xử lý các kiến nghị của KTNN.

Về công tác lập kế hoạch kiểm toán, Bộ Tài
chính tham gia về khía cạnh các đơn vị được kiểm

toán, đảm bảo kế hoạch kiểm toán hướng tới các vấn
đề mà dư luận quan tâm, gây nhiều bức xúc trước
công luận, các nội dung liên quan đến thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí... hoặc kiểm toán các tỉnh,
thành phố có số thu, chi NSNN chiếm tỷ trọng lớn
(thực hiện kiểm toán hàng năm); các dự án, công
trình đầu tư xây dựng cơ bản nhóm A, các chương
trình mục tiêu quốc gia... Việc tham gia này cũng
nhằm đảm bảo tính toàn diện của kế hoạch kiểm
toán và tránh trùng lặp với các đơn vị được thanh tra
của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính. 

Về công tác quyết toán NSNN, sự phối hợp của
KTNN và Bộ Tài chính thể hiện trên 2 khía cạnh:
phối hợp trong quá trình kiểm toán báo cáo quyết
toán NSNN; phối hợp trong công tác lập và hoàn
thiện báo cáo quyết toán NSNN hàng năm trình
Chính phủ, Quốc hội. 

Trong quá trình kiểm toán báo cáo quyết toán
NSNN, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với
KTNN ngay từ khâu khảo sát, thu thập thông tin
đến khâu lập và gửi báo cáo kiểm toán. Sự phối hợp
thông qua việc cung cấp các tài liệu, báo cáo, giải
trình có liên quan đến quyết toán NSNN; đối chiếu,
xác nhận số liệu quyết toán NSNN để làm cơ sở cho
KTNN lập báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN gửi
đến các cơ quan của Quốc hội. Đồng thời, KTNN
cũng xem xét, xác nhận tính trung thực, đầy đủ, hợp
pháp của báo cáo quyết toán NSNN hàng năm giúp
Bộ Tài chính hoàn thiện báo cáo quyết toán NSNN
trình Chính phủ, Quốc hội. 

Về xử lý các kiến nghị của KTNN: Bộ Tài
chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ
thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 về thực
hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện
các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán,
thanh tra; đồng thời ban hành các văn bản đôn đốc
các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo
kết quả thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm
toán, thanh tra về Bộ Tài chính. Cùng với Bộ Tài
chính, hàng năm KTNN tiến hành công tác phúc tra
tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm toán
năm trước để kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị
của KTNN - đây cũng là sự phối hợp với Bộ Tài
chính trong việc xử lý kiến nghị của KTNN. Thực
tế các năm qua, hầu hết các kiến nghị của KTNN đã
được thực hiện nghiêm túc.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!n
THU HƯỜNG (thực hiện)
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Thưa ông, cho đến hôm nay,
Kế hoạch kiểm toán năm 2017
của Kiểm toán Nhà nước đã
được công bố tới hơn một
tháng. Về mặt thời điểm, đây có
thể xem là một điều khác biệt so
với những năm trước. Vậy theo
ông, đâu là lý do căn bản của
sự thay đổi này?

Ngày 06/12/2016, Tổng Kiểm
toán Nhà nước đã ký Quyết định
số 1955/QĐ-KTNN ban hành Kế
hoạch kiểm toán (KHKT) năm
2017 của Kiểm toán Nhà nước
(KTNN). Ngay sau khi KHKT
được ban hành, KTNN đã công
bố toàn bộ nội dung KHKT năm
2017 trên trang thông tin điện tử
của KTNN, qua đó thông tin về
KHKT được công bố công khai,
rộng rãi trên các phương tiện
thông tin, truyền thông ngay trong
ngày Kế hoạch được ban hành. 

So với các năm trước, KHKT
năm nay được ban hành sớm và
công khai rộng rãi, đơn giản,
nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Đây là sự thay đổi nhỏ về tiến độ
xây dựng và cách thức công khai
KHKT năm của KTNN nhưng
thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo,
định hướng về hoạt động của
KTNN trên một số mặt sau:

Thứ nhất, việc ban hành sớm
và công khai rộng rãi KHKT thể
hiện quyết tâm đẩy mạnh tính
minh bạch trong hoạt động kiểm

toán của KTNN. KHKT được
công bố công khai để Đảng,
Quốc hội, Chính phủ, người dân,
các đơn vị, tổ chức được kiểm
toán, các cơ quan báo chí, truyền
thông cùng phối hợp thực hiện
và giám sát các hoạt động kiểm
toán của KTNN.

Thứ hai, việc chủ động xây
dựng, quyết định và công khai
KHKT của KTNN khẳng định
tính độc lập về hoạt động kiểm
toán của KTNN được quy định
tại Điều 118 Hiến pháp 2013:
“Kiểm toán Nhà nước là cơ
quan do Quốc hội thành lập,
hoạt động độc lập và chỉ tuân
theo pháp luật”.

Thứ ba, công khai KHKT
sớm trên các phương tiện thông
tin đại chúng là một trong những
giải pháp hữu hiệu nhằm giảm

thiểu sự trùng lặp, chồng chéo
trong hoạt động thanh tra, kiểm
tra và kiểm toán. 

Thứ tư, việc công khai KHKT
sớm cũng cho thấy sự chuyển biến
về nhận thức đối với hoạt động
kiểm toán, từ chỗ coi kiểm toán là
hoạt động đột xuất, không thường
xuyên sang quan điểm coi kiểm
toán là một hoạt động thường
niên, cần thiết của tất cả các đơn
vị quản lý và sử dụng NSNN;
trong đó, theo Chiến lược phát
triển KTNN đến năm 2020 đã
được Ủy ban Thường vụ Quốc hội
ban hành tại Nghị quyết số
927/2010/UBTVQH12 ngày
19/4/2010, KTNN sẽ tổ chức
kiểm toán thường niên đối với các
đơn vị dự toán cấp I và các đơn vị
sử dụng ngân sách có quy mô lớn;
qua đó tạo sự chủ động cho cả
đơn vị được kiểm toán và KTNN.

So với năm 2016, nội dung
kiểm toán năm 2017 có những
điểm nào đáng chú ý? Đâu là
mục tiêu kiểm toán quan trọng
nhất được chúng ta đặt ra trong
năm nay, thưa ông? 

Hàng năm, khi xây dựng
KHKT, KTNN đều tổ chức
nghiên cứu, đánh giá để xác định
các mục tiêu, định hướng trọng
tâm, xuyên suốt của toàn ngành.
Về tổng thể, mục tiêu tổng quát
trong hoạt động kiểm toán của

Phó tổng Kiểm toán Nhà nước VŨ VĂN HỌA
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KTNN là hướng tới một nền tài
chính công minh bạch và hiệu
quả. Trên cơ sở đó, căn cứ vào
năng lực thực tiễn, các vấn đề
đặt ra trong quản lý điều hành
ngân sách nhà nước, KTNN sẽ
đặt trọng tâm kiểm toán vào một
số vấn đề được dư luận xã hội
quan tâm hoặc các vấn đề có
mức rủi ro cao trong quản lý tài
chính, tài sản công.

Với nguyên tắc đó, trong năm
2017, ngoài việc tập trung kiểm
toán Báo cáo quyết toán ngân
sách bộ, cơ quan trung ương và
địa phương có quy mô ngân sách
lớn như đã thực hiện, KTNN còn
ưu tiên tập trung kiểm toán các
vấn đề đang được dư luận quan
tâm như: Kiểm toán các dự án
giao thông đầu tư theo hình thức
hợp đồng BOT; kiểm toán việc
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển
chính thức (ODA), vốn vay ưu
đãi của các nhà tài trợ nước
ngoài; công tác quản lý, sử dụng
đất tại các dự án giao đất đô thị,
khu kinh tế, đất tái định cư và
đất nông, lâm trường; công tác
quản lý nhà nước về tài nguyên,
khoáng sản; việc cơ cấu lại các
tổ chức tín dụng, đặc biệt là các
tổ chức tín dụng yếu kém và việc
tiếp tục triển khai đồng bộ các
biện pháp xử lý sở hữu chéo, nợ
xấu và kiểm soát, nâng cao chất
lượng tín dụng của các ngân
hàng, tổ chức tín dụng… 

Vừa qua, Thủ tướng Chính
phủ đã yêu cầu các bộ, ngành
phải chủ động phối hợp, cùng
thống nhất để đảm bảo việc tổ
chức thanh tra, kiểm tra, kiểm
toán về tài chính, thuế đối với
doanh nghiệp 1 năm/1 lần,
không trùng lắp, chồng chéo.
Xin ông cho biết, yêu cầu này

của Thủ tướng đã được KTNN
thể hiện như thế nào trong kế
hoạch kiểm toán năm 2017?

Cùng với sự hội nhập và phát
triển kinh tế - xã hội và yêu cầu
quản lý, giám sát đối với tài
chính, tài sản công của Nhà
nước, hoạt động thanh tra, kiểm
tra và kiểm toán ngày càng mở
rộng cả về phạm vi và quy mô.
Thực tế này dẫn đến việc chồng
chéo, trùng lặp giữa các hoạt
động thanh tra, kiểm tra và kiểm
toán, thậm chí ngay trong bản
thân hoạt động kiểm toán, đây là
điều rất khó tránh khỏi. Trong
bối cảnh đó, để vừa duy trì tính
độc lập trong xây dựng KHKT
của KTNN, đồng thời giảm tối
đa ảnh hưởng của hoạt động
kiểm toán tới các hoạt động
thường xuyên của đơn vị được
kiểm toán, KTNN đã có nhiều
giải pháp quyết liệt:

Thứ nhất, KTNN thường
xuyên nghiên cứu, cập nhật
thông tin về tình hình kiểm tra,
thanh tra và kiểm toán trong và
ngoài ngành; quán triệt quan
điểm giảm chồng chéo, trùng lắp
ngay từ định hướng xây dựng
KHKT năm.

Thứ hai, bên cạnh việc ký
Quy chế phối hợp công tác, hàng
năm KTNN đều tổ chức làm việc
trực tiếp với Thanh tra Chính
phủ ngay trong quá trình xây
dựng KHKT để trao đổi, thảo
luận về dự kiến KHKT nhằm
giảm trùng lặp, chồng chéo trong
hoạt động thanh tra kiểm toán
trên quan điểm: “Sử dụng và kế
thừa các kết quả tranh tra, kiểm
toán của các bên để giảm thiểu
ảnh hưởng của các hoạt động
thanh tra, kiểm toán đến đơn vị”.

Thứ ba, ngoài việc công bố
công khai KHKT năm 2017 trên

trang thông tin điện tử, gửi
KHKT đến các cơ quan chức
năng theo quy định, năm 2016
cũng là năm đầu tiên, KHKT
năm của KTNN được gửi trực
tiếp đến Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng;
Tài nguyên và Môi trường; Giao
thông vận tải để đề nghị các Bộ
trưởng chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc Bộ khi xây dựng kế hoạch
thanh tra, kiểm tra năm 2017 loại
trừ các đơn vị, đầu mối, chủ đề
thuộc KHKT năm 2017 của
KTNN nhằm tránh trùng giẫm
trong hoạt động tranh tra, kiểm
tra và kiểm toán.

Ngoài ra, để giảm trùng lặp,
chồng chéo trong hoạt động
kiểm tra, thanh tra và kiểm toán,
Lãnh đạo KTNN thường xuyên
trao đổi, chỉ đạo những nội dung
này trong các cuộc họp, hội nghị
giao ban toàn ngành, qua đó
quán triệt quan điểm này tới các
KTNN chuyên ngành, khu vực;
các đoàn, tổ kiểm toán và từng
công chức kiểm toán viên.

Theo Luật KTNN năm 2015,
KTNN có một nhiệm vụ quan
trọng là tham gia với các cơ
quan của Quốc hội và Chính
phủ trong việc xem xét dự toán
NSNN, phương án phân bổ
NSTW, đồng thời, trình ý kiến để
Quốc hội xem xét, quyết định các
vấn đề này. Ông có thể cho biết,
những nhiệm vụ trên đã được
KTNN thực hiện như thế nào?

Theo Điều 10 Luật Kiểm toán
nhà nước, nhiệm vụ của KTNN
trong khâu dự toán được quy
định với 02 cấp độ: Tham gia với
các cơ quan của Quốc hội, của
Chính phủ trong việc xem xét về
dự toán NSNN, phương án phân
bổ NSTW, phương án điều chỉnh
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dự toán NSNN; Trình ý kiến của
KTNN để Quốc hội xem xét,
quyết định dự toán NSNN, quyết
định phân bổ NSTW.

Thực hiện quy định này, trong
những năm vừa qua, KTNN đã
tham gia thảo luận về dự toán
của một số bộ, cơ quan Trung
ương và địa phương có quy mô
ngân sách lớn tại Bộ Tài chính,
tham dự một số buổi thẩm tra dự
toán do Ủy ban Tài chính - Ngân
sách của Quốc hội tổ chức. Ý
kiến tham gia của KTNN đã chỉ
ra một số vướng mắc, bất cập
trong việc xây dựng dự toán
NSNN. Đặc biệt, năm 2016 là
năm đầu tiên KTNN đã tổ chức
xây dựng ý kiến của KTNN về
dự toán NSNN và phương án
phân bổ ngân sách Trung ương
gửi Đại biểu Quốc hội làm tài
liệu để Quốc hội xem xét, quyết
định dự toán NSNN và phương
án phân bổ NSTW năm 2017.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy,
việc thực hiện nhiệm vụ này của
KTNN trong các năm qua cũng
bộc lộ nhiều khó khăn và thách
thức như: chưa xác định rõ các
giai đoạn, phương pháp, cách
thức tham gia của KTNN trong
từng khâu, bước của quy trình
lập dự toán NSNN; đội ngũ công
chức đảm nhiệm được nhiệm vụ
tham gia ý kiến của KTNN về dự
toán NSNN và phương án phân
bổ ngân sách trung ương còn
mỏng... Chính vì vậy, trong thời
gian tới, để thực hiện đầy đủ
chức năng được giao, KTNN tiếp
tục thực hiện:

Một là, hoàn thiện khung
pháp lý quy định nhiệm vụ,
phương pháp và cách thức tham
gia của KTNN vào các khâu, giai
đoạn của quá trình xây dựng dự
toán NSNN.

Hai là, tiếp tục chủ động bố trí
lực lượng công chức kiểm toán
tham gia các buổi thảo luận về dự
toán ngân sách nhà nước tại các
bộ, cơ quan trung ương và địa
phương được kiểm toán, trong đó
ưu tiên lựa chọn các kiểm toán
viên có năng lực chuyên môn tốt,
đã có kinh nghiệm trong kiểm
toán dự toán, kiểm toán tổng hợp
tại Bộ Tài chính, Sở tài chính và
các cơ quan dự toán cấp I; chủ
động xây dựng đề cương và các
nội dung tham gia của KTNN về
dự toán ngân sách nhà nước và
phương án phân bổ ngân sách
trung ương.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu và
triển khai các kết quả nghiên cứu
về kiểm toán dự toán cũng như
việc xây dựng ý kiến của KTNN
đối với dự toán ngân sách nhà
nước và phương án phân bổ ngân
sách trung ương.

Bốn là, tăng cường công tác
đào tạo, tập huấn về kiểm toán
dự toán nói riêng và kiểm toán
ngân sách nói chung.

Thưa ông, đối với nhiệm vụ
kiểm toán Quyết toán NSNN
năm 2016, tới đây Kiểm toán
Nhà nước sẽ có sự đổi mới như
thế nào về nội dung cũng như
cách thức kiểm toán?

Như các bạn đã biết, năm
2016 là năm đầu tiên Tổng Kiểm
toán Nhà nước trình bày Báo cáo
kiểm toán Báo cáo quyết toán
NSNN trước Quốc hội. Báo cáo
của KTNN đã được các Đại biểu
Quốc hội đồng tình, đánh giá
cao và xem đây là căn cứ quan
trọng để Quốc hội biểu quyết
thông qua Quyết toán NSNN
năm 2014 tại kỳ họp thứ nhất,
Quốc hội khóa XIV.

Tiếp tục phát huy các kết quả

đã đạt được, nhiệm vụ kiểm
toán Quyết toán NSNN năm
2016, đặc biệt là cuộc kiểm toán
Báo cáo quyết toán NSNN năm
2016 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư sẽ phải tiếp tục
tập trung làm rõ nhiều vấn đề vĩ
mô về quản lý, điều hành NSNN
như: xác nhận số liệu nợ công;
kiểm toán việc quyết toán vốn
ngoài nước; tình hình xử lý nợ
đọng XDCB, ứng trước và thu
hồi vốn ứng trước; việc kiểm
soát bội chi NSNN...

Bước sang năm 2017, ông
có thể chia sẻ một đôi điều với
toàn thể cán bộ, kiểm toán viên
trong ngành? 

Năm 2016 khép lại, KTNN đã
đạt được nhiều thành tích, chất
lượng hoạt động kiểm toán không
ngừng được nâng cao; toàn ngành
đang có những bước chuyển
mình, đổi mới và phát triển vững
chắc. Có được thành công đó,
trước hết là nhờ sự nỗ lực phấn
đấu không ngừng của toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động của KTNN. Tôi
mong rằng, trong năm 2017, toàn
ngành tiếp tục phát huy truyền
thống đoàn kết, nêu cao tinh thần
sáng tạo, bản lĩnh chính trị, nỗ lực
phấn đấu cùng với tập thể lãnh
đạo KTNN hoàn thành toàn diện
kế hoạch công tác năm 2017,
khẳng định vai trò, vị thế của
KTNN và đáp ứng yêu cầu, kỳ
vọng của Đảng, Quốc hội và nhân
dân cả nước. Nhân dịp năm mới,
xin trân trọng gửi tới các đồng chí
cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động của KTNN lời
chúc sức khỏe, hạnh phúc và
thành đạt!

Xin trân trọng cảm ơn ông!n
ĐINH HIỀN (thực hiện)



Trong tiết Đông giá lạnh của
thủ đô Hà Nội, cận kề Tết cổ

truyền của dân tộc, lại gợi trong
tôi nỗi nhớ cơ quan KTNN -
“ngôi nhà chung” của chúng ta!
Nhớ các cộng sự những ngày đầu
đã đoàn kết phấn đấu vượt qua
nhiều khó khăn, trở ngại để cùng
chung lòng, chung sức lập nên cơ
quan KTNN đầu tiên của nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Nhớ cố Thủ tướng Võ Văn
Kiệt, người sáng lập ra cơ quan
KTNN, nhớ các anh Phan Văn
Bích, Trần Quyết Thắng, Nguyễn
Văn Viên, Lương Minh Tuấn…
đã vĩnh viễn ra đi không được nhìn thấy sự phát
triển toàn diện của ngành KTNN Việt Nam như
ngày hôm nay. Rất mong danh sách này tăng lên
thật chậm!

Tôi cũng rất biết ơn anh Hà Ngọc Son đã tốn
nhiều tâm trí xây dựng tổ chức ban đầu, anh Bùi
Hải Ninh với vai trò Bí thư Đảng uỷ - Trung tâm
đoàn kết, các anh Nguyễn Văn Thai, Ngô Đạt Đạo,
Nguyễn Đình Hựu, Trần Đức Quế, Huỳnh Văn
Phước, Nguyễn Văn Mục, Đỗ Bá Khương, Hoàng
Ngọc Hài, Hoàng Ngọc Lâm, Lê Hoàng Quân,
Nguyễn Mạnh Đức, Hoàng Sử, Trần Xuân Huấn,
Ngô Văn Thái, Trịnh Hải Sơn, Hồ Sĩ Hồng, chị Đỗ
Thị Minh...và nhiều, rất nhiều các anh chị em (và
các cháu) cùng nhau đoàn kết, vượt khó góp phần
ban đầu xây dựng ngành KTNN Việt Nam.

Tôi cũng biết ơn nhiều cơ quan Kiểm toán
Quốc tế, nhất là Cơ quan Kiểm toán Cộng hòa
Liên bang Đức, đặc biệt với dự án GTZ đã giúp
cơ quan KTNN bước đầu về kinh nghiệm tổ chức
một cuộc kiểm toán, biên dịch nhiều tài liệu, giúp
cả phương tiện đi lại và cả máy móc phục vụ công
tác kiểm toán.

Một động lực lớn tiếp sức cho chúng tôi là được

Chính phủ, Quốc hội, nhiều Bộ
ngành và lãnh đạo một số địa
phương, các cơ quan thông tấn
báo chí kịp thời động viên cho
một cơ quan kiểm toán non trẻ...

Nhìn lại 23 năm qua, thời gian
không dài, từ một cơ quan
KTNN thuộc Chính phủ, ra đời
không có tiền thân, tiền lệ; không
có trụ sở; chưa có quy chế luật lệ
rõ ràng, chỉ có Nghị định 70/CP
ngày 11/7/1994 về việc thành lập
cơ quan KTNN và Quyết định số
61/TTg ngày 24/01/1995 của
Thủ tướng Chính phủ về điều lệ
tổ chức và hoạt động của

KTNN... chỉ có vài chục nhân sự, quan hệ với địa
phương và các ngành chưa rõ ràng.

Bước đầu nhận nhiệm vụ, Ban cán sự Đảng,
lãnh đạo KTNN... rất lo làm sao phấn đấu để hoàn
thành được nhiệm vụ Đảng, Chính phủ, Quốc hội
và nhân dân giao phó.

Cái lo đầu tiên là tìm được địa điểm trú quân,
“có an cư mới lạc nghiệp”, ban đầu phải thuê tạm
vài phòng Nhà khách của Chính phủ để làm trụ sở
tạm, trầy trật mãi mới xin được 33 Hùng Vương,
xin lần đầu Thủ tướng lắc đầu, nài nỉ mãi Thủ
tướng mới đồng ý nhưng nghiêm khắc nhắc nhở:
“Khu đó có Lăng Bác và là khu ngoại giao đoàn,
các cậu ăn ở phải trật tự, vệ sinh, có gì không ổn
tôi sẽ ghè cổ cậu ra”.

Có trụ sở rồi chúng tôi tiếp tục tìm quân, theo
lời dặn của Cố Thủ tướng: “Công việc kiểm toán
khẩn cấp lắm, các cậu phải vừa sắp hàng vừa chạy,
cố tìm được những đồng chí có kinh nghiệm về tài
chính, kế toán mà xin”; ngặt nỗi người mình cần
thì cơ quan cũ không buông, không cho. Ở TP. Hồ
Chí Minh, sau khi nghe tôi thuyết phục, một số
đồng chí ban đầu tự nguyện theo tôi ra Hà Nội,
nhưng cuối cùng các đồng chí thiết tha nói “xin anh

kiemtoancuoithang@sav.gov.vn
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tha cho em, ra Hà Nội một vài năm nữa anh hưu,
không khéo bọn em bơ vơ!” Anh Hà Ngọc Son vốn
là Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán (Bộ Tài chính),
quen biết nhiều các Vụ Tài vụ của các bộ nên ra
sức lùng sục, nhưng họ không hình dung được khi
về cơ quan KTNN sẽ ra sao? 

Có trụ sở, có nhân sự rồi, bây giờ tổ chức bộ
máy như thế nào? Các tỉnh, thành phố có nhất thiết
phải có cơ quan Kiểm toán Nhà nước không? Bộ
máy tham mưu là những đơn vị nào?...v..v..
Phương án KTNN đề ra ban đầu được Chính phủ
chấp nhận, đó là: không nhất thiết tỉnh, thành phố
nào cũng có cơ quan Kiểm toán mà chia ra khoảng
9 khu vực để thành lập cơ quan KTNN, trước mắt
triển khai vài khu vực rút kinh nghiệm, bộ máy ban
đầu chỉ vài cơ quan cấp vụ tham mưu cho KTNN
Trung ương...

Bấy giờ vào cuộc, chúng tôi tập trung trí tuệ
tập thể, rút kinh nghiệm từ nhiều cơ quan Kiểm
toán quốc tế, nhất là cơ quan Kiểm toán tối cao
của Cộng hòa LB Đức để soạn thảo quy chế, tổ
chức cho một cuộc kiểm toán, nội dung của 1
cuộc kiểm toán, nhiệm vụ của kiểm toán viên phải
làm gì đến việc phân công rõ ràng ai là người có
trách nhiệm tiếp xúc thủ trưởng đơn vị được kiểm
toán; công việc kiểm toán được tiến hành ở đâu;
nội dung báo cáo kết quả cuộc kiểm toán; báo cáo
kết quả kiểm toán được thông qua cơ sở như thế
nào, việc theo dõi kết quả khắc phục của đơn vị…
để từ đó tổ chức tập huấn cho các cán bộ Trưởng
đoàn, Tổ trưởng tổ kiểm toán…

Vì cơ quan KTNN Việt Nam ra đời chỉ có Nghị
định số 70/CP của Chính phủ và Quyết định số
61/TTg của Thủ tướng chưa quy định rõ ràng vị
trí, chức năng, phạm vi hoạt động của KTNN, tuy
nhiên thời gian đầu nói chung các cuộc kiểm toán
cũng tiến hành được suôn sẻ, riêng đối với lĩnh
vực Quốc phòng, An ninh, các cơ sở làm kinh tế
Đảng, thời đó lĩnh vực này có thể gọi là “khu vực
cấm” nên cũng có ít trở ngại ban đầu, nhưng dần
dần các đơn vị thấy phương pháp làm việc, thái
độ nghiêm túc của kiểm toán viên…và họ cũng
nhận thấy kiểm toán cũng không ngoài mục đích
chung là góp phần làm lành mạnh nền tài chính
quốc gia nên càng về sau chính họ là những người
có mối quan hệ rất tốt với KTNN.

Chỉ sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển,
ngày nay vị trí của cơ quan KTNN Việt Nam đã

được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam, bên cạnh đó còn có Luật KTNN,
Luật Ngân sách… để KTNN căn cứ vào đấy mà
thực thi nhiệm vụ. Trụ sở cơ quan KTNN khá
khang trang (tuy nhiên nay cũng đã quá chật hẹp);
phương tiện làm việc khá đầy đủ; đã có đội ngũ
hùng mạnh trên dưới 2.000 quân, được thi tuyển và
đào tạo bài bản, có trên 20 Vụ kiểm toán chuyên
ngành và các cơ quan tham mưu, sự nghiệp, có 13
KTNN khu vực… phủ hầu hết các tỉnh, thành phố
của cả nước; quan hệ quốc tế về kiểm toán ngày
càng mở rộng và có chiều sâu, KTNN Việt Nam là
thành viên có trách nhiệm của nhiều tổ chức kiểm
toán tối cao của quốc tế… đặc biệt là được sự lãnh
đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo KTNN,
những đồng chí có trí tuệ, năng động, biết kế thừa
và luôn luôn sáng tạo, đổi mới, quan trọng hơn hết
việc thực thi nhiệm vụ ngày càng có hiệu quả cao
được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân đặt
nhiều kỳ vọng.

Chúng tôi, những cán bộ hưu trí có đóng góp
công nhỏ ban đầu cũng rất tự hào xin được góp
phần chia vui cùng ngành.

Chúng ta càng vui mừng hơn nữa là trưởng
thành từ ngành ta, trong nhiệm kỳ này có nhiều
đồng chí tham gia BCH TW Đảng. Ngoài đồng chí
Hồ Đức Phớc – Ủy viên TW Đảng, Bí thư BCS
Đảng, Tổng KTNN, còn có đồng chí Vương Đình
Huệ - Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng Chính phủ;
đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bộ
trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Lê Minh Khái - Ủy
viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Nhân dịp năm mới, kính chúc các đồng chí
Lãnh đạo KTNN, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị
trực thuộc KTNN luôn luôn mạnh khỏe, trí tuệ,
quyết tâm… để lãnh đạo ngành ta mãi mãi phát
triển, ngày càng đạt hiệu quả cao phục vụ có hiệu
quả Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân vì
“một nền tài chính quốc gia minh bạch, bền
vững”; Chúc toàn thể KTV, viên chức, người lao
động toàn ngành KTNN luôn luôn khỏe mạnh, học
tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thông công
việc để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung
của ngành.

Kính chúc các anh, chị hưu trí luôn khỏe mạnh,
sống vui, sống khỏe cùng con cháu; luôn luôn nêu
gương tốt cho con cháu và mãi mãi giữ trọn niềm
tin vào sự lãnh đạo của Đảng.n
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Xin chào ông! Ở thời khắc
năm mới này, nếu nhìn lại bức
tranh kinh tế Việt Nam năm
2016, ông sẽ thấy gam màu nào
đang là gam màu chủ đạo? Bản
thân ông có ấn tượng với
những vấn đề gì? 

Năm 2016 là năm rất đặc biệt
trong vòng mấy năm trở lại đây:

Thứ nhất, đây là năm chuyển
đổi bộ máy quản lý nhà nước.

Thứ hai, những yếu tố kinh tế
bên ngoài tác động vào nền kinh
tế Việt Nam là rất lớn.

Thứ ba, đây là năm mà cả ba
vùng của đất nước đều bị ảnh
hưởng nặng nề của biến đổi khí
hậu.

Tuy nhiên, những kết quả đạt
được của năm 2016 tương đối
khả quan. Nếu so với các nước
trong khu vực Đông Bắc Á và
Đông Nam Á, chúng ta vẫn là
một trong số ít các quốc gia duy
trì được tốc độ tăng trưởng cao
trên 6%. Các chỉ số vĩ mô khác

như lạm phát, sức mua đồng tiền,
xuất khẩu, cán cân nhập siêu…
về cơ bản đạt được mục tiêu đề
ra. Nếu tách nông nghiệp (vì bị
ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi
khí hậu) thì tốc độ tăng trưởng
kinh tế (bao gồm công nghiệp,
thương mại và dịch vụ) của
chúng ta vẫn duy trì được tốc độ
tăng trưởng của năm 2015. Như
vậy, nếu không bị tác động của
thiên tai thì năm 2016, tốc độ
tăng trưởng 6,7% chúng ta sẽ đạt
được trong tầm tay bởi riêng
nông nghiệp đã làm giảm 1,6%
tốc độ tăng trưởng. Có thể nói,
điểm nhấn ấn tượng nhất của
năm 2016 là chúng ta duy trì
được đà tăng trưởng trên 6%, xử
lý được các vấn đề bất ổn do
biến đổi khí hậu gây ra.

Cũng trong năm 2016, nhiều
vấn đề kinh tế vĩ mô của đất nước
được đặt ra và được công khai
như: kết quả nợ công, hiệu quả
các dự án đầu tư công từ nguồn
vốn ngân sách hoặc các dự án có
nguồn gốc ngân sách do doanh
nghiệp nhà nước (DNNN) đầu tư,
công tác xây dựng Đảng, đặc biệt
là công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng trong lĩnh vực
kinh tế... Đây là lần đầu tiên
chúng ta trao đổi rất rành mạch,
cụ thể về các vấn đề này cũng
như công khai trên các phương
tiện thông tin đại chúng. Có thể
nói, trong năm 2016, chúng ta đã

có những đột phá. Như vậy, điểm
sáng vẫn là gam màu chủ đạo
trong bức tranh kinh tế xã hội
Việt Nam năm 2016.

Bên cạnh những những kết
quả đạt được, theo ông, những
khó khăn, vướng mắc mà
chúng ta tiếp tục phải giải quyết
trong năm 2017 và các năm tiếp
theo là gì?

Bên cạnh những thuận lợi,
nền kinh tế vẫn đối mặt với
nhiều khó khăn, thách thức: 

Thứ nhất, đối chiếu với nhiệm
vụ đặt ra ngay từ năm đầu tiên
của kế hoạch 5 năm, chúng ta
thấy trong năm 2016, quá trình
tái cơ cấu DNNN không đạt
được mục tiêu đề ra. Mặc dù có
60 doanh nghiệp trong tổng số
718 DNNN được cơ cấu lại
nhưng chúng ta mới chỉ thoái
vốn được 2.800 tỷ đồng (theo sổ
sách) so với khoảng gần 5 triệu
tỷ đồng vốn nhà nước đang quản
lý. Như vậy, công tác cơ cấu lại
DNNN không đi vào thực chất.

Thứ hai, tái cơ cấu đầu tư
công chưa thật sự hiệu quả.
Chẳng hạn tại nhiều nơi, các
tuyến đường BOT mới đi vào sử
dụng đã xuất hiện tình trạng lún,
nứt hay tại nhiều địa phương khi
được công nhận nông thôn mới
thì lại kèm theo nợ đọng xây
dựng cơ bản. Qua số liệu báo cáo
của Kiểm toán Nhà nước cũng

Điểm sáng vẫn chủ đạo trong bức tranh
kinh tế xã hội Việt Nam năm 2016 

TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
của Quốc hội trả lời phỏng vấn Đặc san Kiểm toán



như của Chính phủ, (dù mới có
53 tỉnh, thành phố nộp báo cáo)
thì nợ đọng xây dựng cơ bản đã
vượt quá con số 16.000 tỷ đồng.

Thứ ba, đối với quá trình tái
cơ cấu các tổ chức tín dụng
(TCTD): năm 2015, chúng ta đã
làm rất quyết liệt như mua ngân
hàng 0 đồng, tiến hành truy tố
một số cá nhân làm công tác
quản trị TCTD vi phạm Bộ luật
hình sự trong việc điều hành…
Tuy nhiên, sang năm 2016, cách
xử lý của chúng ta chưa rốt ráo
cho nên công tác xử lý nợ xấu,
trong đó có việc xử lý tài sản
đảm bảo còn gặp rất nhiều khó
khăn. Cả năm 2016, chúng ta
mới xử lý được khoảng hơn
20.000 tỷ đồng trong tổng số trên
250.000 tỷ đồng nợ xấu đã đưa
về Công ty mua bán nợ VAMC. 

Như vậy, quá trình tái cơ cấu
nền kinh tế của chúng ta chỉ còn
thời gian 2 năm (2017-2018).
Trong 2 năm đó, nếu không cơ

cấu xong cả về đầu tư công,
DNNN và các TCTD thì chúng
ta trả giá rất nặng trong quá trình
phát triển của đất nước. Bởi vậy,
nhiệm vụ của các năm tới vẫn
còn rất nặng và rủi ro rất lớn.

Thưa ông, với nền tảng kinh
tế của năm 2016 như vậy,
chúng ta sẽ đón đợi những gì
cho nền kinh tế Việt Nam trong
năm 2017?

Có thể nói, năm 2017 là năm
mà thế giới có rất nhiều bất định
mà chúng ta không thể lường
trước. Ngay trong năm 2016, tất
cả dự báo về những sự kiện chính
trị, kinh tế lớn trên thế giới đều
không chính xác, chẳng hạn việc
bỏ phiếu Brexit của Vương quốc
Anh hay việc bầu cử Tổng thống
Mỹ… Rất nhiều yếu tố địa chính
trị như vậy sẽ tác động tới thị
trường xuất khẩu của Việt Nam
khiến chúng ta gặp khó khăn hơn.

Bên cạnh những khó khăn thì

cơ hội mở ra trong năm 2017
cũng rất nhiều. Nếu chúng ta
thực hiện tốt việc thoái vốn
DNNN, chẳng hạn một đơn vị
nhỏ là SCIC, thì nó sẽ mở ra cơ
hội cho các nhà đầu tư Việt Nam
có thể tham gia vào hoạt động
sản xuất kinh doanh để tìm kiếm
lợi nhuận, thay vì tâm lý chỉ gửi
tiết kiệm như hiện nay. Bởi thế,
chúng ta thấy, chưa năm nào mà
cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư
nội địa lại nhiều như năm 2017. 

Vậy theo ông, năm nay,
chúng ta nên đầu tư vào lĩnh
vực gì?

Theo tôi, trong năm 2017,
chúng ta phải tập hợp nhau lại để
mua cổ phiếu của các DNNN.
Tôi cho rằng, đấy là cửa làm ăn
tốt nhất, có nhiều dư địa để sinh
lời nhất. Vấn đề là, mọi người
phải liên kết lại thành một nhóm
để tạo được nguồn vốn mạnh, đủ
sức mua nhiều cổ phần để có tác
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động chi phối DNNN đó khi
doanh nghiệp đã lên sàn. 

Hiện nay, kinh tế xanh và
phát triển bền vững đang là xu
thế chung của nhân loại và
nhiều chuyên gia nhận định là
nó sẽ được Việt Nam đẩy mạnh
trong thời gian tới. Theo ông,
chúng ta nên có giải pháp như
thế nào cho vấn đề này?

Ở đây, phải khẳng định, phát
triển bền vững trong mỗi lĩnh
vực là khác nhau.

Phát triển bền vững ở khía
cạnh kinh tế vĩ mô tức là các chỉ
số kinh tế vĩ mô ổn định, giá vốn
giảm, bằng hoặc cao hơn một
chút so với giá vốn của khu vực
để đảm bảo khả năng cạnh tranh
của các doanh nghiệp tiếp cận
vốn. Phát triển bền vững là khi
chúng ta có được thị trường đầu
ra tương đối ổn định và có đủ thời
gian để duy trì được thị trường đó
(đủ khối lượng để xuất khẩu, đủ

thời gian để hoàn vốn đầu tư...). 
Phát triển bền vững trong

lĩnh vực môi trường là tổng hợp
những tác động của kinh tế và
xã hội tới môi trường sẽ phá vỡ
cân bằng môi trường tự nhiên ở
giai đoạn đầu nhưng nó hình
thành cân bằng tự nhiên ở một
mức khác. Để đạt được trạng
thái cân bằng, chúng ta phải có
những tác động về mặt kỹ thuật,
môi trường, chẳng hạn việc nuôi
thủy sản ở đồng bằng sông Cửu
Long sẽ gây ô nhiễm nguồn
nước của hạ lưu sông, buộc
chúng ta phải đầu tư trồng rừng
sú, vẹt để giữ đất cũng như cải
tạo chất lượng nước…

Phát triển bền vững trong lĩnh
vực an sinh xã hội tức là hoạch
định những chính sách đảm bảo
an sinh xã hội, vừa lo được cho
người già, người đang lao động
nhưng đồng thời cũng không hạn
chế chính sách đối với thế hệ trẻ.
Chính sách về tiền lương, bảo

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
và các chính sách an sinh xã hội
khác phải đồng bộ để đảm bảo
quỹ an sinh xã hội đó phát triển
ngày càng tăng. 

Để thực hiện được những
điều này, buộc chúng ta phải có
định hướng rõ ràng; phải chọn
những ngành nghề phù hợp cho
việc chuyển đổi từ mô hình tăng
trưởng theo chiều rộng sang mô
hình tăng trưởng theo chiều sâu,
đồng thời chuyển từ lợi thế cạnh
tranh từng vùng thành lợi thế
cạnh tranh quốc gia. Hiện nay,
trong bối cảnh một nền kinh tế
phẳng, hội nhập kinh tế quốc tế
sâu rộng, chúng ta không thể sản
xuất tất cả mọi ngành nghề mà
phải chọn những ngành nghề có
thế mạnh và quan trọng là thế
mạnh đó phải phù hợp với chuỗi
giá trị mà quốc tế cần dùng.

Trân trọng cảm ơn những
chia sẻ của ông!n

XUÂN HỒNG (thực hiện)

kiemtoancuoithang@sav.gov.vn
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Năm 2016 không hoàn thành
chỉ tiêu GDP nhưng đã thể
hiện sự kiên quyết trong 
chỉ đạo điều hành

Năm 2016, Nhà nước đã điều
chỉnh giá một số mặt hàng theo
hướng thị trường. Đó là, tăng giá
các dịch vụ y tế, tăng học phí các
cấp học tại 53 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương theo lộ trình
của Chính phủ. Điều này làm cho
chỉ số CPI năm 2016 tăng khoảng
0,58% so với tháng 12 năm trước.
Năm 2016, Chính phủ cũng điều
hành linh hoạt giá xăng dầu với
11 lần tăng giá và 10 lần giảm giá… Bình quân,
mỗi tháng CPI tăng 0,4%; CPI bình quân năm 2016
so với năm 2015 tăng 2,66%; CPI tháng 12 năm
2016 tăng 4,74% so với cùng kỳ năm trước, thấp
hơn mục tiêu 5% của Quốc hội đặt ra.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,21%
so với năm 2015, trong khi đó mục tiêu tăng trưởng
GDP được Quốc hội đặt ra là 6,7%. Nguyên nhân
chính khiến Việt Nam không đạt chỉ tiêu này là do
thiên tai diễn ra nghiêm trọng ở khắp các vùng
trong cả nước: rét đậm ở miền Bắc; hạn hán ở Nam
Trung Bộ, Tây Nguyên; mưa lũ ở miền Trung; xâm
nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long… làm cho
sản lượng lúa cả năm giảm 1,5 triệu tấn và giảm
200.000 tấn so với dự báo. Tăng trưởng của ngành
công nghiệp năm 2016 cũng thấp hơn năm ngoái,
do ngành khai khoáng tiếp tục giảm sâu tới 5,9% -
mức giảm thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây đối
với cả 3 lĩnh vực là khai thác dầu thô, than đá và
khí. Nếu như trong 9 tháng đầu năm, khai thác than
đá tăng 1,8%, khí tăng 2,2%, dầu thô giảm 7,8%,
thì sang quý IV, các sản phẩm trên đều giảm sâu,
cụ thể, cả năm than đá giảm 3,1%, khí giảm 0,5%,
dầu thô giảm 9,9%.

Đầu Quý III năm 2016, mặc
dù biết tăng trưởng sẽ không thể
hoàn thành mục tiêu, tuy nhiên,
Chính phủ vẫn kiên quyết không
điều chỉnh kế hoạch. Đây là một
bước chuyển trong nhận thức và
trong chỉ đạo, điều hành của
Chính phủ. Ngoài ra, theo công
bố của Ngân hàng ANZ, chỉ số
niềm tin của người tiêu dùng
trong năm 2016 ở Việt Nam đã
tăng dần qua các tháng. Đây
cũng là một dấu hiệu tốt cho nền
kinh tế. 

Với quan điểm kiên quyết của
Chính phủ, tôi tin rằng, chúng ta sẽ có giải pháp để
thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7% vào năm 2017
như Quốc hội đã thông qua, dù đây là một mục tiêu
khá thách thức. Nhận định này đưa ra dựa trên
những yếu tố thuận lợi từ năm 2016.

Trước hết, đó là kết quả của việc cải cách thể
chế, thể hiện ở con số 110 nghìn doanh nghiệp mới
đăng ký thành lập năm 2016, tăng 16,2% so với
năm 2015, trên 26 nghìn doanh nghiệp quay trở lại
hoạt động với số vốn đăng ký mới, tăng 24,1% so
với năm trước và tăng thêm vào khoảng 2,5 triệu tỷ
đồng. Đây có thể coi là kỷ lục mà nhiều năm nay
Việt Nam mới đạt được. 

Điểm sáng thứ hai là các Nghị quyết của Chính
phủ trong vấn đề giải ngân vốn cho nền kinh tế đã
có hiệu quả. Chủ trương Chính phủ kiến tạo, Chính
phủ liêm chính cũng sẽ tạo ra môi trường đầu tư,
kinh doanh tốt hơn. Đồng thời, hoạt động của ngành
du lịch đang có bước tăng trưởng khá. Năm 2016, sự
kiện ngành du lịch đạt 10 triệu khách quốc tế đến
Việt Nam đã làm cho doanh thu của ngành công
nghiệp không khói tăng lên, góp phần vào tăng
trưởng GDP chung của cả nước. Những điểm sáng
này sẽ vẫn tiếp tục được phát huy trong năm 2017.
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Tăng trưởng GDP 6,7% - một thách thức 
của năm 2017

Bên cạnh những thuận lợi trên, mục tiêu tăng
trưởng GDP 6,7% trong năm 2017 vẫn là một thách
thức bởi những lý do sau:

Thứ nhất, kinh tế thế giới mặc dù có phục hồi
nhưng chậm và chưa ổn định. Các tổ chức tài chính
quốc tế như IMF, Ngân hàng Thế giới đều dự báo
kinh tế thế giới năm 2017 tăng trưởng thấp hơn năm
2016. Với Việt Nam, ADB dự báo kinh tế năm 2017
sẽ tăng thấp hơn năm 2016 khoảng 0,1%. Hơn nữa,
vấn đề hậu Brexit, đặc biệt là chủ nghĩa bảo hộ mậu
dịch của các nền kinh tế lớn sẽ đe dọa đến tăng
trưởng toàn cầu về trao đổi thương mại và tăng
trưởng chung. Thêm vào đó, chủ nghĩa dân túy
nhằm mục tiêu bảo hộ kinh tế trong nước sẽ diễn ra
ở nhiều quốc gia. Trong khi đó, nền kinh tế Việt
Nam lại có độ mở rất cao, đây là yếu tố thứ hai làm
cho Việt Nam khó có thể tăng trưởng mạnh (độ mở
của nền kinh tế được tính bằng tổng giá trị hàng hóa
và dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu chia cho GDP).
Thống kê của Tổng cục về độ mở của nền kinh tế
Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 cho thấy, độ
mở của nền kinh tế năm sau cao hơn năm trước.
Theo đó, năm 2011, độ mở này là 163,8%, năm
2012 giảm xuống 156%, năm 2013 tăng lên 164%,
năm 2014 tăng lên 169%, năm 2015 tăng lên
179,1%, năm 2016 là 180%. Thực tế này cho thấy
sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc
rất nhiều vào các đối tác. Năm 2016, Việt Nam xuất
siêu 2,68 tỷ đô la hàng hóa, tuy nhiên, toàn bộ hàng
hóa và dịch vụ chúng ta lại nhập siêu nên đã làm
giảm trên 2 điểm % GDP. 

Năm 2017, vấn đề biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục
ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Việt Nam. Sự
biến đổi khí hậu năm 2016 đã tác động rất mạnh
mẽ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Việc
biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn năm nay làm
cho đóng góp của ngành nông nghiệp vào tăng
trưởng giảm còn trên 16%, trong khi những năm
trước, ngành này chiếm tới 17-18%. Tháng 6/2016,
Tổng cục Thống kê đã cảnh báo, hiện tượng xâm
nhập mặn đã xâm nhập vào lõi của đồng bằng sông
Cửu Long - vựa lúa của nền kinh tế. Đây là một
thách thức đối với vấn đề phát triển nông nghiệp
của nước ta trong tương lai. 

Nguyên nhân tiếp theo là vấn đề ô nhiễm môi
trường do các doanh nghiệp gây ra đã ảnh hưởng

đến đời sống và sản xuất. Sự cố ô nhiễm môi trường
ở 4 tỉnh miền Trung vẫn là một thách thức đối với sự
tăng trưởng kinh tế trong năm 2017.

Cùng với đó, năm 2017, việc Chính phủ đặt ra
chỉ tiêu khai thác 14,02 triệu tấn dầu thô, bằng 95%
năm 2016 cũng sẽ làm giảm 0,5 điểm phần trăm
tăng trưởng GDP. Đây là chỉ đạo thể hiện quan điểm
tăng trưởng không phụ thuộc vào khai thác dầu thô,
nhưng dầu thô và than đá lại là 2 lĩnh vực đóng góp
tỷ trọng lớn trong khu vực công nghiệp khai khoáng
và tăng trưởng chung. Chưa kể, giá dầu năm tới
cũng được dự báo là sẽ không tăng. Ngoài ra, Việt
Nam đang còn tồn kho hàng chục triệu tấn than. Vì
vậy, năm 2017, hai ngành này sẽ tiếp tục gặp bất lợi. 

Một khó khăn nữa là năng suất lao động của
Việt Nam rất thấp. Năm 2016, năng suất lao động
tăng 5,3% so với năm ngoái, còn giai đoạn 2011-
2016 mỗi năm chỉ tăng 3-4%. Năm 2015, năng suất
lao động của Việt Nam đạt 3.660 đô la, nhưng chỉ
bằng 4,4% của Singapore, bằng 17,4% của
Malaysia, 35,2% của Thái Lan, 48,5% của Philip-
pine và 48,8% Indonesia. Yếu tố này cũng ảnh
hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong
thời gian tiếp theo.

Bên cạnh đó, mục tiêu lạm phát dưới 4% vào
năm 2017 cũng là một thách thức do bối cảnh nền
kinh tế Việt Nam và thế giới sẽ có những biến động
khó lường. Tháng 12/2016, Cục dự trữ liên bang
Mỹ đã tăng lãi suất của đồng đô la, điều này sẽ ảnh
hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước
ngoài và gây áp lực rất lớn đến tỷ giá (tỷ giá tăng
sẽ ảnh hưởng đến lạm phát). Theo tính toán của
chúng tôi, với mức tăng lạm phát năm 2016 là
4,74% thì mỗi tháng chỉ số CPI tăng 0,4%. Nếu cả
năm 2017 tăng 4% thì mỗi tháng CPI chỉ được tăng
0,2%. Đây là thách thức mà Chính phủ cần phải
xem xét để kiểm soát lạm phát.

Mặc dù vậy, việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao
là cần thiết bởi tăng trưởng đồng nghĩa với giải
quyết việc làm, tăng thu nhập, tăng mức sống vật
chất và tinh thần của người lao động, ổn định đời
sống xã hội. Tôi tin rằng, nếu người Việt Nam tin
vào sự tăng trưởng của nền kinh tế để đầu tư vốn
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời sự
hứng khởi của cộng đồng doanh nghiệp trong năm
2016 tiếp tục được lan tỏa sang năm 2017 thì mục
tiêu kinh tế - xã hội của đất nước sẽ đạt được.n

THU HƯỜNG (ghi)
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Lạm phát năm 2016 
đã được kiểm soát

Mặc dù CPI hàng tháng tăng
suốt cả năm 2016 nhưng mức tăng
đều tương đối thấp, chỉ có CPI
tháng 3, tháng 5 và tháng 9 là tăng
trên 0,5% (riêng tháng 10 tăng cao
nhất tới 0,83%) còn lại đều tăng
dưới 0,5% mỗi tháng. Thậm chí,
nó còn tăng thấp ngay cả trong
tháng có nguy cơ cao như tháng
12/2016. Theo đó, không có tình
trạng CPI theo tháng tăng đột biến
tới trên 1% như các năm 2006,
2009 và 2013- những năm có CPI
cả năm trên 6%; 

Tốc độ tăng CPI so với cùng
kỳ năm 2015 đều đang nằm ở
ngưỡng an toàn trên dưới 2% -
cách xa so với mục tiêu kiểm
soát lạm phát dưới 5% suốt từ
đầu năm đến tận tháng 7/2016 và
chỉ lên ngưỡng trên 4% từ tháng
10/2016. Nói cách khác, dư địa

để kiểm soát cả năm 2016 còn
nhiều. Hơn nữa, tốc độ tăng CPI
bình quân suốt cả năm 2016 tăng
đều đặn từ 0,8% đầu năm lên
2,66% vào cuối năm nhưng bước
tăng rất nhỏ (bình quân gần
0,16%/tháng);

Diễn biến CPI giai đoạn
2006-2016 cho thấy,  xu thế CPI
cả năm 2016 đi lên dần song vẫn
nằm trong vùng dưới 5% đã hình
thành từ tháng 2/2014. Do đó,
xác suất xảy ra đột biến là rất
thấp, mặc dù có yếu tố bất
thường trong diễn biến giá cả
tháng 3 do việc điều chỉnh giá
dịch vụ y tế và tình trạng hạn hán
và xâm nhập mặn tại đồng bằng
sông Cửu Long. Bất thường thứ
hai trong năm 2016 là CPI tháng
9 và tháng 10 tăng mạnh hơn,
chủ yếu do điều chỉnh giá dịch
vụ giáo dục tăng 8,36% dẫn đến
CPI nhóm giáo dục tăng tới

7,19% trong tháng 9/2016. Còn
tháng 10/2016, giá dịch vụ y tế
cũng điều chỉnh tăng 13,28% nên
CPI nhóm thuốc và dịch vụ y tế
cũng tăng 10,07% so với tháng
trước đó. Mức độ tăng khá mạnh
như vậy đã ảnh hưởng đến CPI
chung của tháng 9 và tháng
10/2016, trong khi CPI của các
nhóm còn lại vẫn được kiểm soát
ở mức tăng thấp, điển hình là
CPI của nhóm lương thực, thực
phẩm và ăn uống ngoài gia đình
cả năm chỉ tăng 2,87%. 

So với tháng 12/2015, ngoại
trừ sự tăng đột biến của CPI
nhóm thuốc, dịch vụ y tế và
nhóm giáo dục thì cả năm 2016,
CPI của hầu hết các nhóm hàng
hóa dịch vụ còn lại đều tăng ở
mức vừa phải dưới 3% và trong
tầm kiểm soát (trừ CPI nhóm nhà
ở và vật liệu xây dựng tăng
3,26%). Ngay cả CPI nhóm

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH - Bộ Tài chính

CPI hàng tháng đã tăng liên tục kể từ tháng
10/2015 đến hết năm 2016, song, mục tiêu kiểm
soát lạm phát cả năm 2016 dưới 5% đã đạt được,
bất chấp một số lo ngại về việc lạm phát gia tăng,
do ưu tiên hàng đầu của năm 2016 là nỗ lực duy
trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7%. 

Nhờ chủ động kiểm soát lạm phát ngay từ đầu
năm nên lạm phát năm 2016 không thật sự đáng lo
ngại. CPI chỉ tăng 4,74% so với cùng kỳ năm trước
và bình quân cả năm tăng 2,66%. Có thể khẳng
định, chúng ta có khả năng chủ động kiểm soát
lạm phát, trong khi vẫn dành ưu tiên cho tăng
trưởng kinh tế. 
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lương thực dù chịu tác động
mạnh của khó khăn trong sản
xuất nông nghiệp nhưng cũng
chỉ tăng 2,57%; CPI nhóm giao
thông không những không tăng
mà còn giảm 1,12%, bất chấp giá
xăng dầu có nhiều đợt điều chỉnh
tăng trong nửa cuối năm 2016. 

Tại sao có thể kiểm soát?
Lạm phát năm 2016 chịu tác

động của nhiều yếu tố. Ở bên
ngoài, yếu tố đầu tiên là giá dầu
thô. Theo dự báo cho cả năm
2016, giá dầu có xu hướng đi
xuống 20 USD/thùng, nhưng
thực tế, từ quý I giá dầu thô lại
đảo chiều tăng, lên đến mức 40
USD/thùng. Tuy vậy, giá xăng
dầu nhập khẩu lại không tăng
như giá dầu thô nên mặc dù Việt
Nam nhập khẩu tới gần 11,5
triệu tấn xăng dầu, tăng 14,2% so
với cùng kỳ năm trước nhưng
kim ngạch nhập khẩu xăng dầu

đã giảm tới 11,7%. Yếu tố thứ
hai là lạm phát toàn cầu năm
2016 vẫn rất thấp, thậm chí là
thiểu phát ở một số khu vực. Giá
hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là giá
các nguyên nhiên vật liệu cơ bản
cũng nằm ở mức thấp. Kim
ngạch hàng hóa xuất khẩu năm
2016 đạt 175,9 tỷ USD do giá
hàng hóa xuất khẩu bình quân
giảm 1,8% so với năm 2015,
trong đó, nhóm hàng nhiên liệu
giảm tới 20,1%; nhóm hàng
nông sản thực phẩm giảm 3,8%
nên nếu loại trừ yếu tố giá, kim
ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt
179,2 tỷ USD. Yếu tố thứ ba là
việc nhiều nước đã điều chỉnh tỷ
giá hối đoái theo hướng giảm giá
đồng nội tệ để thúc đẩy xuất
khẩu, theo đó, hỗ trợ giảm áp lực
nhập khẩu lạm phát. 

Thứ hai, chúng ta đã chủ
động kiểm soát lạm phát cả năm
2016 trong điều kiện nới lỏng

chính sách tiền tệ, nhằm hỗ trợ
và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
thông qua chính sách giảm lãi
suất, đồng thời đẩy mạnh tín
dụng cho nền kinh tế, chuyển
sang Nhà nước kiến tạo đi đôi
với chủ động thắt chặt chi NSNN
và giảm bội chi NSNN. 

Tính đến 20/12/2016, tổng
phương tiện thanh toán tăng
16,47% so với cuối năm 2015
nhưng không tạo sức ép lên lạm
phát do huy động vốn tăng cao
16,88% và tăng trưởng tín dụng
đạt 16,46%. Bên cạnh đó, mặt
bằng lãi suất năm 2016 tương
đối ổn định. Đi đôi với chính
sách tiền tệ nới lỏng thận trọng là
chính sách tài khóa ổn định trong
xu thế thắt chặt đã được thực
hiện suốt cả năm 2016. Theo
Tổng cục Thống kê, tổng thu
NSNN đến 15/12/2016 đạt 943,3
nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán
năm. Tổng chi NSNN đạt
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1.135,5 nghìn tỷ đồng, bằng
89,2% dự toán năm, trong đó chi
đầu tư phát triển đạt 190,5 nghìn
tỷ đồng, bằng 74,7%; chi phát
triển sự nghiệp kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh, quản lý
hành chính đạt 786 nghìn tỷ
đồng, bằng 95,4%; chi trả nợ và
viện trợ đạt 150,3 nghìn tỷ đồng,
bằng 96,9%. Theo đó, thâm hụt
NSNN cả năm khoảng 192,2
ngàn tỷ đồng, tương đương 4,3%
GDP. Rõ ràng, việc kiên quyết
không thực hiện những đề xuất
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
thông qua kích cầu, nới lỏng
chính sách tài khóa và tiền tệ,
tăng đầu tư nhà nước và xuất
khẩu - tiềm ẩn rủi ro làm “nóng”
tình trạng lạm phát, làm suy
giảm khả năng chủ động kiểm
soát lạm phát - đã quyết định
thành công trong kiểm soát lạm
phát cả năm 2016. 

Thứ ba, chúng ta còn hệ
thống công cụ quản lý giá hữu
hiệu đối với một số nguyên
nhiên liệu thiết yếu và dịch vụ
công như giáo dục, y tế để nâng
cao tính chủ động trong kiểm
soát lạm phát hàng tháng, phục
vụ mục tiêu kiểm soát lạm phát
cả năm. Trước hết, chúng ta đã
chủ động căn cứ vào biến động
của nguồn cung lương thực để
điều tiết xuất khẩu gạo do hoạt
động này thường gây áp lực lên
giá gạo trong nước. Hai là, việc

điều chỉnh giá dịch vụ y tế và
giáo dục đã thể hiện được sự linh
hoạt trong cách lựa chọn thời
điểm và mức độ điều chỉnh giá,
đồng thời chú trọng tới yếu tố
tâm lý. 

Làm sao để tiếp tục 
kiểm soát trong năm 2017?

Quốc hội đã thông qua Nghị
quyết về Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2017, theo đó,
GDP tăng khoảng 6,7% - cao hơn
so với năm 2016 và CPI tăng
khoảng 4% - thấp hơn so với năm
2016. Đây là những mục tiêu kinh
tế vĩ mô không dễ dàng đạt được
do thương mại toàn cầu dự báo
năm 2017 có thể bất lợi hơn dưới
tác động của sự phục hồi chủ
nghĩa bảo hộ. Chiến tranh tiền tệ
có nguy cơ cao trong khi Việt
Nam vẫn phải đối mặt với xử lý
nợ xấu ngân hàng và duy trì tỷ lệ
nợ công dưới ngưỡng an toàn
trong điều kiện vẫn thực hiện
chính sách tiền tệ - tín dụng và
chính sách tài khóa hỗ trợ tăng
trưởng kinh tế. Dự báo lạm phát
năm 2017 sẽ tiếp tục diễn biến
tương tự như năm 2016 với hai
điều kiện then chốt sau:

Thứ nhất là, duy trì sự thận
trọng trong điều hành chính sách
tiền tệ và chính sách tài khóa
nhằm chủ động kiểm soát lạm
phát tương tự như đã thực hiện
thành công trong năm 2016,

đồng thời, thận trọng hơn nữa
trong điều hành chính sách quản
lý giá, nhất là đối với giá xăng
dầu, giá dịch vụ y tế và dịch vụ
giáo dục. 

Thứ hai là, triệt để tuân thủ
các giải pháp Chính phủ đã đề ra
cho năm 2017, cụ thể là điều
hành chính sách tiền tệ chủ động,
linh hoạt, tăng trưởng tín dụng
hợp lý, điều hành lãi suất, tỷ giá
phù hợp với diễn biến thị trường
tiền tệ, tái cơ cấu các tổ chức tín
dụng gắn với xử lý nợ xấu, đồng
thời, thực hiện nghiêm kỷ luật tài
khóa, giám sát chặt chẽ chi
NSNN, đặc biệt là đầu tư công,
tiết kiệm chi thường xuyên, tái cơ
cấu thu - chi NSNN và nợ công,
có lộ trình điều chỉnh giá các
hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước
quản lý, bảo đảm không ảnh
hưởng lớn đến mặt bằng giá, phù
hợp mục tiêu kiểm soát lạm phát.  

Tóm lại, việc phối hợp đồng
bộ các chính sách kinh tế vĩ mô,
mà then chốt là phối hợp chính
sách tiền tệ với chính sách tài
khóa và chính sách quản lý giá
đã đảm bảo chắc chắn thực hiện
được mục tiêu đạt tốc độ tăng
trưởng kinh tế cao, đồng thời vẫn
chủ động kiểm soát được lạm
phát ở mức hợp lý như năm
2016. Nếu tiếp tục phát huy,
chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện
được những thành công này
trong cả năm 2017.n

Chính phủ liêm khiết, kiến tạo, hành động... theo gương Bác. 
Đất nước thêm to đẹp đàng hoàng, thêm rộn ràng Tết.

Nhân dân kiệm cần, dựng xây, tô điểm... như ý Đảng. 
Cuộc đời càng ấm no, hạnh phúc, càng thắm thiết tình Xuân.

PHAN CHÚC
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Những điểm sáng 
của năm 2016

Năm 2016, trong bối cảnh
nền kinh tế thế giới tăng trưởng
khá yếu ớt (ở mức dự báo 2,5% -
FocusEconomics, 21/12/2016)
thì mức tăng trưởng 6,21% cả
năm của Việt Nam  được cho là
mức tăng trưởng cao và rất đáng
khích lệ. Hai quý đầu tăng
trưởng khá mờ nhạt với mức
tăng trưởng lần lượt là 5,48% và
5,78% đã gây ra lo ngại rằng
Việt Nam thậm chí có thể không
đạt nổi mức tăng trưởng
6%/năm. Tuy nhiên, những nỗ
lực từ Chính phủ và Ngân hàng
Nhà nước đã giúp nền kinh tế
tăng trưởng vượt bậc ở 2 quý
cuối năm với mức tăng trưởng
lần lượt là 6,56% và 6,68%.  

Tăng trưởng tín dụng là một
động lực cho thành công của
tăng trưởng GDP khi tín dụng
đạt mức tăng trưởng lên tới
18,71% - đạt mục tiêu kế hoạch
tăng trưởng từ 18% đến 20%.
Cùng với đó, theo thông báo từ
Ngân hàng Nhà nước (NHNN),
nợ xấu cũng được kiểm soát tốt ở
mức 2,46% tính đến ngày
30/11/2016 (dưới mức mục tiêu
là 3%) và lạm phát cũng được
kiểm soát ở mức 4,74% - thấp
hơn mức mục tiêu là 5%. Cung
ứng tiền tệ cũng cho thấy sự cân
đối tốt với tổng phương tiện
thanh toán tăng 17,88% và huy
động vốn tăng 18,38%. Dự trữ
ngoại hối tính đến ngày
31/12/2016 đã mức kỷ lục 41 tỷ
USD  và vẫn giữ ổn định tỷ giá.
Thu hút FDI cũng đạt mức cao,
tính đến ngày 26/12/2016, tổng
mức FDI cả cấp mới lẫn tăng
thêm đạt gần 21 tỷ USD.    

Với nhiều nỗ lực từ Chính
phủ đối với khởi nghiệp và sự
cải thiện một số chính sách, đặc
biệt là chính sách mở rộng tín
dụng, số doanh nghiệp mới
thành lập và quay trở lại hoạt
động đã đạt kỷ lục trong năm
2016 sau nhiều năm liên tục
giảm. Theo thống kê, số doanh
nghiệp đăng ký thành lập mới
trong năm 2016 đạt mức kỷ lục -

hơn 110 nghìn, tăng hơn 16% so
với năm 2015. Ngoài ra, trong
năm còn có hơn 26.600 doanh
nghiệp quay trở lại hoạt động,
tăng 24% so với năm 2015.

Và những góc khuất 
cần lưu ý 

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam
trong năm 2016 có nhiều điểm
sáng như đề cập ở trên, tuy
nhiên, cơ quan quản lý cần lưu ý
một số vấn đề phía sau những
thành công hay điểm sáng như
vậy để đảm bảo nền kinh tế được
thiết kế trên một nền tảng vững
chắc, có được sự bền vững.

Thứ nhất, đó là khuynh
hướng dựa ngày càng nhiều vào
FDI thay vì vai trò đáng lẽ phải
ngày càng lớn của khu vực trong
nước.  Nói cách khác, trong khi
khu vực FDI đóng vai trò ngày
càng lớn cho tăng trưởng thì khu
vực trong nước lại có phần suy
yếu. Đặc biệt, trong hai năm qua,
FDI đã trở thành nguồn lực từ
bên ngoài hết sức quan trọng góp
phần chủ chốt giúp kinh tế Việt
Nam duy trì được mức tăng
trưởng cao trong bối cảnh kinh tế
thế giới không mấy lạc quan. 

Bằng chứng là xuất khẩu
chiếm tới hơn 60% GDP, trong
đó, khu vực FDI chiếm tỷ trọng
rất lớn. Tính đến hết ngày

TS. BÙI NGỌC SƠN
Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
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15/12/2016, trong tổng kim
ngạch xuất khẩu của cả nước là
333,06 tỷ USD, tăng 6,4% so với
cùng kỳ năm 2015 thì khu vực
FDI chiếm 215,52 tỷ USD (tức
chiếm tới 64,7%), tăng tới 8,2%.
Như vậy, mức tăng thương mại
của khối FDI lớn hơn mức tăng
chung của cả nước.  

Nếu chỉ tính riêng xuất khẩu
thì trong khi tổng kim ngạch xuất
khẩu của cả nước đạt 167,83 tỷ
USD (tính đến hết ngày
15/12/2016), tăng 8,5% thì kim
ngạch xuất khẩu của khối FDI
đạt 117,99 tỷ USD, tăng tới
11,5% - cao hơn nhiều mức tăng
chung của cả nước. Với tổng kim
ngạch xuất khẩu như vậy thì khối
FDI chiếm tới 70,3%, chỉ còn
29,7% là phần trong nước. Quan
trọng hơn, cán cân thương mại

của khối FDI tính đến thời điểm
trên thặng dư lớn lên tới 20,47 tỷ
USD trong khi mức thặng dư của
cả nước chỉ là 2,59 tỷ USD.
Nghĩa là, trong khi khối FDI
thặng dư lớn thì phần còn lại của
nền kinh tế đã nhập siêu tới
17,88 tỷ USD. Tình hình trên
cho thấy nền kinh tế Việt Nam có
khuynh hướng phụ thuộc quá
nhiều vào nguồn lực tăng trưởng
từ bên ngoài. Nếu xuất hiện tình
huống không thuận lợi cho dòng
vốn vào FDI thì ngay lập tức
tăng trưởng của nền kinh tế sẽ bị
ảnh hưởng. Chẳng hạn, trong
nửa đầu năm 2016 và cả năm
2015, khi kỳ vọng vào sự thành
công của TPP rất cao thì dòng
FDI cho thấy dấu hiệu tăng mạnh
rất đáng mừng. Có nhiều dự báo
rằng FDI năm 2016 chắc chắn sẽ

vượt mức kỷ lục của năm 2015.
Tuy nhiên, kể từ nửa cuối năm
2016 khi xuất hiện tình huống
xấu bắt đầu từ Brexit rồi đến kết
quả bầu cử tổng thống Mỹ thì
dòng vốn này có sự sụt giảm
đáng kể, thấp hơn nhiều so với
mức này của năm 2015. Tính đến
26/12/2016, tổng mức FDI cả
cấp mới lẫn tăng thêm đạt gần 21
tỷ USD, thấp hơn nhiều so với
mức 24,1 tỷ USD của năm 2015.
Như vậy, với mức thu hút FDI
thấp hơn năm 2015 nhưng khu
vực FDI trong năm 2016 lại có
mức tỷ trọng lớn hơn trong
thương mại, điều này càng cho
thấy rõ ràng khuynh hướng thu
hẹp hay suy yếu nhanh chóng
của khu vực kinh tế trong nước,
trái ngược với khu vực FDI.

Thứ hai, tình trạng nhập siêu
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lớn từ Trung Quốc cũng cần
được quan tâm.  Năm 2015, nhập
siêu từ Trung Quốc lên tới 32,5
tỷ USD là mức quá lớn, tính đến
hết tháng 10/2016, mức nhập
siêu là 19 tỷ USD dù được xem
là có giảm sút nhưng vẫn cao.
Tình hình này cho thấy sự lệ
thuộc nhập khẩu vào một thị
truờng là rủi ro và cần có cách
thay đổi.   

Thứ ba, đằng sau việc “đạt
được mục tiêu” tăng trưởng tín
dụng thì sự phân bố thường dồn
vào cuối năm dễ tạo ra bong
bóng tài sản và có nguy cơ nợ
xấu tăng cao vì các ngân hàng sẽ
tìm mọi cách bơm tiền ra thị
trường mà ít quan tâm đến chất
lượng tín dụng. Tính đến hết
tháng 9/2016, tăng trưởng tín
dụng mới đạt 10,64%,  vậy hơn
8% tăng trưởng dồn vào 3 tháng
là quá nhiều, có thể gây áp lực
lạm phát cho năm 2017. Quan
trọng hơn, chúng ta cần thay đổi
nhận thức về “thành tích tăng
trưởng tín dụng”. Thực chất,
tăng tín dụng chỉ nên xem là
phương tiện để đạt được mục
đích tăng trưởng và chất lượng
tăng trưởng cao chứ không nên
xem đó là một mục tiêu cần phải
đạt cho kỳ được. Nhận thức này
là không hợp lý vì nó sẽ khiến
nhà làm chính sách tìm cách tăng
tín dụng để có thành tích, bất
chấp sự hấp thụ từ nền kinh tế.
Đây là một rủi ro lớn thường gây
ra nạn lạm phát trong những năm
trước đây.

Thứ tư, tương tự như thành
tích đạt mục tiêu tăng trưởng tín
dụng, cần có sự thay đổi trong
nhận thức về chính sách tỷ giá.
Không nên coi việc giữ được tỷ
giá ổn định theo nghĩa là ít có
dao động hoặc duy trì dao động

trong biên độ hẹp là một thành
tích. Bởi vì suy cho cùng, chính
sách tỷ giá cũng là công cụ để
đạt được mục đích tăng trưởng
bền vững cho xuất khẩu và tăng
trưởng kinh tế. Xét theo nghĩa
này, thì tỷ giá cao hay thấp và sự
thay đổi của nó theo bối cảnh
kinh tế quốc tế thế nào mới là
quan trọng thay vì chỉ quan tâm
giữ cho được “ổn định”. Việc
neo chặt vào đồng USD (mặc dù
đã có đôi chút thay đổi) là
nguyên nhân khiến đồng VND
mạnh lên làm giảm sức cạnh
tranh hàng hóa Việt Nam. Chỉ
đơn cử, trong vòng một năm qua,
đồng Nhân Dân Tệ của Trung
Quốc mất giá hơn 11% so với
USD và hầu hết các đồng tiền
khác đều mất giá khá nhiều khi
đồng USD lên giá vì kỳ vọng
Fed nâng lãi suất, trong bối cảnh
đó, đồng VND chỉ được “điều
chỉnh” khoảng 1,5% là không
hợp lý. Đây là lý do giải thích sự
tăng trưởng chậm lại trong xuất
khẩu của năm 2016 với mức tăng
trưởng chỉ là 7,6%, thấp hơn
nhiều so mức 2 con số trong
những năm trước khi mà nền
kinh tế thế giới khó khăn.  Đó
cũng là một lý do giải thích tình
trạng nhập siêu từ Trung Quốc
ngày càng gia tăng.

Bối cảnh quốc tế 2017 
và những tác động có thể
xảy ra

Cuộc trưng cầu dân ý với kết
quả là nước sẽ Anh rời khỏi EU
(Brexit) hồi tháng 6/2016 và
cuộc bầu cử Mỹ tháng 11/2016
với việc ông Donal Trump thắng
cử cho thấy chủ nghĩa bảo hộ,
biệt lập và dân túy đang chiếm
ưu thế trên chính trường thế giới.
Điều này chắc chắn sẽ đem lại

nhiều thay đổi và biến động
trong năm 2017.

Trong bối cảnh kinh tế tăng
trưởng chậm chạp sau cuộc
khủng hoảng 2008-2009, tầng
lớp những người bị thua thiệt
trong quá trình toàn cầu hóa
ngày càng bất bình, cộng với
những khủng hoảng địa chính trị
dẫn đến sự lan tràn chủ nghĩa
khủng bố khiến sự bất bình của
nhóm dân cư chống lại toàn cầu
hóa càng lớn hơn bao giờ hết.
Đây là mảnh đất tốt cho chủ
nghĩa dân tộc, dân túy và bảo hộ
trên thế giới. Đó chính là những
lời giải cho các biến cố như
Brexit và sự thắng cử của Don-
ald Trump ở Mỹ.

Những thay đổi trong nền
kinh tế toàn cầu từ những biến cố
này bao gồm: i/ sự giảm sút
thương mại, đầu tư và di cư lao
động trên toàn cầu; ii/ các hiệp
định thương mại đa phương sẽ
phải nhường chỗ cho những hiệp
định song phương; iii/ chiến
tranh thương mại giữa Mỹ và
Trung Quốc là điều khó tránh
khỏi; iv/ những thay đổi này, đến
lượt chúng, lại làm cho tăng
trưởng kinh tế trên toàn cầu vốn
đang yếu ớt lại càng thêm yếu ớt.

Những thay đổi nói trên chắc
chắn sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế
Việt Nam vì Việt Nam là một
nền kinh tế mở, phụ thuộc rất
nhiều vào thị trường và dòng vốn
bên ngoài.  Khi thương mại và
tăng trưởng toàn cầu bị suy giảm
thì cầu xuất khẩu đối với hàng
Việt Nam sẽ bị tác động tiêu cực.

Trực tiếp hơn, với việc ông
Donald Trump trở thành Tổng
thống Mỹ thì khả năng Hiệp định
Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
trong đó Việt Nam là người tham
gia và được hưởng lợi nhiều nhất



sẽ bị loại bỏ là gần như chắc
chắn. TPP chính là nguồn cảm
hứng cho tăng trưởng ở Việt
Nam trong 2 năm qua khi các
nhà đầu tư nước ngoài kéo đến
với kỳ vọng được hưởng lợi từ
TPP. Và chính dòng FDI đã trở
thành động lực quan trọng cho
tăng trưởng của Việt Nam trong
2 năm qua khi mà nguồn lực từ
ngân sách và hệ thống ngân hàng
đang gặp khó khăn. Thêm vào
đó, dòng nhà đầu tư nước ngoài
cũng là một động lực cho sự
khởi sắc của thị trường bất động
sản đang gặp khó trong giai đoạn
2012-2014.  

Như vậy, khi TPP bị loại bỏ
thì Việt Nam - người được kỳ
vọng được hưởng nhiều nhất sẽ
trở thành người bị thiệt hại nhiều
nhất. Dòng nhà đầu từ và vốn
nước ngoài có thể sẽ suy giảm và
nguồn động lực quan trọng cho
tăng trưởng như trong 2 năm qua
sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, điều
này lại xảy ra trong bối cảnh
nguồn lực từ ngân sách và hệ
thống ngân hàng (vì vấn đề nợ
xấu) vẫn chưa có dấu hiệu mạnh

lên đáng kể là điều đáng lo ngại. 
Vấn đề thứ hai, trong bối

cảnh xảy ra cuộc chiến thương
mại Mỹ-Trung thì kinh tế Trung
Quốc sẽ gặp nhiều điều bất lợi
khi nó đang tích lũy và đang chịu
đựng nhiều rủi ro sau một thời
kỳ dài tăng trưởng nóng. Nếu
nền kinh tế Trung Quốc gặp khó
do chính quyền Trump quyết áp
thuế với hàng Trung Quốc lên tới
45% thì các nhà xuất khẩu Trung
Quốc sẽ phải tìm thị trường xuất
khẩu thay thế. Trong bối cảnh
đó, với những bất lợi thế về tỷ
giá như đề cập ở trên và bất lợi
thế vì là người đi sau về công
nghệ, Việt Nam có thể phải hứng
chịu làn sóng lớn hơn hàng nhập
khẩu từ Trung Quốc.

Tiếp theo, với chính sách kích
thích tài khóa của Trump, dự
kiến khoảng 1.000 tỷ USD trong
vòng 4 năm thì Fed sẽ phải
nhanh chóng nâng lãi suất đồng
USD.  Điều này sẽ khiến đồng
USD lên giá mạnh và kéo dài sẽ
khiến nhiều đồng tiền trên thế
giới mất giá, đặc biệt là đồng
Nhân Dân Tệ. Trong khi đó,

đồng VND vẫn có khuynh hướng
gắn chặt vào đồng USD sẽ tạo
nhiều bất lợi hơn nữa cho sức
cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa
và dịch vụ của Việt Nam.

Từ những phân tích trên đây
có thể rút ra một vài kết luận như
sau: Nền kinh tế Việt Nam năm
2016 có nhiều điểm tích cực
đáng ghi nhận.Tuy nhiên, đây
cũng  là năm bộc lộ một số vấn
đề về sự lệ thuộc ngày càng
nhiều vào FDI và cần phải lưu ý. 

Bối cảnh quốc tế năm 2017 sẽ
có nhiều biến động không tốt và
sẽ có tác động không nhỏ đến
nền kinh tế, vì vậy chúng ta cần
phải có sự chuẩn bị tốt. Đặc biệt,
lưu ý việc TPP bị loại bỏ sẽ
khiến Việt Nam mất đi sức hút
dòng vốn FDI, trong khi nguồn
lực từ ngân sách và tín dụng
ngân hàng còn yếu và việc đồng
USD lên giá sẽ gây thiệt hại cho
xuất khẩu - đây sẽ là yếu tố hết
sức đáng lo cho nền kinh tế Việt
Nam trong năm 2017. Bởi lẽ,
vào thời điểm này, đó là 2 động
lực chủ chốt cho tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam.n
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Tiễn Bính Thân, tống kẻ quan liêu, sách nhiễu, 
phòng chống tham ô, lợi ích nhóm.

Mừng Đinh Dậu, nghênh người công bộc, hiền tài, 
thực hành tiết kiệm, vì cộng đồng.

TRỊNH MINH THUYẾT
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Vượt lên những cú sốc
bất ngờ

Năm 2016, nhìn chung kinh
tế thế giới và kinh tế Việt Nam
còn gặp nhiều khó khăn, nhưng
dưới sự chỉ đạo của Chính phủ,
kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục được
ổn định. Cùng với nền tảng vững
chắc của thị trường và sự chỉ đạo
quyết liệt trong công tác cổ phần
hóa của Chính phủ, thị trường
chứng khoán Việt Nam trong
năm 2016 vẫn đạt được mức tăng
trưởng tương đối tốt. Chỉ số VN
- Index đã đạt mức tăng trưởng
16% và được đánh giá là một
trong năm thị trường chứng
khoán tăng trưởng mạnh nhất
khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh
đó, vốn và cổ phần hóa có sự
tăng trưởng rất tốt, đặc biệt là
quy mô vốn của thị trường trong
năm 2016 đã đạt 46% GDP.
Ngoài ra, các chỉ số về quy mô
thanh khoản của thị trường cũng
tăng trên 40%. Việc huy động
vốn là chức năng rất quan trọng
của thị trường chứng khoán,
trong năm 2016, chúng ta đã huy
động được hơn 348 nghìn tỷ
đồng, vượt 56% so với năm
2015. Công tác huy động đấu
thầu Trái phiếu Chính phủ đạt
312 nghìn tỷ đồng, tăng 75% so
với năm 2015. Đặc biệt, tổng
mức huy động vốn thông qua cổ
phần hóa đạt được hơn 200
nghìn tỷ đồng, tăng 70% so với
năm 2015. Đấy là những con số

hết sức ấn tượng của thị trường
chứng khoán năm 2016. 

Cũng trong năm qua, mặc dù
phải chứng kiến những cú sốc
bất ngờ từ bên ngoài như sự kiện
Anh rời khỏi EU, kết quả bầu cử
Tổng thống Mỹ, biến động thị
trường chứng khoán Trung
Quốc,… nhưng thị trường chứng
khoán Việt Nam vẫn vượt qua
các tác động tiêu cực để đạt được
những thành tích trên.

Điều đó có được trước hết là
do sự quyết tâm của Chính phủ
khi thực hiện những cải cách
hành chính mang tính đột phá
trên tất cả các lĩnh vực. 

Thứ hai, nền kinh tế vĩ mô
của Việt Nam tương đối ổn
định, môi trường đầu tư của
nước ta đang được đánh giá
tương đối cao. 

Thứ ba, Chính phủ đã rất
quyết tâm trong cổ phần hóa các

doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt
là gắn cổ phần hóa với việc đăng
ký, đấu giá công khai và niêm
yết trên sàn giao dịch, điển hình
là các doanh nghiệp lớn như
Sabeco, Habeco. Đây là những
động thái rất tích cực của Chính
phủ để tạo ra hàng hóa tốt cho thị
trường chứng khoán. 

Thứ tư, thị trường chứng
khoán tiếp tục được đẩy mạnh tái
cấu trúc dựa trên các trụ cột
chính là: phát triển hàng hóa, tái
cấu trúc các tổ chức kinh doanh
chứng khoán, hoàn thiện cơ sở
hạ tầng để chuẩn bị cho thị
trường phái sinh sẽ hoạt động
trong năm 2017. 

Đấy chính là những giải pháp
hết sức nền tảng nhằm thúc đẩy
thị trường chứng khoán trong
năm 2016 có những bước phát
triển vững chắc. 

Trong thời gian qua, mặc dù
khối ngoại có sự bán dòng lớn
nhưng điều này không chỉ xảy ra
ở thị trường chứng khoán Việt
Nam mà diễn ra ở thị trường
nhiều nước khác do ảnh hưởng
chung từ cuộc bầu cử Tổng
thống Mỹ hay việc Anh rời khỏi
EU… Thu hút vốn nước ngoài
vẫn là một điểm tốt và giá trị tài
sản thuần tại các quỹ đầu tư
nước ngoài vào Việt Nam vẫn
tăng 19% so với năm 2015. Bởi
vậy, Ủy ban chứng khoán đánh
giá, việc các nhà đầu tư rút vốn
chỉ mang tính thời điểm và sắp

PHẠM HỒNG SƠN
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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tới thị trường chứng khoán Việt
Nam sẽ có nhiều điểm hấp dẫn
hơn nữa, cụ thể như: việc đẩy
mạnh cổ phần hóa sẽ đưa nhiều
doanh nghiệp lớn lên sàn, kinh tế
vĩ mô cũng sẽ tăng trưởng tốt
hơn, nền tảng pháp lý đang được
hoàn thiện dần… Đây sẽ là
những điểm thu hút vốn đầu tư
nước ngoài vào thị trường chứng
khoán Việt Nam trong năm tới.

Điểm sáng cho thị trường
chứng khoán năm 2017

Bước sang năm 2017, điểm
chính của thị trường vẫn là đấu
giá trong cổ phần hóa và Chính
phủ sẽ phải tiếp tục quyết tâm
đẩy mạnh thoái vốn doanh
nghiệp nhà nước, từ đó đưa các
doanh nghiệp này niêm yết trên
thị trường chứng khoán. Đấy là
một nguồn cung hàng rất tốt cho
thị trường. Còn về phía cầu, với
lượng hàng hóa tốt như vậy, các
quỹ đầu tư nước ngoài sẽ tham
gia nhiều hơn vào thị trường Việt
Nam, từ đó sẽ giúp thị trường
trong nước phát triển nhanh

nhưng vẫn an toàn và bền vững. 
Thị trường chứng khoán trước

tiên phải là thị trường của lòng
tin. Đương nhiên, niềm tin đó
phải dựa trên pháp luật minh
bạch. Từ khi xây dựng thị trường
đến nay, quan điểm của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước là phải
làm cho thị trường chứng khoán
minh bạch nhất, đảm bảo sự công
bằng và lợi ích của các nhà đầu

tư. Trong năm 2016, Ủy ban đã tổ
chức 109 đoàn kiểm tra và xử
phạt hơn 9 tỷ đồng, bên cạnh đó
còn phối hợp với các cơ quan
chức năng để khởi tối đối với
những vụ án lừa đảo, thao túng
thị trường. Đây là sự gắn kết giữa
cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước và các cơ quan
chức năng để đưa ra những vụ
việc nổi cộm, xử lý nghiêm,
mang tính răn đe nhằm đảm bảo
thị trường tuân thủ pháp luật,
công khai và minh bạch nhất.

Hiện nay, chứng khoán Việt
Nam đang được đánh giá là thị
trường cận biên và sắp tới sẽ

nâng hạng lên thị trường mới
nổi. Tất cả những tiêu chí chính
của việc nâng hạng đã cơ bản
được đáp ứng. Có một số điểm
chúng ta đã làm rất tốt trong năm
2016 như: nhà đầu tư nước ngoài
chỉ cần đăng ký online mã số
giao dịch và chỉ sau 5 ngày hậu
kiểm, các nhà đầu tư đã có thể
giao dịch trên sàn. Đây là bước
cải cách rất lớn. Bên cạnh đó,
việc công bố thông tin, minh
bạch thông tin cũng đã được quy
định thành văn bản để yêu cầu
các công ty tuân thủ. Về quản trị
của công ty, đặc biệt là quản trị
rủi ro, Ủy ban chứng khoán Nhà
nước đang xem xét trình Chính
phủ ban hành một nghị định mới
áp dụng cho các công ty đại
chúng. Đó là những bước đi
chuẩn bị cho việc nâng hạng thị
trường trong thời gian tới.

Chúng ta có thể tin tưởng
rằng, thị trường chứng khoán
Việt Nam trong năm 2017 sẽ
tương đối tốt với nền tảng kinh
tế vĩ mô ổn định, đặc biệt là việc
cổ phần hóa, thoái vốn của các
doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, thời
gian tới Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước vẫn sẽ tiếp tục đẩy
mạnh công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát để đảm bảo thị
trường chứng khoán hoạt động
tuân thủ đúng quy định pháp
luật. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng
sẽ đưa thị trường chứng khoán
phái sinh đi vào hoạt động. Đây
là một thị trường mới với hai sản
phẩm là chỉ số VN-Index và Trái
phiếu Chính phủ. Hy vọng rằng,
thị trường mới sẽ là điểm thu hút
lớn đối với các nhà đầu tư trong
và ngoài nước, đồng thời sẽ là
điểm sáng cho thị trường chứng
khoán trong năm 2017.n

THÙY LÊ (ghi)
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Chỉ số giá tiêu dùng dự báo
sẽ tiếp tục duy trì ở mức của
năm 2016

Năm 2017, nền kinh tế nước
ta sẽ phải đối mặt với không ít
khó khăn, thách thức, trước hết
là từ môi trường kinh tế thế giới
tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định:
Bất ổn chính trị (trong đó có việc
Anh rời EU) có thể ảnh hưởng
đến tăng trưởng kinh tế và
thương mại toàn cầu; Đặc biệt,
việc FED nâng lãi suất  cũng trở
thành một nhân tố tạo sức ép lên
điều hành chính sách tiền tệ; Giá
năng lượng và hàng hóa chủ chốt
được dự báo phục hồi, nhưng
vẫn còn biến động thất thường;
Chính sách tiền tệ phi truyền
thống của các nền kinh tế lớn
còn có thể dẫn đến những diễn

biến khó lường đối với dòng vốn
FDI; Thiên tai, biến đổi khí hậu,
xung đột vũ trang khu vực tiếp
tục diễn biến phức tạp. Trong khi
đó, dư địa chính sách của chúng
ta lại hạn hẹp (nhất là với bối

cảnh nợ công tăng nhanh), nguồn
lực tài chính quốc gia hạn chế,
năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp còn thấp, nhiều mối lo về
cung cầu năng lượng... Tất cả sẽ
là những thách thức cho kinh tế
Việt Nam. Ngoài ra, khu vực
nông nghiệp tăng trưởng chậm,
nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào
khu vực FDI, tiến trình tái cơ cấu
trên nhiều lĩnh vực còn chưa
thành công; hệ thống tài chính
vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực
ngân hàng, khả năng giảm lãi
suất cho vay bị hạn chế bởi vấn
đề nợ công, nợ xấu,… cũng đặt
ra nhiều thách thức cho mục tiêu
phát triển kinh tế và một số chỉ
tiêu vĩ mô khác trong năm
2017và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, các tổ chức cũng

PGS.TS. NGÔ TRÍ LONG
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như các chuyên gia trong và
ngoài nước lại dự báo nhiều bức
tranh kinh tế  khác nhau. Về cơ
bản, những dự báo đều cho thấy
“gam màu” sáng nổi trội hơn,
nhờ cải cách thể chế, cải thiện
môi trường đầu tư, tạo xung lực
mới cho khu vực tư nhân; sự cải
thiện của nhiều nền kinh tế trên
thế giới như Hoa Kỳ, các nước
có nhập khẩu dầu, cùng với diễn
biến mới nhất về tình hình đầu tư
vào Việt Nam của các doanh
nghiệp ngoại… 

Ngân hàng Thế giới và Ngân
hàng Phát triển châu Á (ADB)
đều dự đoán tăng trưởng của Việt
Nam đạt 6,3%; IMF nhận định
đạt 6,2%. Nhóm chuyên gia Viện
Nghiên cứu quản lý kinh tế trung
ương lại cho rằng, môi trường
kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy
trì ổn định. Tăng trưởng kinh tế
trong khoảng 6-7%/năm, lạm
phát dưới 5%, tăng trưởng kim
ngạch xuất khẩu duy trì dưới
10%. Ủy ban Giám sát tài chính
Quốc gia dự báo, tăng trưởng
kinh tế sẽ được cải thiện khá nhờ
cải cách thể chế, cải thiện môi
trường đầu tư, giá năng lượng và
nông sản thế giới được phục hồi,

tạo xung lực mới cho khu vực tư
nhân và khu vực này sẽ trở thành
động lực chính của năm 2017. 

Dự báo các chỉ số kinh tế có
ảnh hưởng nhiều tới lạm phát,
đó là:. chính sách tiền tệ và hối
đoái linh hoạt, không có biến
động mạnh về tỷ giá hối đoái; lãi
suất bình quân sẽ là 6%; đạt
được cung tiền, mục tiêu tín
dụng; đầu tư sẽ tăng 6% -7%.
Tốc độ tăng trưởng đầu tư cũng
được cải thiện nhờ có sự tăng
trưởng tín dụng theo dự kiến là
18-20% và giải ngân vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài. Cán cân
thương mại tiếp tục thặng dư,
tuy không lớn; Tiêu dùng cá
nhân sẽ tiếp tục cải thiện nhờ
lạm phát được kiểm soát, niềm
tin của người tiêu dùng hồi phục
và tiền lương cơ bản tăng lên.
Bên cạnh đó, sản xuất công
nghiệp vẫn tiếp tục thu hút các
dòng vốn FDI lớn...Theo lộ
trình, giá  các mặt hàng cơ bản
như điện, nước, học phí, viện
phí dự kiến sẽ được tiếp tục điều
chỉnh vào năm sau, từ đó, sẽ trở
thành lực đẩy lên chỉ số giá tiêu
dùng. Tuy nhiên, do giá cả trên
thị trường quốc tế phục hồi

chậm và cầu trong nước chưa
tăng mạnh nên chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) được dự báo tiếp tục
duy trì ở mức như năm 2016.

Để thực hiện được mục tiêu
giá cả của năm 2017

Theo Nghị quyết của Quốc
hội đề ra, mục tiêu tốc độ tăng
giá tiêu dùng bình quân khoảng
4%. Tuy nhiên, để thực hiện
được mục tiêu đó, chúng ta cần
thực hiện những giải pháp cơ
bản sau: 

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục
điều hành, giữ ổn định lạm phát
cơ bản dưới 2%; bám sát diễn
biến kinh tế vĩ mô,  sử dụng đồng
bộ, linh hoạt các công cụ của
chính sách tiền tệ. Mức độ tăng
trưởng tín dụng phải đi đôi với
kiểm soát chất lượng tín dụng,
đặc biệt ở một số ngành, lĩnh vực
có yếu tố rủi ro. Quản lý có hiệu
quả hơn đối với thị trường ngoại
hối. Phối hợp chặt chẽ giữa chính
sách tiền tệ với chính sách tài
khóa. Tăng cường quản lý ngân
sách nhà nước, tập trung chống
thất thu, thực hiện triệt để tiết
kiệm, kiên quyết cắt giảm các
khoản chi chưa thật cần thiết.

Kiểm soát chặt chẽ phương án
giá và mức giá đối với hàng hoá,
dịch vụ do Nhà nước định giá (
điện, nước sạch, xăng dầu..).
Giám sát chặt chẽ kê khai giá
của doanh nghiệp đối với mặt
hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc
danh mục kê khai giá. Đánh giá
kỹ tác động của việc điều chỉnh
giá đối với những hàng hóa, dịch
vụ dịch vụ  (nếu có) đến tình
hình kinh tế xã hội và  CPI của
địa phương để có phương án và
lộ trình điều chỉnh phù hợp,
tránh điều chỉnh vào cùng một
thời điểm sẽ đẩy CPI tăng cao
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Trước mắt, cần chỉ đạo các
Bộ, ngành phối hợp với các địa
phương chủ động chuẩn bị
nguồn hàng cho thị trường, đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
ưu tiên các sản phẩm sạch,
không để xảy ra thiếu hàng gây
sốt giá, có kịch bản đối phó với
điều kiện thời tiết khó khăn, triển
khai chương trình bình ổn thị
trường phù hợp với thực tế địa
phương cho các dịp tiêu dùng
cao điểm Tết Đinh Dậu 2017.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện
hệ thống pháp luật về giá, trong
đó chú trọng hoàn thiện cơ chế
quản lý và mức giá đối với các
dịch vụ chuyển từ danh mục phí
sang quản lý theo cơ chế giá theo
quy định tại Luật phí, lệ phí năm
2015, Nghị định số 149/2016/NĐ-
CP ngày 11/11/2016 và pháp luật
liên quan.

Đối với các loại phí được
chuyển sang thực hiện cơ chế giá
thị trường từ ngày 1/1/2017 mà
Nhà nước không định giá: cần
được tính đúng, tính đủ các chi
phí hợp lý, phù hợp với thị
trường và quy định của pháp luật
về giá các dịch vụ này.

Đối với các loại phí được
chuyển sang giá do Nhà nước
định giá, cần tập trung xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật để
thực hiện theo phân cấp của
Chính phủ. Chú ý kiểm soát hết
sức thận trọng, trong đó cần chỉ
đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ
báo cáo kết quả hoạt động, tình
hình cân đối thu chi, đánh giá
mức độ bù đắp các chi phí phát
sinh để cung ứng dịch vụ từ số
tiền thu phí theo mức phí hiện
hành để xây dựng phương án giá
dịch vụ.

Trường hợp những loại phí
sang giá có tính chất đặc thù,

phải phối hợp với Bộ Tài chính
đề xuất phương pháp định giá,
xây dựng hệ thống định mức
kinh tế kỹ thuật, quy trình quy
phạm, tính toán chi phí thực tế
hợp lý để hình thành nên giá.
Trường hợp mức giá cao hơn
mức phí hàng hóa thì cần có lộ
trình điều hành phù hợp, bảo
đảm mục tiêu kiểm soát lạm
phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tiếp tục quản lý, điều hành
giá các mặt hàng Nhà nước còn
định giá, mặt hàng bình ổn giá
(xăng dầu, điện, dịch vụ sự
nghiệp công...) theo cơ chế thị
trường có sự điều tiết của Nhà
nước. Trường hợp phải điều
chỉnh giá (nhất là dịch vụ y tế
ngoài BHYT và dịch vụ giáo
dục), các bộ, ngành, địa phương
phải đánh giá tác động và cân
nhắc mức độ, thời điểm điều

chỉnh thích hợp để hạn chế tác
động mạnh đến mặt bằng giá cả
thị trường chung.

Các bộ, ngành, địa phương
theo chức năng nhiệm vụ cần thực
hiện triệt để công tác đấu tranh
chống buôn lậu, hàng giả và gian
lận thương mại, kiểm soát chặt
chẽ chất lượng thực phẩm tươi
sống nhập khẩu; đặc biệt kiểm
soát chặt chẽ tại những khu vực
địa bàn trọng yếu, giáp biên giới.

Tăng cường công tác thông
tin, tuyên truyền về công tác
quản lý, điều hành, thực hiện quy
định pháp luật về  giá để tạo sự
đồng thuận trong người dân và
xã hội. Làm tốt công tác thu
thập, phân tích và dự báo thông
tin thị trường để kịp thời đề xuất
các giải pháp bình ổn giá, kiềm
chế lạm phát theo quy định của
pháp luật.n

BÙI VŨ LIÊM
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Thưa Giáo sư, năm 2016 đã
kết thúc với nhiều thông điệp
rất mạnh mẽ về môi trường.
Từng là một nhà lãnh đạo
công tác trong lĩnh vực này,
Giáo sư có thể cho biết những
suy nghĩ của mình đối với một
vấn đề được xem là rất “nóng”
hiện nay?

Năm 2016, Việt Nam gặp
không ít khó khăn với tình trạng
biến đổi khí hậu và môi trường
bị tác động nghiêm trọng. Đây là
hai vấn đề rất nặng nề mà chúng
ta phải nỗ lực khắc phục trong
năm qua và trong nhiều năm tiếp
theo. Biến đổi khí hậu đã gây ra
ngập lụt, hạn hán ở nhiều nơi,
làm cho nông nghiệp tăng trưởng
âm. Bên cạnh đó, môi trường là
vấn đề không nhận được sự quan
tâm đúng mức từ nhiều năm
trước, đôi khi chúng ta không có
ý đồ đánh đổi nhưng trên thực tế
ai cũng nhìn thấy như là đánh
đổi. Điều này đã gây ra hậu quả
hàng loạt vụ việc nghiêm trọng
cùng lúc xảy ra trong năm 2016,
gây tác động xấu đến môi trường
trên phạm vi lớn. Chính vì vậy,
câu chuyện biến đổi khí hậu và

môi trường không chỉ là một vấn
đề trọng tâm trong năm qua mà
còn cả những năm tiếp theo. 

Với những nhận định như
vậy, Giáo sư đánh giá như thế
nào về những động thái của
Chính phủ trong việc xử lý vấn
đề môi trường thời gian qua?

Khi được hỏi là có thể cho
Chính phủ, Bộ Tài nguyên và
Môi trường bao nhiêu điểm trong
vấn đề giải quyết vụ việc của
Formosa, tôi đã trả lời là phải
cho điểm 10. Sau đánh giá này,
tôi nhận được rất nhiều ý kiến
phản hồi, trong đó có đến 90% ý
kiến là phản đối. Tuy nhiên, tôi
vẫn giữ quan điểm của mình. Bởi
lẽ, thực tế vụ việc này hoàn toàn
có thể bị “chìm xuồng” như rất
nhiều vụ việc môi trường trước
đây, nhưng lần này Chính phủ đã
nhìn vào sự thật và cương quyết
đẩy vụ việc ra ánh sáng để giải
quyết. Tôi đánh giá cao động
thái đó của Chính phủ. Mặc dù
chúng ta đã bị động khi Formosa
xả thải ra môi trường và lúng
túng trong cả khâu quản lý lẫn
vấn đề truyền thông nên vụ việc

không có được phương án giải
quyết ngay lập tức. Thế nhưng
chúng ta cũng đã dần giải quyết
được mọi việc và điều quan trọng
nhất là không để vụ việc bị trôi đi
lặng lẽ. Không chỉ vụ xả thải của
Formosa mà sau đó có hàng loạt
các vụ việc môi trường khác
cũng được nêu ra và giải quyết.
Tất cả những trường hợp này đều
có thông tin cụ thể, dù thông tin
đó có thể chưa làm thỏa mãn tất
cả, nhưng cách tiếp cận công
khai thông tin đã tạo được niềm
tin cho người dân. Đây chính là
điểm chốt rất quan trọng trong
việc điều hành Chính phủ nhiệm
kỳ này. Tất cả mọi việc đều khá
minh bạch, không lẩn tránh. Đó
mới là lý do chính để tôi cho
điểm 10. Chúng ta không thể đòi
hỏi ngay một cách giải quyết
tuyệt vời, cần thấy rằng, chỉ riêng
việc công khai hay lẩn tránh đã là
một ngưỡng rất quan trọng trong
phương hướng giải quyết các vụ
việc lần này. 

Dường như vụ việc Formosa
cũng là hồi chuông cảnh tỉnh
khiến cho vấn đề phát triển

Phỏng vấn GS. TSKH Đặng Hùng Võ, 
Chuyên gia kinh tế
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xanh, kiểm soát môi trường trở
thành phương châm hành động
của chúng ta trong thời gian
gần đây cũng như sắp tới. Giáo
sư có niềm tin như thế nào về
chủ trương này?

Theo tôi, đây là hướng đi
hoàn toàn đúng, bởi trước đây
chúng ta cũng đã quan tâm đến
môi trường nhưng cách tiếp cận
rất mờ nhạt, hoàn toàn không
lường trước được hậu quả về
môi trường sẽ nặng nề và mất
mát lớn như thế nào. So với
những chi phí khác thì chi phí
để đảm bảo về môi trường ở
Việt Nam thường không nhiều
vì cả Chính phủ và người dân
đều chưa ý thức được việc này.
Thật ra, năm 2016 chúng ta
cũng chưa ý thức được ngay về
môi trường, phải đến khi dồn
dập xảy ra rất nhiều vụ việc gây
tác động lớn về môi trường, đặc

biệt là vụ xả thải của Formosa
tác động trên diện rộng đến rất
nhiều người dân và vùng biển
miền Trung thì chúng ta mới
thực sự tỉnh ngộ. Hồi chuông
lớn này đã khiến chúng ta hiểu
được tác hại về môi trường là
quá lớn, và Chính phủ cũng biết
cách quản lý tốt hơn, sát với
thực tế hơn, không chỉ cho một
trường hợp cụ thể mà cho tất cả
các dự án trên cả nước.

Đối với phát triển kinh tế, có
hai yếu tố là phát triển và bền
vững, vậy thì để đảm bảo yếu tố
bền vững không có gì khác
ngoài đảm bảo về môi trường,
đảm bảo các yếu tố xã hội. Vấn
đề quản lý môi trường không
chỉ đơn thuần là quản lý một
cách chặt chẽ mà còn phải tiến
hành các giải pháp công nghệ
xanh. Chúng ta cũng đã thấy
rằng, môi trường có nhiều khía

cạnh cần được quan tâm chứ
không chỉ là theo dõi, giám sát,
phát hiện, xử lý. Ngay từ tư duy
đầu tư phát triển, chúng ta đã
phải quan tâm đến các thiết bị
công nghệ xanh, không nên phê
duyệt công nghệ đã quá lạc hậu,
biến Việt Nam thành bãi rác phế
thải. Tôi cho rằng, bây giờ
Chính phủ mới tỉnh ngộ để đưa
ra chiến lược phát triển xanh kể
ra là hơi muộn, nhưng vẫn còn
kịp thời, đặc biệt là khi hàng
loạt vụ việc xảy ra đã là cơ sở
để Chính phủ ý thức rõ hơn về
việc phát triển bền vững. Mặc
dù phát triển theo triết lý xanh
bao giờ cũng phải đầu tư lớn
hơn, nhưng việc thua thiệt trước
mắt về chi phí lớn sẽ mang lại
lợi ích lâu dài và không mất chi
phí lớn hơn nữa về môi trường.
Chủ trương phát triển theo triết
lý xanh sẽ làm tăng trưởng kinh
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tế chậm lại nhưng thà như thế
để bền vững hơn trong tương lai
còn hơn là tập trung tăng trưởng
ban đầu cao nhưng chỉ vài năm
sau tăng trưởng lại chậm vì phải
bỏ ra chi phí giải quyết môi
trường quá lớn. 

Cùng với vấn đề bảo vệ môi
trường tự nhiên, vấn đề quy
hoạch, xây dựng đô thị xanh, đô
thị sinh thái và đô thị bền vững
cũng đang được Chính phủ
quan tâm. Giáo sư đánh giá
như thế nào về thực trạng quy
hoạch, xây dựng đô thị của
nước ta hiện nay và đâu là giải
pháp cho vấn đề này?

Quy hoạch đô thị của Việt
Nam là một trong những việc
chúng ta đã cố gắng làm, bởi
ngay từ quy hoạch ban đầu
chúng ta cũng đã quan tâm đến
phát triển xanh và bền vững. Các
dự án đô thị, chung cư được phê
duyệt ban đầu đều có hồ điều
hòa, công viên, sân chơi cho trẻ

em, bệnh viện, trường học...
Như vậy, chúng ta đã có tư duy
về phát triển đô thị xanh, đô thị
sinh thái. Tuy nhiên, khi đi vào
thực hiện, yếu tố tham nhũng đã
khiến cho việc điều chỉnh quy
hoạch được diễn ra một cách quá
dễ dàng. Chủ đầu tư chồng thêm
nhà ở vào những khu vực đáng
lẽ là công viên, sân chơi. Sức tải
dân cư của một khu vực chỉ đạt
đến một mức nhất định, nhưng
không gian đã bị chủ đầu tư
chồng chất thêm  nhà và tất
nhiên là hạ tầng không thể theo
kịp. Chúng ta đang điều chỉnh
quy hoạch theo kiểu có lợi cho
chủ đầu tư, theo đề xuất của chủ
đầu tư, không vì lợi ích chung
của cộng đồng. Chính vì thế, cái
sai của chúng ta là ở khâu điều
chỉnh quy hoạch, không phải là
ở quy hoạch ban đầu. Kể cả
trong quá trình phát triển, nhiều
khi quy hoạch chạy theo lợi ích
tư nhân lớn hơn lợi ích quốc gia,
từ đó dẫn đến tình trạng tắc

đường, dân cư quá đông, hạ
tầng không phù hợp, thiếu
không gian đảm bảo môi
trường, thiếu công viên vui
chơi… Ngoài sức tải dân cư quá
lớn so với hạ tầng, vấn đề đảm
bảo môi trường cũng bị thay
đổi. Cái phải thay đổi ngay của
chúng ta là điều chỉnh quy
hoạch thiếu tính toán. Bên cạnh
đó, việc quy định về khu vực
phát triển khu đô thị, số nhà cao
tầng, số tầng cũng không thống
nhất, không có số liệu thống kê
cụ thể, phê duyệt xây dựng tràn
lan. Đấy là những vấn đề chúng
ta phải thay đổi, đặc biệt là
không được dễ dàng điều chỉnh
quy hoạch ban đầu. Nhà nước
cần phải chủ động quản lý,
quyết định, không chạy theo đề
xuất của chủ đầu tư và quyết
tâm đẩy mạnh vấn đề quản lý
quy hoạch đô thị.

Trân trọng cảm ơn những
chia sẻ của Giáo sư!n

NGUYỄN LY (thực hiện)



Thưa ông, năm 2016 vừa
khép lại, từ góc nhìn của một cơ
quan giám sát tài chính, ông
bình luận như thế nào về vấn đề
điều hành chính sách tiền tệ của
Việt Nam trong năm qua?

Năm 2016 là năm có không ít
thách thức đặt ra cho việc thực thi
chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, tính
đến thời điểm này, có thể thấy
chúng ta đã vượt qua và đạt được
những kết quả đáng ghi nhận.
Công tác điều hành chính sách
tiền tệ trong năm 2016 nhìn
chung là nới lỏng một cách hợp
lý: cung tiền và tăng trưởng tín
dụng cao nhằm phục vụ cho tăng
trưởng kinh tế nhưng đã áp dụng
các công cụ chính sách tiền tệ để
điều hành mà không gây áp lực
lên lạm phát; chính sách tiền tệ
chủ động phối hợp với chính sách
tài khóa, giúp việc huy động vốn
Trái phiếu Chính phủ hàng năm

hoàn thành sớm kế hoạch; công
tác điều hành thị trường ngoại hối
và tỷ giá ổn định giúp tăng đáng
kể mức dự trữ ngoại hối quốc gia.
Trong năm qua, thị trường ngoại
hối khá ổn định nhờ nguồn cung
ngoại tệ dồi dào do được hỗ trợ
tích cực từ cán cân thương mại và
cán cân tài chính thặng dư. 

Vậy theo ông, trong năm
2017, việc điều hành chính sách
tiền tệ của chúng ta sẽ còn gặp
những thách thức nào?

Năm 2017, tình hình kinh tế,
chính trị thế giới nhiều bất ổn vẫn
sẽ là những thách thức trong điều
hành chính sách tiền tệ của Ngân
hàng Nhà nước để đảm bảo ổn
định thị trường ngoại hối, lãi suất
và kiểm soát lạm phát. Bên cạnh
đó, những khó khăn của nền kinh
tế Việt Nam nói chung, của hệ
thống ngân hàng nói riêng cũng sẽ
tiếp tục gây áp lực không nhỏ cho
việc thực thi chính sách tiền tệ. 

Thứ nhất, việc kiểm soát lạm
phát mục tiêu sẽ gặp nhiều trở
ngại khi giá hàng hóa thế giới, giá
dầu phục hồi; 

Thứ hai, việc ổn định tỷ giá
năm 2017 sẽ khó khăn hơn do một
số đồng tiền chủ chốt trong giỏ
tính giá giảm giá mạnh so với
USD, đặc biệt là đồng Nhân dân tệ
và EUR. Đồng thời, tỷ giá trong

năm nay còn chịu áp lực từ việc
cán cân thanh toán quốc tế sẽ
không thuận lợi như năm 2016, do
ảnh hưởng từ cán cân thương mại
và cán cân vốn. Tuy nhiên, nếu
tiếp tục điều hành chính sách tỷ
giá linh hoạt hơn và tạo điều kiện
cho thị trường ngoại hối áp dụng
các công cụ phái sinh để bảo hiểm
tỷ giá, thì trong năm 2017 thị
trường ngoại hối Việt Nam có thể
hóa giải các áp lực bên trong và
bên ngoài lên tỷ giá hối đoái; 

Thứ ba, quá trình xử lý nợ xấu
và tái cơ cấu tại một số ngân hàng
yếu kém diễn ra chậm, ảnh hưởng
đến mục tiêu ổn định lãi suất. 

Nói đến việc cơ cấu lại một số
ngân hàng yếu kém mà ông vừa
đề cập thì hiện nay, quá trình tái
cơ cấu các tổ chức tín dụng giai
đoạn 2 (2016-2020) đang được
thực hiện với nhiều kỳ vọng.
Theo ông, chúng ta phải làm gì
để quá trình này đạt kết quả như
mong đợi?

Tái cơ cấu hệ thống các tổ
chức tín dụng giai đoạn 2016-
2020 có một ý nghĩa rất quan
trọng trong quá trình tái cấu trúc
nền kinh tế nước ta. Tái cơ cấu hệ
thống các tổ chức tín dụng cần đi
song hành với vấn đề xử lý nợ
xấu. Để quá trình này đạt được
hiệu quả, theo tôi, chúng ta cần

Phỏng vấn ông Trương Văn Phước, 
Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia 

kiemtoancuoithang@sav.gov.vn
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thực hiện các giải pháp sau: 
Về giải pháp chung, tôi cho

rằng, cần có một Ban chỉ đạo để có
thể thống nhất việc xử lý các vấn
đề ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Về các giải pháp cụ thể: 
Thứ nhất, cần sửa đổi các luật

và khuôn khổ pháp lý liên quan
đến việc mua bán tài sản đảm bảo
để thúc đẩy xử lý nợ xấu, đặc biệt
là xác lập quyền sở hữu tài sản.
Đồng thời, bổ sung sửa đổi những
quy định về trình tự, thủ tục giải
quyết các vụ án theo hướng rút
gọn thời gian giải quyết (trong
trường hợp khách hàng vay cố
tình vắng mặt không hợp tác);
nghiên cứu để có các quy định
pháp lý cho phép định giá tài sản
đảm bảo không qua các thủ tục tố
tụng để có thể phát mại tài sản thế
chấp vay nợ nhanh chóng.

Thứ hai, về xây dựng thị
trường mua bán nợ: cho phép các
nhà đầu tư trong nước và nước
ngoài được mua bán các tài sản
đảm bảo theo giá thị trường để
giải quyết nhanh nợ xấu; có cơ
chế xử lý tổn thất tín dụng do
chênh lệch nợ gốc và giá trị tài
sản đảm bảo đã bán (khoản chênh
lệch này có thể phân bổ vào chi
phí trong một số năm nhằm giảm
bớt áp lực cho cân đối tài chính
của tổ chức tín dụng).

Thứ ba, cần xử lý dứt điểm sở
hữu chéo. Theo đó, các cổ đông
phải chứng minh nguồn gốc tài
chính của khoản vốn góp, thực
trạng cơ cấu sở hữu vốn và mức
độ ảnh hưởng, tránh tình trạng
cấu kết khuynh đảo ngân hàng.

Thứ tư, cần tăng cường các
chuẩn mực quốc tế trong hoạt
động ngân hàng, cụ thể là áp
dụng các chuẩn mực an toàn tài
chính theo tiêu chuẩn Basel phù
hợp từ nay đến năm 2020.

Thứ năm, thiết lập cơ chế
giám sát chung cho thị trường tài
chính, bao gồm cả 3 lĩnh vực:
ngân hàng, chứng khoán và bảo
hiểm nhằm nâng cao hiệu quả
giám sát.

Thứ sáu, phân loại tổ chức tín
dụng thành những nhóm riêng
biệt để áp dụng các biện pháp tái
cơ cấu, xử lý; trong đó, chú trọng
tăng cường vốn tự có, nâng cao
năng lực tài chính, xử lý hiệu quả
nợ xấu bằng các nguồn lực tài
chính tổng hợp, kể cả nguồn lực
nhà nước; xử lý dứt điểm các
ngân hàng yếu kém trên nguyên
tắc đảm bảo lợi ích của người gửi
tiền, an toàn hệ thống.

Thứ bảy, xem xét nâng dần tỷ
lệ nắm giữ cổ phiếu của các nhà
đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực
ngân hàng, tạo một nguồn vốn
mới nâng cao năng lực tài chính
cho các ngân hàng.

Đề án cơ cấu lại các TCTD
giai đoạn 2011-2015 là một
trong những trọng điểm kiểm
toán của Kiểm toán Nhà nước.
Ông đánh giá thế nào về vai trò
của công tác kiểm toán đối với
vấn đề tái cơ cấu này? 

Tái cơ cấu hệ thống các
TCTD có ý nghĩa vô cùng quan
trọng bởi đây là một trong ba trụ
cột của tái cơ cấu nền kinh tế.
Tái cơ cấu TCTD giai đoạn
2010-2015 đã đạt được những
kết quả bước đầu đáng ghi nhận:
ngăn ngừa sự đổ vỡ của hệ thống
ngân hàng, sắp xếp lại các
TCTD, xử lý tình trạng sở hữu
chéo một cách căn bản, đưa ra
các giải pháp xử lý nợ xấu, tạo
điều kiện khơi thông dòng vốn
tín dụng cho nền kinh tế…

Để làm được điều này,
NHNN cùng với hệ thống các

TCTD đã đưa ra nhiều giải pháp
cụ thể, kết hợp đồng bộ với sử
dụng các công cụ của chính sách
tiền tệ. Việc mở rộng chính sách
tiền tệ một cách hợp lý, không
chỉ có ý nghĩa phục vụ cho tăng
trưởng kinh tế mà còn tạo điều
kiện để các TCTD mở rộng kinh
doanh, tạo nguồn lực cho quá
trình tái cơ cấu.

Song, để có thể tiếp tục thực
hiện tái cơ cấu các TCTD giai
đoạn 2 (2016-2020) và xử lý nợ
xấu hiệu quả, việc nhìn nhận lại
một cách sâu sắc, đầy đủ và chính
xác quá trình tái cơ cấu giai đoạn
1 là rất cần thiết. Do đó, việc
Kiểm toán Nhà nước tổ chức
kiểm toán Đề án cơ cấu lại hệ
thống các TCTD giai đoạn 2011-
2015 sẽ giúp những người thực
hiện rút ra nhiều kinh nghiệm quý
báu trước khi bước vào giai đoạn
2, nhất là trong bối cảnh không sử
dụng trực tiếp ngân sách nhà
nước để tái cơ cấu thì việc sử
dụng các giải pháp cần được nhìn
nhận dưới góc độ chi phí - lợi ích. 

Cùng với đó, công tác kiểm
toán cũng giúp chúng ta có cái
nhìn cụ thể hơn về sự cần thiết
phải hoàn thiện thể chế, hệ thống
các văn bản quy phạm pháp luật
liên quan, nhận thức rõ nguồn lực
tài chính đến từ đâu, quy mô như
thế nào… Trong khi nhiều quốc
gia đang áp dụng chính sách nới
lỏng định lượng (QE) để kích
thích nền kinh tế, việc kiểm toán
còn giúp chúng ta đối chiếu, đánh
giá một cách sát thực, từ đó giúp
các cơ quan hoạch định vận dụng
thiết kế các chính sách cụ thể
nhằm thu hút các dòng vốn đầu tư
vào hoạt động ngân hàng.

Trân trọng cảm ơn những
chia sẻ của ông!n

XUÂN HỒNG (thực hiện)



kiemtoancuoithang@sav.gov.vn

Tôi xuất phát là kiểm toán viên của Kiểm toán
Nhà nước chuyên ngành V, đồng thời lại là nữ

nên thường được các lãnh đạo và đồng nghiệp ưu
tiên đi công tác tại các vùng đồng bằng hoặc các
thành phố lớn. Tuy nhiên, khi Kiểm toán Nhà nước
khu vực X cần nhân sự điều động trong ngành, tôi
đã đề nghị được luân chuyển về đây nhưng tâm
trạng vẫn đan xen lẫn lộn, lo lắng, hoang mang với
vị trí mới, công việc mới và đồng nghiệp mới.

Tôi còn nhớ rất rõ những kỷ niệm và những bài
học kinh nghiệm đầu tiên của mình khi tham gia
cuộc kiểm toán đầu tiên tại khu vực. Đó là cuộc
kiểm toán Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh
và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị
quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của
Chính phủ; Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày
12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng.

Cuộc kiểm toán bắt đầu vào đầu tháng 10 năm
2012, lúc đó thời tiết đã bắt đầu se lạnh, Tổ kiểm
toán của chúng tôi gồm 9 người, trong đó chỉ có
mình tôi là nữ, được phân công làm việc tại huyện
Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, một trong những
huyện nghèo nhất của tỉnh. 

Hôm khai mạc, 8 đồng nghiệp nam vào huyện
trước, còn tôi đến sau. Một anh gọi cho tôi: “Tuyết
à, trong này chỉ có 3 phòng, trong đó gia đình của
một cán bộ huyện ở 1 phòng, các tình nguyện viên
người nước ngoài ở 1 phòng, bởi vậy chỉ còn 1
phòng cho cả tổ thôi!”.

Lúc đó, tất nhiên là không tin và bảo: “Các anh
lại trêu em rồi”. Anh đồng nghiệp bảo: “Thật đấy”.
Tôi vẫn không tin và còn cười rất to, vì nghĩ bây
giờ làm gì có huyện nào mà không có nhà khách.

Với bao nhiêu hồi hộp, vui mừng, tôi vào huyện
và… trời ơi, các anh ấy nói không sai. Tất cả chúng
tôi được bố trí chung một phòng, khu sinh hoạt cũng
không khép kín, tôi rất lo lắng vì mình là nữ thì biết
làm sao, nhưng thật sự không còn cách nào khác.

Ngay lúc đó, có một cán bộ phòng tài chính đến
và mời tôi sang nhà họ ở cùng, trong đầu tôi rất vui
mừng, đã định sang. Thế nhưng, sau khi cả tổ bàn
bạc lại, chúng tôi thấy rằng, nếu sang nhà họ ở thì
rất bất tiện trong cả công việc và sinh hoạt, tôi là
người lạ nên sẽ làm đảo lộn hết cuộc sống của gia
đình. Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định: “Thôi em
ở luôn chỗ này với các anh cho tiện! ”. Đây không
phải là điều ngạc nhiên duy nhất mà mỗi lần hồi
tưởng tôi vẫn chưa hết buồn cười.

Một câu chuyện còn đáng nhớ hơn, đấy là cuộc
phỏng vấn hộ dân được hưởng chính sách của huyện
theo yêu cầu bắt cuộc trong chương trình kiểm toán.
Hôm đó, tôi cùng một đồng nghiệp nam đi phỏng
vấn hộ dân thuộc một xã của huyện. Đây đều là
những hộ khó khăn và ở rất xa trung tâm. Nhóm
chúng tôi gồm ba người, có hai kiểm toán viên và
một cán bộ huyện. Lúc bắt đầu đi, đồng chí cán bộ
huyện dặn tôi phải đi giày thể thao và mặc quần áo
thoải mái vì giao thông khá hiểm trở. Chúng tôi lên
đường bằng xe máy, đi được một lúc thì đồng chí
cán bộ huyện bảo phải gửi xe và đi bộ. Khi tôi hỏi:
“nhà dân ở đâu hả em?” thì đồng chí ấy chỉ tay lên
cao: “sắp đến rồi, trên đỉnh kia kìa chị”. Tôi và anh
đồng nghiệp nhìn lên, đồng thanh: “tận trên kia á!”.

Trên đường đi, đồng chí cán bộ huyện cũng đã
dặn chúng tôi: “anh chị cứ theo em và làm theo em
nhé, người dân tộc họ đánh giá thiện cảm hay không
là ở ấn tượng đầu tiên đấy. Nếu họ có ấn tượng tốt,
hỏi gì họ cũng trả lời, còn không họ sẽ không trả lời
gì đâu!”. Theo lời dặn đó, tôi và anh đồng nghiệp lúc
nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Đồng chí
cán bộ huyện dẫn chúng tôi vào nhà trưởng bản, họ
nói gì với nhau mấy câu, sau đó trưởng bản bắt tay
chúng tôi rồi gọi người nhà mang ra một bình rượu.
Tôi rất ngạc nhiên: “Đang chuẩn bị phỏng vấn sao
lại uống rượu hả em?”, “Không uống không làm
được việc đâu chị ạ. Chị và anh phải uống, uống hết
chén đầu tiên, còn chén sau uống bao nhiêu thì tùy,
họ không ép đâu”, đồng chí cán bộ huyện giải thích. 

HOÀNG MINH TUYẾT - KTNN Khu vực X
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Tôi đến với nghề kiểm toán một cách tình cờ và không ngờ rằng
mình đã gắn bó với nó được gần 10 năm. Tuổi trẻ bước chân

vào Kiểm toán Nhà nước, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đây sẽ là nơi để
mình trải nghiệm trong một thời gian ngắn, môi trường làm việc nhà
nước sẽ không thể phù hợp với tôi. Nhưng, kiểm toán giống như một
cô gái khó chinh phục mà vô cùng cuốn hút, đã đến thì không thể
rời. Vì vậy, tôi đã say nghề từ lúc nào không hay. 

Kiểm toán hay bất kỳ một công việc gì khác cũng đòi hỏi thời
gian, tâm trí nếu chúng ta muốn là một người giỏi chuyên môn.
Nhưng để thành công trong nghề kiểm toán, ngoài chuyên môn giỏi,
kiểm toán viên còn rất cần đến khả năng giao tiếp, ứng xử với đơn vị
được kiểm toán và những đối tượng có liên quan. Điều này có lẽ còn
đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng ứng biến hơn rất nhiều so
với nghiệp vụ đơn thuần. Có lần, tại một đơn vị được kiểm toán, tôi
tình cờ biết rằng lãnh đạo đơn vị chính là bạn của bố tôi. Tôi vẫn nói
chuyện với mọi người ở nhà về nơi tôi công tác nhưng không nhắc
đến người bạn của bố vì sợ sẽ ảnh hưởng tới tính khách quan trong
công việc. Và tất nhiên, tôi cũng không nhắc đến gia đình mình khi
gặp vị lãnh đạo đơn vị kia. Tuy nhiên, ngoài giờ làm việc, lãnh đạo
đơn vị thường xuyên nhắc đến một người bạn cùng quê với tôi và
còn hỏi tôi có biết người ấy không. Tôi đành phải nói rằng: “Em

Cuối năm mong ước tương phùng
Tay nâng ly rượu bập bùng lửa reo
Bánh chưng bánh tét thèo lèo
Chung trà thơm ngát quê nhà rưng rưng
Dường như từng góc phố từng cuối hẻm đã tràn ngập không khí

rộn rã đón Tết Đinh Dậu. Tết đoàn viên – Tết sum vầy – Tết trao yêu
thương. Đối với kiểm toán viên chúng tôi, sau một năm dài đi công
tác xa nhà xa gia đình, Tết là những ngày bù đắp cho nhau những nụ
cười, những ánh mắt ấm áp, những bữa cơm gia đình thân mật. Đôi
khi tôi nghĩ con đường của một kiểm toán viên là một con đường rất
dài, rất dài bởi những ngày đằng đẵng mong nhớ gia đình, bởi những
đêm dài thấp thỏm lo âu khi hay tin phụ mẫu hay con thơ ở nhà đau
ốm. Nhưng rồi trên chính con đường ấy, tôi đã được học những bài
học khác, khi chứng kiến giọt nước mắt của những người lính dành
cho nhau trong thời điểm nghe tin đồng đội hy sinh. Có những sự
cống hiến cho đất nước cho cuộc đời được đo bằng thời gian, đếm
bằng những sợi tóc bạc, nhưng có những sự cống hiến được đánh
đổi bằng cả cuộc đời, cả sinh mạng. Và không phải sự hy sinh nào
cũng có thể đo đếm và bù đắp!

Là một kiểm toán viên, một năm có thể tính bằng số ngày xa gia
đình, có thể tính bằng những báo cáo kiểm toán được phát hành. Nhưng
mỗi khi Tết đến, tôi vẫn được trở về mái nhà ấm áp, sum vầy cùng gia
đình. Còn những người lính, một năm chẳng thể đếm nổi những đêm
lạnh thức trắng vượt sông, những ngày nắng nóng hành quân, những giờ
tập luyện gian khổ. Để rồi Tết này, gia đình những người lính đó liệu có

Bác trưởng bản rót ra bốn
chén rượu mà loại chén to
dùng uống nước chè và đưa
cho chúng tôi. Tôi không biết
uống rượu nên chỉ nhấp một
chút. Định đặt chén xuống
bàn, đồng chí cán bộ nói: “chị
uống hết đi, nếu khách đến
nhà không uống hết chén đầu
tiên là họ cho rằng khách kiêu
và họ có ấn tượng xấu đấy
chị”. Tôi quay sang nhìn bác
trưởng bản, quả thật thấy sắc
mặt có khác so với lúc đầu, tôi
vội vàng nói: “cháu uống một
hơi chưa quen nên chia ra ạ!”.
Sau khi nghe đồng chí cán bộ
huyện quay sang dịch, bác
trưởng bản mới quay lại sắc
mặt tươi cười cũ. Tôi cố hết
sức để uống chén rượu ngô
trong trạng thái rất sốc, nửa
cười nửa mếu.

Vẫn biết là theo quy định,
chúng tôi không thể uống rượu
bia trong thời gian làm việc.
Nhưng “nhập gia thì phải tùy
tục”, khi chưa có điều kiện giải
thích cho những người dân thật
thà chất phác đó, chúng tôi
không thể để họ có những ấn
tượng không tốt về mình. 

Ngày hôm đó, chúng tôi
phỏng vấn được tất cả các hộ
dân trong bản, họ rất nhiệt tình,
còn dẫn chúng tôi ra tận nơi và
chỉ: “đây là con của con bò
Nhà nước cho đấy”. Niềm vui
của họ lấp lánh trên gương mặt
khi đón lứa bò sinh sản đầu tiên
từ những con bò do Nhà nước
hỗ trợ theo Chương trình 30a. 

Sau khi buổi phỏng vấn kết
thúc, chúng tôi ra về với một
gói “mèn mén” do chính người
dân nấu và một kinh nghiệm
nhỏ trên hành trình kiểm toán
của mình.n
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cũng biết chú ấy”, mặc dù người
đó chính là bố tôi. 

Mỗi cuộc kiểm toán mang
đến cho tôi một trải nghiệm sâu
sắc về vùng đất, con người và
những tình cảm không thể nào
quên. Tôi cũng nhận ra là có rất
nhiều vùng đất thiếu thốn về
kinh tế nhưng tình cảm lại vô
cùng chan chứa. Một trong
những kỷ niệm khó quên là
chuyến công tác tại một cửa
khẩu nhỏ của tỉnh Quảng Ninh.
Hôm đầu tiên di chuyển từ trụ
sở tới đơn vị, chúng tôi đã thực
sự nếm trải một chuyến xe bão
táp. Đường cua tay áo liên tục

khiến cả đoàn vô cùng mệt mỏi,
trong khi cả thị trấn biên giới
không có khách sạn hay nhà
nghỉ nào. Rất may, chúng tôi đã
được gia đình một người dân
giúp đỡ rất tận tình. Hai tuần
kiểm toán tại biên giới trở thành
khoảng thời gian trải nghiệm rất
đặc biệt khi tôi được sinh hoạt,
ăn uống cùng người dân. Điều
kiện kinh tế khó khăn nhưng
tình cảm của mọi người dành
cho đoàn kiểm toán không thể
nào nói hết. 

Gắn bó với nghề kiểm toán,
điều khiến tôi băn khoăn không
phải là những vất vả trong công

việc, những suy nghĩ, đánh giá từ
xã hội, mà chính là gia đình. Bố
mẹ đau ốm không thể về ngay
được, đi lâu ngày nhớ vợ, thương
con, hay những gánh nặng gia
đình phải đặt lên vai người bạn
đời khiến tôi nhiều lúc cảm thấy
mình thật ích kỷ, thiếu sự quan
tâm tới những người thân yêu.
Những lúc như vậy, tôi lại được
chính hậu phương vững chắc của
mình động viên, chia sẻ. Tôi
chắc chắn một điều rằng, nếu các
kiểm toán viên không nhận được
sự cảm thông của gia đình thì sẽ
khó có thể yên tâm gắn bó với
nghề lâu dài.n

NGUYỄN PHAN ANH - Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI

được đoàn viên được sum vầy như gia đình tôi không? 
Một chiếc máy bay Su 30MK2 rơi kéo theo một

máy bay Casa đi cứu nạn, và có 10 phi công đã hy
sinh. Tổn thất lớn nhất của Tổ quốc không phải nằm
ở giá trị của 2 chiếc máy bay đã rơi mà là sự ra đi
mãi mãi của 10 người con quả cảm, anh dũng.
Những ngày công tác tại Quân chủng Phòng không
không quân, tôi đã được nghe kể nhiều về 10 người
lính anh hùng này. Chắc sẽ không có xót xa và mất
mát nào hơn khi đất nước mất đi các anh và Tết này,
sẽ có 10 gia đình thiếu vắng người thân, sẽ không
còn được nghe các anh cười nói, cha mẹ mất con,
người vợ vắng hơi ấm của chồng, các con thiếu đi
tình yêu thương chở che của người bố. Tôi đã không
thể kiềm nổi những giọt nước mắt khi biết được
“của để dành” cho người vợ mới mang bầu của Liệt
sĩ Lê Đức Lam chỉ là con lợn tiết kiệm bởi đồng
lương ít ỏi 1,5 triệu/tháng. Đối với nhiều người, 1,5
triệu có lẽ chẳng bẳng một buổi shopping, một bữa
nhậu cuối năm. Nhưng đối với người lính đó, 1,5
triệu là tất cả những gì họ có thể dành cho người

mình yêu thương, cho đứa con bé bỏng sẽ chào đời,
và đánh đổi bằng cả cuộc sống, sinh mạng... 

Tết này khi nhà nhà sum vầy, có ai còn nhớ đến
những ánh mắt ngây thơ vô hồn của những đứa trẻ
mong ngóng bố trở về? Có ai còn nghĩ đến những
tiếng thở dài của người vợ nhớ thương chồng
mình? Có những nỗi đau sẽ mau lành nhưng có
những mất mát, nỗi đau để lại vết sẹo lớn cả đời,
không gì có thể bù đắp nổi. Mỗi đêm đông gió
mùa, mỗi dịp Tết sum vầy, vết sẹo đó dường như
lại nhói đau, khóe mắt người ở lại sẽ rưng rưng
không thể dứt…

Xin lỗi em đời lính chiến mong manh
Đâu dám hẹn một ngày về xum họp
Lá rừng dưới chân dầy lên muôn lớp
Đời lính vẫn còn nặng nợ em ơi

Nặng nợ non sông nặng nợ tình người
Hai vai gánh biết bao giờ trả hết
Đôi lần nghĩ... đến khi vào cõi chết
Cũng chẳng hề trả hết nợ quê hương!n

NGÔ MAI LINH - KTNN chuyên ngành Ia



Số Xuân Đinh Dậu - Tháng 01/2017

ThŸng Gi˚ng
Nhạt ban mai m• bay la đš
Ngšy kh“ng nắng cỏ mai kh“ng thức
Loši chim ngŸi ngủ về từ phương xa§

CŸnh đồng vụ m•a ngủ qu˚n mắt rạ
Thi˚m thiếp l…a non mơ hạt giống nảy mầm
Ngšy kh“ng nắng
M•a gieo mưa bụi
ThŸng gi˚ng non.

NHƯ BÌNH

Tr’ chuyện 
c•ng thŸng Gi˚ng

C‚ điều g˜ nŸo nức cả con tim 
Khi ta b‚c tờ lịch đầu năm mới 
Tết đến, xuŽn về, l’ng vui phơi phới 
Ngšy vắng mặt trời 

Mš ấm Ÿp thi˚ng li˚ng! 

Mưa bụi về, ta gặp lại thŸng gi˚ng 
Những nụ cười như sắc hoa rạng rỡ 
Tạm gŸc lại bao muộn phiền dang dở 
X…ng x˝nh Ÿo quần 

Trẩy hội với niềm tin! 

C‚ rất nhiều hy vọng được đặt t˚n 
Trời vš đất biếc xanh mšu cŽy cỏ 
Đừng ngậm ng•i - chỉ m˜nh ta b˙ nhỏ 
Vạn vật đều lớn dậy 

L…c sang xuŽn! 

Thời gian ơi, xin nhẹ nhẹ bšn chŽn 
Chậm chậm bước kẻo thŸng ngšy đi vội 
Trả năm cũ những điều c’n tiếc nuối 
Nỗi nhớ ngọt ngšo 

Như mưa thŸng gi˚ng!

PHẠM TÂM AN

Nhớ bŸnh Lang Li˚u
Chạp về chiếc lạt bẻ cong
Thắt ngang eo chiếc lŸ dong vu“ng tr’n
Xanh xanh một dải nước non
Mấy ngh˜n năm vẫn thảo thơm tấm l’ng
T˜nh Lang Li˚u gửi bŸnh chưng
G‚i hương trời đất nguyện dŽng tặng đời
Về theo lšng x‚m bồi hồi
Cơm thơm bưng bŸt ơn người cần lao
Trời qu˚ cŸnh ˙n liệng chao
Nghi˚ng sợi lạt mảnh nối všo thŸng gi˚ng
BŸnh chưng biện lễ linh thi˚ng
K˝nh thờ ti˚n tổ l’ng hiền mu“n dŽn
Giao thừa chu“ng thỉnh rung ngŽn
Đž nghe đšo quất lộc xuŽn biếc thềm.

BÙI VŨ LIÊM
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Đ ˚m cuối năm, t“i vẫn thường nhớ những
k˝ ức tuổi l˚n mười chưa bao giờ xa. Khi

bố gặp kh‚ khăn trong c“ng việc b“n ba xuất
khẩu lao động xứ người th˜ Tết đến nhưng
dường như xuŽn kh“ng theo về. C‚ những
năm kh‚ khăn đến mức, đi đŽu về hai mẹ con
cũng nh˜n quanh những g‚c cột điện, nơi đ‚
thường c‚ dăm vỏ lon bia, dăm hộp cŸt t“n.
Ngšy thường, ¹đội quŽnº ve chai lượm rất
nhanh. Ngšy Tết, họ về qu˚ ăn Tết hết n˚n mới
c’n để lượm. Tiền bŸn ve chai vš được mừng
tuổi ˝t ỏi cũng đủ dšnh để mua Ÿo quần, sŸch
vở sau Tết. 

Nhš t“i nằm b˚n chợ hoa Tết Cửa Nam.
Chập choạng đ˚m ba mươi, chợ hoa cuối năm
chỉ c’n dăm người qu˙t rŸc. Hoa tươi bŸn chưa
hết nhưng để kịp chuyến xe chiều về qu˚,
những người bŸn bỏ lại ven đường. Những
người dŽn ngh˘o ở gần đ‚ như mẹ con t“i vẫn
c•ng ra chọn những nhšnh hoa đẹp nhất trong
đŸm hoa bị cả người mua lẫn người bŸn ch˚,
bỏ lại đ‚. Về cắm một b˜nh hoa giŸ 0 đồng thật
vội nhưng chưa bao giờ t“i c‚ cảm giŸc buồn v˜
b˜nh hoa như thế. Mẹ thường đọc cŽu ca dao:
¹Giữa đường nhặt cŸnh hoa rơi/ Hai tay nŽng
lấy, cũ người mới taº khi cắm hoa, mắt mẹ ấm
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Ÿp tươi vui. Một đứa nhỏ lớn
l˚n với những nụ cười của
mẹ trong sự kh‚ khăn, dĩ
nhi˚n sẽ quen với sự kh‚
khăn vš thấy những việc ấy
rất đỗi b˜nh thường.

Đ˚m cuối năm, nhš t“i c‚
một bš c“ lấy chồng xa qu˚
hšng ngh˜n cŽy số. Qu˚ xứ
Nghệ, bš theo khŸng chiến
đi B vš lấy chồng về tận
miền TŽy. Di chứng chiến
tranh ra všo những nhš t•
khắc nghiệt khiến bš kh“ng
thể sinh con, chỉ c‚ một người con nu“i lš d˜
Mai. D˜ Mai kh“ng hợp bố mẹ thường bỏ nhš
đi chơi bất kể những ngšy Tết về. Mẹ thường
giục t“i gọi điện n‚i chuyện với “ng bš hšng
tiếng đồng hồ. T“i vẫn thường thắc mắc, v˜ sao
nhš m˜nh c‚ nhiều “ng bš c“ bŸc nhưng lại chỉ
điện thoại cho “ng bš ở xa nhất všo đ˚m cuối
năm? Mẹ n‚i, kể ra c‚ điều kiện vš thư thả th˜
rất n˚n gọi điện hết thảy người thŽn của m˜nh
thăm hỏi. Nhưng kh“ng c‚ điều kiện th˜ sẽ ưu
ti˚n người thiệt th’i nhất. Đ˚m cuối năm, c’n ai
buồn hơn một người kh“ng con kh“ng chŸu,
xa qu˚?

Đ˚m cuối năm, những ngšy b˙ x˝u vẫn
c•ng mẹ đi qua nhš “ng bš gần nhš hŸi lŸ
m•i, lŸ sả, chanh, hương nhu về nấu nồi nước
vừa x“ng vừa tắm. C‚ những năm lạnh tới mức
lšm g˜ cũng muốn quấn lấy chăn ấm nhưng
chỉ cần nghe m•i nước x“ng ấm sực, thơm
ngan ngŸt lại h˝t hš đi tắm. Mẹ gọi đ‚ lš việc
tẩy trần cuối năm. Nước lŸ thơm sẽ gột rửa nốt
những bụi bẩn của một năm cả ngoši da vš cả
trong tr˝ nžo. Mš quả thực, chỉ cần x“ng nước
lŸ ấy xong, nghe m•i hương trầm lan tỏa, m•i
dăm loại ch˘ bŸnh hai mẹ con soạn sửa c•ng
c…ng giao thừa th˜ đầu ‚c cũng chẳng c’n buồn
vương g˜ nữa. L’ng cứ nŸo nức như thể sắp
nhận được quš. M‚n quš lộc biếc m•a xuŽn
đang g” cửa để trao tay người.

Đ˚m cuối năm thường kết th…c sau 12 giờ.
Sau thời khắc c…ng giao thừa, hai bố con sẽ
c•ng nhau đi bộ sang đầu đường Nguyễn
C“ng Trứ, qua đền Hồng Sơn xin lộc. Bố kể
những cŸi Tết rực rỡ b˚n trời TŽy, nơi bố đž

sống cả chục năm. D• lšm
ăn thất bŸt th˜ những hšo
nhoŸng phương TŽy vẫn
ngợp trong tŽm tr˝ bố. Con
kể về những cŸi Tết mẹ con
đi qua những ngšy thiếu bố.
Mưa xuŽn lắc rắc rơi k˙o
theo nỗi buồn cũ kĩ về nơi xa
x“i. Cầm những cŽy phŸt tši
phŸt lộc xanh tươi nhš ch•a
trao tặng mš thấy cả một
m•a xanh bšy ra trước mắt.
Hai bố con sẽ gh˙ cổng đền
gửi người ăn mšy một ch…t

l˜ x˜ để thấy l’ng vui vui khi được chia sẻ vš lại
đi bộ về nhš. T“i vẫn c‚ những th‚i quen v“
t˜nh nhớ những cŽu thơ về m•a xuŽn trong
những thời khắc đi bộ đầu năm, tay cầm
nhšnh lộc non như thế:

M•a xuŽn lš cả một m•a xanh
Giời ở tr˚n cao lŸ ở cšnh§
Đ˚m cuối năm của c“ gŸi xa mẹ, xa qu˚, d•

đž c‚ gia đ˜nh nhỏ với những đứa trẻ đŸng y˚u
hơn cả m˜nh dạo b˙ sao vẫn kh“ng khỏi b•i
ng•i khi liếc nh˜n kim đồng hồ x˝ch gần về nửa
đ˚m. Vš chỉ lšm vši việc thŽn quen chuẩn bị
mŽm cỗ c…ng giao thừa, nh˜n lũ trẻ đang lớn
mặc Ÿo dši xanh đỏ sặc sỡ sao mš vẫn ch•ng
l’ng cay mắt khi nghĩ tới những cŸi Tết xa x“i
của m˜nh.

Đ˚m cuối năm năm ngoŸi, bạn kể c‚ một cŸi
Tết xuy˚n Việt bằng con ngựa sắt. Bạn sẽ du
lịch homestay để biết những nhš khŸc, v•ng
khŸc ăn Tết thế nšo. M˜nh c‚ nhiều cŸi Tết b˚n
bố mẹ rồi th˜ cũng phải c‚ một cŸi Tết rong ruổi
với sở th˝ch ch˝nh m˜nh. Tết năm nay, bạn n‚i,
đ‚ lš chuyến du xuŽn xuy˚n năm đầu ti˚n vš
cũng lš cuối c•ng của bạn. Kh“ng bao giờ đi
đŽu ngoši về với mẹ všo đ˚m ba mươi nữa.
Đ˚m ba mươi năm ngoŸi, bạn nghe bši hŸt
¹XuŽn nšy con kh“ng vềº trong nhš người lạ
vš bật kh‚c. Tết lš dịp để nhiều người trẻ nghĩ
tới những chuyến ra đi nhưng bố mẹ, “ng bš
th˜ lu“n nghĩ tới sum vầy, trở về. Điều rất b˜nh
dị ấy phải sau một lần trải nghiệm sự c“ đơn
trong đ˚m ba mươi, bạn mới thấm th˝a.

Cũng gần đ˚m cuối năm rồi. Đ˚m cuối năm
nšy bạn lšm g˜?.n


