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Đầu tháng 7/2018, Mỹ chính thức phát động cuộc chiến tranh
thương mại với Trung Quốc thông qua tăng thuế suất thuế

nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD. Một tháng
sau, tổng trị giá hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ phải chịu

thuế suất cao lên đến 50 tỷ USD và có thể còn lên đến 200 tỷ USD,
nghĩa là tương đương 2/5 tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ
Trung Quốc năm 2017, ngay từ tháng 9/2018 này.

Bên cạnh đó, Mỹ hạn chế và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch
thương mại và đầu tư liên quan đến công nghệ cao với Trung Quốc.
Chiến tranh thương mại làm dấy lên mối lo ngại Trung Quốc sẽ
đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước khác, trong đó có Việt Nam;
đồng thời hàng hóa Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị xuất khẩu
của Trung Quốc sẽ gặp khó khăn. Mặt khác, hàng hóa Trung Quốc

(Xem tiếp trang 4)

Chiến tranh thương mại Mỹ -
Trung và thương mại Việt Nam 
r TS. VŨ ĐÌNH ÁNH - Chuyên gia Kinh tế

Dự ÁN BT GIAO THÔNG CảNG HÀNG KHÔNG THọ XUÂN - KHU KINH Tế NGHI SơN:

Một số hạn chế, sai sót làm tăng chi phí
(Xem trang 8)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga
Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang

Nga Vladimir Putin, sáng 05/9, Tổng Bí
thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt
Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp
cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức
Liên bang Nga từ ngày 05 đến 08/9.

Trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn
TASS (Liên bang Nga) trước thềm chuyến
thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho
biết: “Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh
quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp; đặc
biệt diễn ra trước thềm các sự kiện lớn kỷ
niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên
tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam -
Liên bang Nga trong năm 2019 và 70 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên
bang Nga vào năm 2020”. 

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần
này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược
toàn diện Việt - Nga, tăng cường sự gắn bó
chiến lược và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các
lĩnh vực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ
cùng Tổng thống V.Putin và các nhà lãnh đạo

Liên bang Nga trao đổi toàn diện về quan hệ
hai nước; thảo luận các phương hướng lớn và
các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên tất cả các
lĩnh vực; trao đổi về những vấn đề quốc tế và
khu vực mà hai bên cùng quan tâm. 

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ
Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tiếp tục
phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu
quả hợp tác song phương, vì lợi ích của nhân
dân hai nước và lợi ích của hòa bình, ổn định
và phát triển của châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư cho biết: Việt Nam luôn coi
trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.
Từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác
chiến lược toàn diện vào năm 2012, quan hệ
chính trị ngày càng có độ tin cậy cao; trao đổi
đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao, diễn
ra thường xuyên trên tất cả các kênh: đảng,
chính quyền, quốc hội, địa phương. Hai bên
duy trì nhiều cơ chế trao đổi, phù hợp có hiệu
quả; hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, an
ninh - quốc phòng được tăng cường. Việt Nam

là nước đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự
do với Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Tuy nhiên, hợp tác kinh tế - thương mại song
phương còn khiêm tốn. Sau khi Hiệp định
Thương mại tự do Việt Nam với Liên minh
Kinh tế Á - Âu có hiệu lực tháng 10/2016, kim
ngạch thương mại tăng trưởng khoảng 30%
trong 2 năm qua, đạt khoảng 3,5 tỷ USD trong
năm 2017, như vậy là còn rất thấp, chưa tương
xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, tiềm năng to
lớn và mong muốn của hai bên. “Chúng tôi
mong muốn lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ
hơn và sớm thực sự là trụ cột của quan hệ hai
nước trong thời gian tới. Có thể nói, quan hệ đối
tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên
bang Nga đang phát triển thực chất, ngày càng
sâu sắc theo hướng bền vững” - Tổng Bí thư nói.

Được biết, sau khi kết thúc chuyến thăm
chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp
cao Việt Nam sẽ đi thăm chính thức Cộng hòa
Hungary từ ngày 08 đến 11/9 theo lời mời của
Thủ tướng Hungary Viktor Orban.n
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Quy hoạch bến xe ra
ngoại thành liệu có 

khả thi?
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Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc đã ký Công

điện số 1213/CĐ-KTNN gửi Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN
về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương
trong thực hiện nhiệm vụ và tăng
cường đấu tranh phòng, chống tham
nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua,
các đơn vị được giao chủ trì cuộc
kiểm toán đã bám sát các chỉ đạo,
hướng dẫn của Tổng Kiểm toán Nhà
nước, có nhiều nỗ lực, tích cực đổi
mới, nâng cao chất lượng kiểm toán,
qua đó đã đạt được những kết quả
kiểm toán nổi bật, góp phần quan
trọng vào kết quả chung của toàn
Ngành. Kết quả kiểm toán 7 tháng
năm 2018, toàn Ngành đã kiến nghị
xử lý tài chính 32.595 tỷ đồng (thu về
NSNN 10.317,8 tỷ đồng, giảm chi
NSNN 7.422,5 tỷ đồng, kiến nghị xử
lý khác 14.854,8 tỷ đồng); kiến nghị
sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 30
văn bản pháp luật nhằm bịt chỗ hổng
thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính
sách và đã có kiến nghị quan trọng
nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất
cập trong việc quản lý, sử dụng tài
chính công, tài sản công.

Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ
cương trong hoạt động kiểm toán, kịp
thời phòng ngừa, ngăn chặn các vi
phạm trong thực thi công vụ và tăng
cường đấu tranh phòng, chống tham
nhũng thông qua hoạt động kiểm toán,
Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và yêu
cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động thực hiện
nghiêm các công điện, chỉ thị và chỉ
đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước
trong mọi hoạt động của đơn vị, nhất
là hoạt động kiểm toán. Trong đó, tiếp
tục quán triệt Chỉ thị số 412/CT-
KTNN ngày 06/3/2018 của Tổng
Kiểm toán Nhà nước về việc tăng

cường trách nhiệm của Thủ trưởng
các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo
đội ngũ công chức, viên chức và
người lao động trong toàn ngành
KTNN; Công điện số 654/CĐ-KTNN
ngày 10/5/2018 của Tổng Kiểm toán
Nhà nước về việc siết chặt kỷ luật, kỷ
cương, tăng cường nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động kiểm
toán; Công điện số 1043/CĐ-KTNN
ngày 03/8/2018 của Tổng Kiểm toán
Nhà nước về việc thực hiện tác phong,
đạo đức nghề nghiệp và quy chế tổ
chức, hoạt động của Đoàn KTNN.

Thứ hai, chỉ đạo các Đoàn kiểm
toán, Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên
tuân thủ đầy đủ chuẩn mực, quy trình
kiểm toán của KTNN; chấp hành
nghiêm túc Quy chế hoạt động Đoàn
kiểm toán, các chỉ thị, chỉ đạo của
Tổng Kiểm toán Nhà nước và quy
định của pháp luật trong tổ chức thực
hiện nhiệm vụ, đặc biệt không được
chậm hoặc không ghi Nhật ký kiểm
toán, sách nhiễu, gây khó khăn cho
đơn vị kiểm toán, vòi vĩnh, bỏ sót, cố

tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết
quả kiểm toán…

Thứ ba, nâng cao tính tiên
phong, gương mẫu của cán bộ, đảng
viên, nâng cao tinh thần trách
nhiệm, tính chuyên nghiệp trong các
hoạt động của KTNN và nỗ lực phấn
đấu vượt qua khó khăn, thi đua lập
thành tích, nâng cao chất lượng, kết
quả kiểm toán.

Thứ tư, tăng cường đấu tranh,
chống tham nhũng thông qua hoạt
động kiểm toán. Khi phát hiện dấu hiệu
vi phạm pháp luật phải báo cáo ngay
với lãnh đạo KTNN và lập thủ tục
chuyển cho cơ quan điều tra (không
được có hành vi che giấu vi phạm).

Công điện cũng nhấn mạnh: Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc, Kiểm
toán trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán
và Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật và trước
Tổng Kiểm toán Nhà nước nếu để xảy
ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách
nhiệm quản lý của mình.n

PHÙNG NGUYÊN

Ngày 04/9, Phó Thủ tướng Chính
phủ Vương Đình Huệ - Tổ

trưởng Tổ công tác của Thủ tướng
Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản
lý vốn nhà nước (Tổ công tác 66) - đã
chủ trì Cuộc họp tiếp thu các khuyến
nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội (UBTVQH) về Dự thảo Nghị
định quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy
ban Quản lý vốn nhà nước tại DN.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư (KH&ĐT) Vũ Đại Thắng (đại
diện cơ quan soạn thảo Nghị định)
trong phiên họp mới đây, UBTVQH
đã họp, góp ý về Dự thảo Nghị định.
Tiếp thu ý kiến của UBTVQH, Bộ
KH&ĐT cho rằng, Dự thảo Nghị
định đã quy định rõ nguyên tắc Ủy
ban chỉ thực hiện quyền, trách nhiệm
của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà
nước, không thực hiện các nhiệm vụ,
quyền hạn thuộc chức năng quản lý
nhà nước đối với DN do các Bộ quản
lý ngành thực hiện. Trong mối quan
hệ với DN, Ủy ban chỉ thực hiện các

quyền, trách nhiệm theo đúng quy
định của Luật số 69/2014/QH13,
không thực hiện những vấn đề thuộc
thẩm quyền của DN trong lĩnh vực
điều hành, quản trị kinh doanh.

Về chế độ tiền lương, phụ cấp của
lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị
thuộc Ủy ban, Bộ KH&ĐT cho biết,
do chưa có quy định pháp luật nêu rõ
cơ quan thuộc Chính phủ được áp
dụng cơ chế đặc thù so với Nghị định
số 204/2004/NĐ-CP nên Dự thảo
Nghị định quy định: “Các chức danh
lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị
thuộc Ủy ban được hưởng chế độ
tương đương các chức danh lãnh đạo
cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo đơn vị
trực thuộc cơ quan ngang Bộ” để tạo
động lực cho bộ máy thực thi công
việc (trong khi Ủy ban được quy định
là cơ quan trực thuộc Chính phủ).

Ngoài ra, để bảo đảm khuyến
nghị của UBTVQH về tổ chức bộ
máy quản lý theo cả “chiều ngang”
và “chiều dọc”, bảo đảm quản lý toàn
diện, có chiều sâu, tinh gọn, hiệu quả,

Dự thảo đã bảo đảm bộ máy cân đối
giữa các đơn vị tham mưu quản lý
vốn (theo chiều dọc) và các đơn vị
tham mưu chiến lược (theo chiều
ngang). Cụ thể, gồm 9 vụ, trung tâm
là: Vụ Nông nghiệp, Vụ Công
nghiệp, Vụ Năng lượng, Vụ Công
nghệ và hạ tầng, Vụ Tổng hợp, Vụ
Pháp chế - Kiểm soát nội bộ, Vụ Tổ
chức cán bộ, Văn phòng, Trung tâm
Thông tin. 

Trong danh sách 19 DN do Ủy
ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu
thì có Tổng công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC) là đơn vị
thực hiện chức năng đầu tư - kinh
doanh vốn tại DN tiếp nhận từ các
Bộ, địa phương theo quy định của
pháp luật, không thuộc 18 DN còn
lại. Thứ trưởng Vũ Đại Thắng và lãnh
đạo các Bộ, ngành dự họp cho rằng,
quy định này và quy định về chức
năng, nhiệm vụ của SCIC không
chồng chéo, trùng lặp với chức năng,
nhiệm vụ của Ủy ban.

THỨ NĂM 06-9-20182

r Ngày 04/9, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban T.Ư
Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Saysom-
phone Phomvihane - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch
Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước - dẫn
đầu đang có chuyến thăm Việt Nam.
r Sáng 05/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả
nước đã khai giảng năm học mới 2018-2019, đúng
ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chủ tịch nước Trần
Đại Quang đã tới thăm, dự Lễ Khai giảng năm học mới
cùng thầy trò Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).  
r Ngày 01/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã tới dự Lễ Khánh thành và chính thức phát
lệnh thông xe tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.
rNhân dịp năm học mới 2018-2019, chiều 04/9, Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và
làm việc với Đại học Quốc gia TP. HCM.n

(Xem tiếp trang 3)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Cuộc họp 
về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán

Tiến hành đánh giá quản lý 
đầu tư công

Vừa qua, tại trụ sở KTNN, Đoàn công tác Vụ Các
vấn đề tài khóa (FAD) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế

(IMF), Ngân hàng Thế giới (IMF) do Ông Fabien
Gonguet - chuyên gia kinh tế - làm Trưởng đoàn đã có
buổi làm việc với một số đơn vị chức năng của KTNN
về việc triển khai đánh giá quản lý đầu tư công.  

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Kinh tế T.Ư cho
biết, được sự chấp thuận của Ban Bí thư T.Ư Đảng,
Ban Kinh tế T.Ư chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, các cơ quan liên quan của Quốc hội,
Chính phủ và IMF tiến hành đánh giá mẫu và xây
dựng “Báo cáo đánh giá quản lý đầu tư công theo
phương pháp PIMA”. Theo chương trình công tác,
Đoàn sẽ làm việc với một số Bộ, ngành, địa phương
và tổ chức có liên quan trong thời gian từ ngày 30/8
đến 13/9, trong đó có KTNN. 

Để tạo điều kiện cho đợt đánh giá quản lý đầu tư
công có hiệu quả, Ban Kinh tế T.Ư đề nghị KTNN
cung cấp một số thông tin, tài liệu về lĩnh vực quản
lý đầu tư công qua kết quả kiểm toán thời gian qua.
Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV
Trương Văn Tạo cùng đại diện các đơn vị chức năng
của KTNN đã chia sẻ thông tin và trực tiếp trả lời,
giải đáp tất cả các câu hỏi của Đoàn công tác. 

Thay mặt Đoàn công tác, ông Fabien Gonguet
khẳng định, những thông tin được cung cấp tại buổi
làm việc sẽ là cơ sở quan trọng trong quá trình
chuyên gia nghiên cứu, tiến hành đánh giá mẫu và
xây dựng Báo cáo đánh giá quản lý đầu tư công.n

HÀ LINH

Tiếp tục triển khai thực hiện
Nghị quyết T.Ư 7, Khóa XII

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy KTNN, vừa qua, tại
trụ sở KTNN (Hà Nội), Đảng ủy các KTNN

chuyên ngành: VI, VII, Ib đã tổ chức Hội nghị Học tập,
quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII (Nghị
quyết T.Ư 7, Khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong
đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái - Nguyên Ủy
viên Ban Thường vụ, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức
Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Báo cáo viên của Hội
nghị - đã phổ biến các nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết
được thông qua tại Hội nghị T.Ư 7, Khóa XII, gồm:
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018
về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động
trong DN”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018
về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Kiểm toán viên Nhà nước đang làm việc tại hiện trường

(Xem tiếp trang 3)



Sau khi tiếp thu các khuyến nghị của UBTVQH,
Bộ KH&ĐT đã dự thảo Nghị định lần thứ 7 với 4
Chương và 11 Điều để trình Thủ tướng Chính phủ
xem xét.

Bày tỏ đồng tình với tiếp thu của Bộ KH&ĐT,
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN
Nguyễn Hoàng Anh cho biết, từ khi thành lập Ủy ban
tới nay, các cán bộ lãnh đạo và biệt phái đã dự thảo
44 quy chế hoạt động nội bộ và liên ngành. “Một số
quy chế đang xin ý kiến các Bộ, ngành, nhưng cơ bản
chúng tôi đã xong và sẵn sàng vận hành hoạt động
của Ủy ban khi Nghị định có hiệu lực”.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ - Tổ trưởng Tổ công tác 66 - đồng tình

với cơ chế tiền lương, phụ cấp như Dự thảo của
Nghị định, nhưng cần phải làm rõ hơn về thẩm
quyền, cơ sở pháp lý áp dụng ở Ủy ban như đối với
cơ quan ngang Bộ. Dự thảo Nghị định cũng quy
định rõ trách nhiệm giải trình với các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền về việc thực thi chức trách,
nhiệm vụ. 

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT tiếp thu ý
kiến các Bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
để gửi văn bản xin ý kiến các thành viên Chính phủ,
từ đó tổng hợp, bổ sung để trình Thủ tướng Chính
phủ ký ban hành Nghị định trong tháng 9 này. “Các
Bộ, ngành liên quan vận dụng tối đa các quy định
của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện cho Ủy ban
sớm hoạt động vào tháng 10” - Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ nói và đề nghị Bộ Tài chính lập
kế hoạch bố trí ngân sách riêng năm 2019 cho Ủy
ban hoạt động.n             H.NGỌC
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Bảo đảm các cân đối lớn 
về kinh tế

Theo tính toán của Bộ
KH&ĐT, quy mô GDP theo giá
hiện hành cả năm 2018 ước đạt
khoảng 5,55 triệu tỷ đồng
(240,5 tỷ USD), tăng khoảng
7,5% so với năm 2017, GDP
bình quân đầu người năm 2018
đạt khoảng 2.540 USD/người,
tăng khoảng 6,3%.

Kết quả đáng chú ý là tăng
trưởng kinh tế gắn liền với cải
thiện cơ cấu trong các khu vực
sản xuất trọng yếu và nâng cao
chất lượng tăng trưởng theo
hướng bền vững, giảm dần sự
phụ thuộc vào khai thác tài
nguyên thiên nhiên; môi trường
đầu tư kinh doanh tiếp tục được
cải thiện; cơ cấu lại nền kinh tế
tiếp tục có những chuyển biến...

Tăng trưởng khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản đang
phục hồi rõ nét, ước cả năm đạt
khoảng 3,3% nhờ tiếp tục thực
hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành,
vùng sản xuất. Tăng trưởng khu
vực công nghiệp và xây dựng
khoảng 7,59%. Trong đó, riêng
công nghiệp tăng khoảng 7,24%,
tiếp tục xu thế tăng cao hơn mức
tăng trưởng chung những năm
qua. Chuyển dịch cơ cấu nội
ngành theo hướng bền vững hơn,
tỷ trọng công nghiệp khai
khoáng trong GDP giảm từ mức
10,82% năm 2014 xuống mức
7,47% năm 2017 và tiếp tục
giảm còn 7,32% trong 6 tháng
đầu năm 2018. Tỷ trọng công
nghiệp chế biến, chế tạo trong
GDP tăng từ mức 13,8% năm
2014 lên mức 15,28% năm 2017
và tiếp tục tăng lên 16,21% trong
6 tháng đầu năm 2018. Nhóm
sản phẩm công nghiệp chế biến,
chế tạo trong tổng kim ngạch
xuất khẩu ngày càng tăng, tính
đến hết tháng 8/2018 đã chiếm
82,2% tổng kim ngạch xuất khẩu
với trên 10 sản phẩm có giá trị

xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong
đó, 5 sản phẩm có giá trị trên 10
tỷ USD. Tăng trưởng khu vực
dịch vụ tiếp tục ở mức cao,
khoảng 7,35%, với vai trò dẫn
dắt từ các hoạt động bán buôn,
bán lẻ khẳng định sức mạnh thị
trường nội địa.

Đáng chú ý, năng suất, chất
lượng tăng trưởng cũng từng
bước được nâng lên. Tăng
trưởng kinh tế dần dịch chuyển
sang chiều sâu, đóng góp của
năng suất các nhân tố tổng hợp
(TFP) trong tăng trưởng nền
kinh tế ngày một lớn, năm 2018
ước đạt 40,23%, cao hơn mức
đóng góp 33,58% của giai đoạn
2011-2015 và vượt mục tiêu 5
năm 2016-2020 Quốc hội giao
(khoảng 30% - 35%). Năng suất
lao động xã hội cũng tăng đều
qua các năm, trong đó: năm 2018

ước tăng 5,55%, cao hơn mức
tăng bình quân 4,3%/năm của
giai đoạn 2011-2015 và vượt
mục tiêu Quốc hội giao.

Kiên định với mục tiêu ổn
định vĩ mô, định hướng điều
hành của Chính phủ và các Bộ,
ngành, địa phương giúp cho chỉ
số giá tiêu dùng (CPI) 8 tháng
được kiểm soát ở mức tăng
3,52%. Ước cả năm sẽ thực hiện
thành công mục tiêu kiểm soát
CPI bình quân cả năm dưới 4%.
Cùng với đó, thị trường tiền tệ,
hoạt động ngân hàng cũng diễn
biến phù hợp với định hướng
duy trì ổn định kinh tế vĩ mô của
Chính phủ. Tính đến ngày
15/8/2018, tổng phương tiện
thanh toán tăng 7,97%, huy động
vốn tăng 8,16%, tín dụng đối với
nền kinh tế tăng 8,18% so với
cuối năm 2017. Mặt bằng lãi suất

ổn định, lãi suất cho vay các lĩnh
vực ưu tiên giảm.

Tỷ giá được kiểm soát tốt, thị
trường ngoại hối tương đối ổn
định, thanh khoản được đảm bảo,
các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp
được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
Đến ngày 23/8/2018, tỷ giá trung
tâm dao động quanh mức 22.678
VND/USD, tăng 1,13% so với
cuối năm 2017; tỷ giá giao dịch
bình quân trên thị trường liên
ngân hàng khoảng 23.278
VND/USD, tăng 2,51% so với
cuối năm 2017. 

Dự báo tăng trưởng GDP
2018, 2019 ở mức 6,7 - 6,8%

Trên cơ sở đánh giá tình hình
thế giới, trong nước, kết quả thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội 8 tháng và ước thực hiện
cả năm 2018, tổng hợp khả năng

thực hiện các chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội đã được Quốc
hội thông qua cho năm 2018,
trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch
được Quốc hội giao, báo cáo của
Bộ KH&ĐT trình lên Chính phủ
dự kiến có 8 chỉ tiêu vượt (kim
ngạch xuất khẩu, xuất siêu, CPI,
tỷ lệ giảm nghèo...) và 4 chỉ tiêu
đạt mục tiêu kế hoạch (GDP,
tổng vốn đầu tư phát triển toàn
xã hội, tỷ lệ lao động qua đào
tạo...). Trong đó, GDP cả năm dự
kiến đạt 6,7%.

Song song với dự báo trên
của Bộ KH&ĐT, nhiều tổ chức
quốc tế cũng đưa ra những đánh
giá khả quan về tăng trưởng
GDP của Việt Nam. Ngân hàng
Thế giới (WB) dự báo, tăng
trưởng GDP Việt Nam cả năm
2018 khoảng 6,8%; còn Quỹ
Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo
GDP năm 2018 của Việt Nam
khoảng 6,6%. Lạc quan hơn nữa,
Ngân hàng Phát triển châu Á
(ADB) tháng 7/2018 đưa ra dự
báo GDP của Việt Nam sẽ đạt
khoảng 7,1%...

Về kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2019, Bộ
KH&ĐT đề xuất tập trung thực
hiện mục tiêu: củng cố nền tảng
kinh tế vĩ mô, nâng cao sức
chống chịu của nền kinh tế, phấn
đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt
khoảng 6,8%; kiên định mục tiêu
cải thiện chất lượng tăng trưởng,
nâng cao năng suất lao động, đẩy
mạnh thực hiện cơ cấu lại nền
kinh tế, cơ cấu lại các ngành,
lĩnh vực và các đột phá chiến
lược, phát triển khoa học công
nghệ và du lịch; cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, năng
lực cạnh tranh, đẩy mạnh khởi
nghiệp, đổi mới, sáng tạo nhằm
tận dụng các cơ hội phát triển
của Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư...

Theo đó, các chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội năm 2019
được dự kiến cụ thể: GDP tăng
khoảng 6,6 - 6,8% so với năm
2018; tổng kim ngạch xuất khẩu
tăng khoảng 7 - 8% so với năm
2018; tỷ lệ nhập siêu so với tổng
kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;
tổng vốn đầu tư phát triển toàn
xã hội chiếm khoảng 33 - 34%
GDP; tốc độ tăng CPI bình quân
khoảng 4 - 5%.n

Nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng     
Ảnh: TS

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong bối cảnh kinh tế toàn cầu diễn biến phức
tạp, khó lường, cả nước vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát
triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2018 dự kiến đạt 6,7% (mục tiêu Quốc hội giao
là 6,5 - 6,7%).

Giữ vững ổn định vĩ mô, 
đạt mục tiêu tăng trưởng GDP
r PHÚC KHANG

Tiếp tục triển khai...         
(Tiếp theo trang 2)

Phó Thủ tướng Chính phủ...    
(Tiếp theo trang 2)

Đồng chí Lê Văn Thái đã tập trung phân tích các nguyên
nhân, hạn chế, nguy cơ ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghị
quyết; liên hệ tới những vấn đề nổi cộm, mang tính thời sự
đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm; phân tích
các giải pháp thực hiện các nghị quyết đã được Hội nghị lần
thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng thống nhất; liên hệ thực tiễn
tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ của ngành
KTNN cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đại diện Ban Tổ chức khẳng định, những truyền đạt, chia
sẻ của đồng chí Lê Văn Thái rất quan trọng, bổ ích về lý luận
và thực tiễn; đồng thời yêu cầu, sau khi Hội nghị kết thúc,
cấp ủy các đơn vị chỉ đạo các chi bộ viết bản thu hoạch, nội
dung thể hiện sự nhận thức của chi bộ về thực trạng, những
điểm mới, thời cơ, thách thức, các giải pháp thực hiện ở đảng
bộ đơn vị và mỗi đảng viên.n LÊ HÒA
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Thủ tục còn rườm rà, kỷ luật
công vụ chưa nghiêm

Công tác CCHC luôn được
Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ
đạo quyết liệt, coi đây là một
trong những nội dung quan
trọng trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.
Chính phủ đã ban hành nhiều
nghị quyết về đẩy mạnh CCHC,
nhất là cải cách TTHC trên các
lĩnh vực trọng tâm, với nhiều
giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt
nhằm hỗ trợ và phát triển DN. 

Nhằm đảm bảo công tác
CCHC được triển khai nghiêm
túc, hiệu quả, thời gian qua,
Ban Chỉ đạo CCHC của Chính
phủ, các cơ quan chức năng đã
tổ chức nhiều cuộc kiểm tra,
thanh tra để kịp thời phát hiện,
chấn chỉnh vi phạm. Mặt trận
Tổ quốc (MTTQ) các cấp cũng
đã đưa công tác CCHC vào
nhiệm vụ giám sát hằng năm.
Kết quả, kiến nghị sau giám sát
đã giúp góp phần cải thiện tình
trạng nợ đọng văn bản so với
trước; việc đơn giản hóa TTHC
liên quan đến sản xuất kinh
doanh, giấy tờ công dân đã có
chuyển biến rõ rệt, góp phần
thúc đẩy DN phát triển, tạo
thuận lợi cho người dân khi
giao dịch. 

Tuy nhiên, công tác giám sát
CCHC vừa qua cũng cho thấy,
thực trạng chất lượng văn bản
pháp luật trên một số lĩnh vực
còn thấp; việc công khai quy
định hành chính và TTHC trên
trang thông tin điện tử của một
số Bộ, ngành, địa phương chưa
thực hiện đầy đủ. TTHC trên
một số lĩnh vực còn rườm rà,
phức tạp, cần phải tiếp tục rà
soát, đơn giản hoá... 

Tại Hội thảo “Vai trò giám
sát của MTTQ Việt Nam trong
CCHC, nâng cao sự hài lòng
của người dân, tổ chức” do Ủy
ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ
chức mới đây, ông Đỗ Duy
Thường - Nguyên Phó Chủ tịch
Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam -
cho biết, kết quả giám sát cho
thấy, công tác giải quyết TTHC
vẫn còn nhiều thủ tục quá rườm
rà; đạo đức công vụ của cán bộ,

công chức chưa cao; kỷ luật
công vụ chưa nghiêm chính là
rào cản cho người dân khi đi
làm các TTHC và phát sinh
nhiều hiện tượng tiêu cực. Từ
đó, ông Thường cho rằng, để
thực hiện được điều này, MTTQ
các cấp cần triển khai giám sát
thái độ phục vụ, đạo đức của
công chức, người đứng đầu đối
với người dân - vì đây chính là
những người then chốt, trực tiếp
thực hiện CCHC. 

Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ
Cải cách hành chính (Bộ Nội
vụ) Phạm Mạnh Hùng chia sẻ:
Việc xếp hạng CCHC thời gian
qua cũng là một cách đánh giá
mức độ cải cách của các cơ
quan, đơn vị thông qua những
con số được định lượng, có sự
so sánh, xếp hạng giữa các cơ

quan. Theo ông Hùng, đây cũng
chính là một kênh giám sát toàn
dân, có tác động tích cực đến
nhận thức, hành động của người
đứng đầu các cơ quan trong việc
chỉ đạo, điều hành CCHC.
“Hiện nay, các Bộ, ngành đang
chủ động đo lường, đánh giá
chất lượng CCHC trong hoạt
động của mình. Để có bộ tiêu
chí đánh giá tiên tiến, phù hợp,
trước khi ban hành cần thu thập
ý kiến của MTTQ và các
chuyên gia” - ông Hùng lưu ý. 

Tạo áp lực, thúc đẩy cải cách
hành chính 

Nhiều đại biểu tham dự Hội
thảo cũng cho rằng, trong thời
gian tới, công tác giám sát
CCHC của MTTQ Việt Nam cần
đi sâu vào các nội dung phù hợp
với khả năng và điều kiện, đảm
bảo tính hiệu quả, thực chất của
công tác giám sát, thể hiện vai
trò của MTTQ trong giám sát để
thúc đẩy CCHC, nâng cao chất
lượng phục vụ hành chính, dịch
vụ công.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư
MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu
Dũng cho rằng, người dân là đối
tượng chịu tác động trực tiếp của
mọi chính sách, giải pháp về
CCHC nói chung và cải cách
TTHC nói riêng. Vì vậy, với vai
trò đại diện của nhân dân,
MTTQ các cấp cần phát huy vai
trò giám sát của mình trong công
tác CCHC, góp phần cùng người
dân tạo áp lực, thúc đẩy công
cuộc CCHC của Chính phủ và
các Bộ, ngành, địa phương đạt
mục tiêu đề ra.

Những kết quả giám sát trọng
tâm trong lĩnh vực CCHC do
MTTQ thực hiện trong thời gian
qua đã được Chủ tịch Ủy ban
T.Ư MTTQ Việt Nam Trần
Thanh Mẫn đề cập tại Phiên họp
Chính phủ thường kỳ tháng 8 và
kiến nghị Chính phủ quan tâm
chỉ đạo các Bộ, ngành, địa
phương chấn chỉnh. Cụ thể,
trong 6 nhóm vấn đề được Chủ
tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt
Nam đề cập, có nhiều vấn đề liên
quan đến CCHC. Điển hình là
việc đơn giản hóa điều kiện kinh
doanh, các thủ tục về cấp phép
kinh doanh và đăng ký kinh
doanh. Thủ tướng Chính phủ đặt
ra  ngày 15/8/2018 là hạn cuối
cùng để các Bộ, ngành cắt bỏ
50% điều kiện kinh doanh, tuy
nhiên, tốc độ hiện nay đang diễn
ra chậm.

Liên quan đến công tác xử lý
văn bản trái pháp luật theo kiến
nghị của Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Trương
Hòa Bình vừa yêu cầu các Bộ,
ngành, địa phương trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình
khẩn trương đánh giá hậu quả,
tác hại và đề xuất biện pháp khắc
phục hậu quả do văn bản trái
pháp luật gây ra. Phó Thủ tướng
cũng yêu cầu kiểm điểm, xử lý,
đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ đối với người đứng
đầu, tổ chức, cá nhân có liên
quan trong việc ban hành văn
bản trái pháp luật gây hậu quả
nghiêm trọng, gửi Bộ Tư pháp
trước ngày 30/11 để tổng hợp,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ.n

Tăng cường giám sát 
trong cải cách hành chính
r NGUYỄN LỘC

Công tác CCHC cần được thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa                            Ảnh: NGUYỄN LOAN

Thời gian qua, công tác giám sát việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) đã được đẩy mạnh,
qua đó góp phần giảm thiểu nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân, DN.

có thể lách hàng rào thuế quan Mỹ qua cửa
Việt Nam trong khi Việt Nam có cơ hội xuất
khẩu nhiều hàng hóa sang Mỹ hơn nữa để
thay thế cho hàng hóa của Trung Quốc.
Ngoài ra, liệu Việt Nam có được lựa chọn
như trung gian để nhập khẩu công nghệ cao
từ Mỹ và Trung Quốc chưa kể việc giảm giá
mạnh của đồng NDT tác động đến thương
mại Việt - Trung. Dù theo cách nào thì
thương mại của Việt Nam cũng chủ yếu chịu
tác động tiêu cực từ chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung. Một mặt, thương mại toàn cầu
giảm tốc ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế có
độ mở rất lớn như Việt Nam với tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu gần 200% GDP, mặt
khác, khoét sâu hơn quan hệ thương mại
mất cân đối với hai đối tác hàng đầu đồng

thời là hai cường quốc thương mại lớn nhất
thế giới là Mỹ và Trung Quốc theo hướng
ngày càng nhập siêu lớn hơn từ Trung Quốc
và xuất siêu nhiều hơn sang Mỹ. 

Thực tế thương mại 8 tháng qua cho
chúng ta một câu trả lời về những mối lo
ngại nêu trên, tuy chưa phải là câu trả lời
cuối cùng và chắc chắn, song là cơ sở quan
trọng để hoạch định chính sách thương mại
Việt Nam trong tương lai, nhằm vượt qua
thách thức đồng thời tận dụng tốt cơ hội từ
cuộc chiến tranh thương mại có quy mô và
tính chất phức tạp, bất định như cuộc chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung hiện nay.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch
hàng hoá xuất khẩu tháng 8/2018 tăng 2,9%
so với tháng 7/2018 và 8 tháng đã xuất khẩu

được 155,41 tỷ USD, tăng 14,5% so với
cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, xuất khẩu của
khu vực kinh tế trong nước tăng tới 17,4% -
cao hơn hẳn tốc độ tăng tương ứng 13,4%
của khu vực FDI - và dẫn đầu về tốc độ tăng
kim ngạch xuất khẩu vẫn là những nhóm
hàng chủ lực như: điện thoại và linh kiện
(tăng 15,7%), dệt may (tăng 14,9%), điện
tử, máy tính và linh kiện (tăng 1,2%), máy
móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng (tăng 26,9%)
và giày dép (tăng 9,6%), thủy sản (tăng
6,4%), rau quả (tăng 14,8%). Rõ ràng, xuất
khẩu của Việt Nam vẫn duy trì mức tăng ổn
định trong bối cảnh chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung liên tục leo thang.

Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu
lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch tăng
10,2% so với cùng kỳ năm 2017, riêng xuất
khẩu điện thoại và linh kiện tăng 27,2%, giày
dép tăng 12,9% và dệt may tăng 10,4%. Xuất
khẩu sang Trung Quốc thậm chí còn tăng

cao hơn tới 25,2% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa
8 tháng năm 2018 chỉ tăng 11,6% so với
cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc vẫn là thị
trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam
(tăng 12,8%) còn Mỹ đứng thứ 6 mặc dù đã
tăng tới 39,2% (riêng nhập khẩu thức ăn gia
súc từ Mỹ tăng tới 133,4% và bông tăng
25,9%). Tính chung 8 tháng năm 2018, Việt
Nam vẫn xuất siêu 2,8 tỷ USD, trong đó, xuất
siêu sang Mỹ là 21,5 tỷ USD và nhập siêu từ
Trung Quốc là 18 tỷ USD. 

Tóm lại, chiến tranh thương mại Mỹ -
Trung đã không tác động tiêu cực tới thực
trạng thương mại của Việt Nam như nhiều
suy đoán. Thương mại Việt Nam vẫn đang
phát triển đều đặn, không có bất thường và
sẽ tiếp tục khả quan nhờ chính sách thương
mại dựa trên thực lực và sự sáng suốt bất
chấp chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có
thể còn kéo dài và leo thang hơn nữa.n

Chiến tranh thương mại... (Tiếp theo trang 1)

Hai chương trình giám sát về CCHC đang được MTTQ Việt Nam
phối hợp triển khai gồm: Đo lường sự hài lòng của người dân, DN
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; giám sát việc
thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế
và hải quan.n
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Ngân hàng thương mại 
nhà nước khó tăng vốn

Tại Hội nghị Sơ kết một năm
triển khai Nghị quyết số
42/2017/QH14 của Quốc hội và
Quyết định số 1058/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ vừa
qua, đại diện các ngân hàng tiếp
tục nêu lên những khó khăn
trong tăng vốn điều lệ nhằm
nâng cao năng lực tài chính của
các TCTD. 

Theo ông Nghiêm Xuân
Thành - Chủ tịch Ngân hàng
TMCP Ngoại thương (Vietcom-
bank), tình trạng vốn của Viet-
combank nói riêng và 3 ngân
hàng thương mại có vốn nhà
nước nói chung đang “cấp bách
hơn bao giờ hết”. Hiện nay, hệ
số an toàn vốn, dù chưa áp dụng
theo Basel II đã chạm ngưỡng
thiếu an toàn; nếu áp dụng theo
Basel II, tỷ lệ này đã vi phạm
ngưỡng an toàn. Trong khi đó,
hướng bán cổ phần tăng vốn
hiện gặp khó khăn do cơ chế quy
định về giá bán không thấp hơn
giá qua định giá và giá trên thị
trường; mặt khác, do bán lô lớn
và nhà đầu tư bị khống chế
chuyển nhượng trong một năm
nên khó thu hút nhà đầu tư. Chủ
tịch Vietcombank đề nghị Chính
phủ trình Quốc hội cho phép các
ngân hàng TMCP Nhà nước
được giữ lại cổ tức hằng năm để
tăng vốn. 

Chủ tịch Hội đồng thành
viên Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn (Agrib-
ank) Trịnh Ngọc Khánh cũng
nêu ra những ảnh hưởng do hạn
chế vốn điều lệ. Là ngân hàng
100% vốn nhà nước, việc tăng
vốn của Agribank chủ yếu dựa

vào NSNN. Từ năm 2011,
Agribank đã tăng 8.300 tỷ đồng
vốn điều lệ. Vốn điều lệ hiện
nay của Ngân hàng là 30.000 tỷ
đồng - thấp nhất trong nhóm 4
ngân hàng thương mại Nhà
nước. Điều này dẫn tới năng lực
tài chính hạn chế, tỷ lệ an toàn
vốn tối thiểu thấp, ảnh hưởng
việc triển khai hoạt động kinh
doanh, đặc biệt là đầu tư cho
lĩnh vực nông nghiệp, nông
dân, nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Du - Phó
Chánh thanh tra giám sát ngân
hàng (NHNN) - cho biết, các
ngân hàng thương mại có vốn
nhà nước đang gặp khó khi nâng
vốn điều lệ là do Nghị quyết số

25/2016/QH14 và Nghị quyết số
26/2016/QH14 của Quốc hội
trước đây đã không cho phép sử
dụng ngân sách để cấp vốn cho
ngân hàng thương mại. Nguồn
ngân sách để tăng vốn cho ngân
hàng cũng không có trong danh
sách đầu tư trung hạn. 

Sẽ trình Quốc hội phương án
tăng vốn cho các ngân hàng

Trước thực tế trên, NHNN
kiến nghị Chính phủ nâng cao
năng lực tài chính cho các ngân
hàng thương mại Nhà nước, đáp
ứng được yêu cầu vốn tối thiểu
theo tiêu chuẩn Basel II.

Theo đó, NHNN kiến nghị
Chính phủ chấp thuận về chủ

trương, kế hoạch vốn và phương
án tăng vốn cho các ngân hàng
thương mại nhà nước của từng
năm tài chính giai đoạn 2018-
2020 và cơ chế tăng vốn để bù
đắp mức thiếu hụt vốn dự kiến
theo từng năm tài chính của các
ngân hàng theo các thứ tự ưu
tiên. Đồng thời, NHNN cũng
kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài
chính chủ trì, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư phối hợp nghiên cứu xử
lý các vướng mắc pháp lý, báo
cáo để Chính phủ trình Quốc hội
xem xét, sửa đổi các nghị quyết
của Quốc hội hoặc bổ sung vào
Nghị quyết phát triển kinh tế xã
hội năm 2019 theo hướng cho
phép sử dụng NSNN để tăng

vốn điều lệ cho các ngân hàng
thương mại Nhà nước (ngoại trừ
các ngân hàng thương mại mua
bắt buộc) và đưa nhu cầu bổ
sung vốn cho các ngân hàng
thương mại vào danh mục đầu tư
công trung hạn.

Đồng thời, NHNN đề nghị
Chính phủ chỉ đạo 2 Bộ trên lập
dự toán chi ngân sách hằng
năm cho các khoản mục cấp bổ
sung vốn cho các ngân hàng
thương mại Nhà nước; bố trí
nguồn và cấp vốn để các ngân
hàng thương mại Nhà nước
thực hiện phương án tăng vốn
sau khi được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.

Trước áp lực tăng vốn của
các ngân hàng thương mại Nhà
nước, Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ, đã làm việc với Bộ
Tài chính về kế hoạch ngân sách
năm nay và đang bàn với cơ
quan Quốc hội để trình phương
án. Cùng với việc khuyến khích
các ngân hàng tiết kiệm chi phí
để giữ được nhiều lợi nhuận,
giúp tăng vốn trong năm nay,
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm
nay là năm chúng ta phải tăng
vốn cho các ngân hàng thương
mại có vốn nhà nước. Ngoài
việc cổ phần hóa Agribank, bán
vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (BIDV) và
Vietcombank, Chính phủ cũng
đang tìm giải pháp để tăng vốn
cho 4 ngân hàng.

Chiến lược phát triển ngành
ngân hàng Việt Nam đến năm
2025, định hướng đến năm 2030
cũng xác định mục tiêu, phấn
đấu đến cuối năm 2020 các ngân
hàng thương mại cơ bản có mức
vốn tự có theo chuẩn mực Basel
II. Trong đó, 3 ngân hàng
thương mại nhà nước gồm: Viet-
combank, BIDV, Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam
(VietinBank) sẽ phải thực hiện
tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an
toàn vốn theo chuẩn mực Basel
II, đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu
của Nhà nước xuống 51% vào
năm 2025.n

NHNN kiến nghị Chính phủ nâng cao năng lực tài chính cho các ngân hàng thương mại nhà nước      
Ảnh: TS

Cùng với việc tích cực xử lý nợ xấu, để nâng cao năng lực tài chính cho các tổ chức tín dụng (TCTD),
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị Chính phủ trình Quốc hội cho phép bố trí nguồn tăng vốn cho
các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) nhà nước vào danh mục đầu tư công trung hạn nhằm
khắc phục tình trạng thiếu vốn đang ở mức “cấp bách” của các ngân hàng.

Giúp các ngân hàng thương mại
nhà nước thoát cảnh “đói” vốn
r Đ. KHOA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính
sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản
biên chế là: cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo,
quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện
thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị
trực tiếp quản lý đồng ý.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm trường
hợp tinh giản biên chế: những người đã là cán bộ, công
chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động
sang công tác tại các hội được giao biên chế và NSNN
hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các
trường hợp quy định tại Điểm đ, e, g Khoản 1, Điều 6
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP còn sửa
đổi một số đối tượng tinh giản biên chế đã quy định tại
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; trong đó có trường hợp
những người đã là cán bộ, công chức được cơ quan có

thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy
quyền đối với phần vốn nhà nước tại DN có vốn nhà
nước mà dôi dư do cơ cấu lại DN đó.

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP quy định về cách
tính trợ cấp. Cụ thể, thời điểm được dùng làm căn cứ
để tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu
trước tuổi là ngày 1 tháng sau liền kề với tháng sinh
của đối tượng; trường hợp trong hồ sơ của đối tượng
không ghi rõ ngày, tháng sinh trong năm thì lấy ngày
01/01 của năm sau liền kề với năm sinh của đối tượng.

Thời gian để tính trợ cấp là thời gian làm việc trong
các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã
hội, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN và các hội được
tính hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) và đóng BHXH
bắt buộc (theo sổ BHXH của mỗi người), nhưng chưa
hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ BHXH
1 lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ. Nếu
thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo
nguyên tắc dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng
đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới
12 tháng tính tròn là 1 năm...n Đ.THÀNH

Ban hành Nghị định mới về tinh giản biên chế

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 67 tỷ đồng
từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin của

ngân sách T.Ư năm 2018 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và
các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình
mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2018. Cụ thể, giao bổ
sung dự toán 21,4 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
45,6 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng,
thanh quyết toán kinh phí bổ sung thực hiện theo quy
định hiện hành bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Tài
chính chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, thực hiện
giao dự toán bổ sung cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và
các địa phương theo quy định. Bộ Thông tin và Truyền
thông sắp xếp trong dự toán chi quản lý hành chính được
giao năm 2018 để bố trí kinh phí quản lý Chương trình.n

P. LAN

Bổ sung dự toán thực hiện
Chương trình mục tiêu 
Công nghệ thông tin
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Sáng 31/8, tại trụ sở KTNN (Hà Nội),
Cuộc họp phổ biến kịch bản tổ chức

Đại hội ASOSAI 14 cho toàn thể các
thành phần tham gia phục vụ Đại hội đã
diễn ra dưới sự chỉ đạo của các Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang
Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa,
Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh. Tham
gia cuộc họp còn có đại diện các Bộ,
ngành liên quan như: Bộ Công an, Bộ Y
tế, Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam
(TTXVN)...; thành viên các tiểu ban giúp
việc cho Ban Tổ chức cùng các sỹ quan
liên lạc, Liên lạc viên (LLV) tham gia
phục vụ Đại hội.

Chỉ đạo Cuộc họp, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã
nhấn mạnh vai trò quan trọng của các kịch
bản tổ chức Đại hội, đồng thời định hướng
một số vấn đề cần rà soát để đi đến thống
nhất và có sự kết nối chặt chẽ giữa các tiểu
ban giúp việc cho Ban Tổ chức như: công
tác bỏ phiếu, phương án kiểm tra an ninh,
bố trí phương tiện cho các đại biểu, kịch
bản đón tiếp các đoàn, quà tặng đại biểu,
việc hoàn thiện các loại sổ tay, tham quan
trụ sở KTNN.

Thay mặt bộ phận thường trực Ban Tổ
chức, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế đã lần
lượt trình bày chương trình chi tiết hoạt
động Đại hội ASOSAI 14, các sự kiện bên
lề diễn ra từ ngày 16/9 - 24/9/2018 và Dự
thảo Kịch bản tổ chức Đại hội.

Tiếp đó, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước, Trưởng các tiểu ban đã lần lượt cho
ý kiến về kịch bản tổ chức Đại hội như:
giới thiệu đại biểu, công tác đón tiếp các
đoàn, xe dẫn Trưởng đoàn, cấp thẻ an
ninh, phương án chụp ảnh... 

Tham gia cuộc họp, đại diện một số
Bộ, ngành liên quan cũng đã góp ý, đưa ra
nhiều thông tin hữu ích cùng các đề xuất.
Theo đại diện Cục An ninh (Bộ Công an),
hiện nay, Bộ Công an đã có kế hoạch đảm
bảo an ninh Đại hội, các phương án an
ninh cho từng lực lượng tại Trung tâm Hội
nghị Quốc gia (NCC), các khách sạn, các
địa điểm tham quan của đoàn và có buổi
họp thống nhất về dẫn đoàn từ sân bay tới

khách sạn. Đại diện Bộ này đề nghị cần
sớm có danh sách các lái xe phục vụ Đại
hội để tiến hành thẩm tra xác minh thân
nhân, lịch sử hoạt động và kiểm tra kỹ
thuật các xe được trưng dụng nhằm đảm
bảo an ninh cho đại biểu, phối hợp với bên
y tế phun phòng khử độc cho các xe; đồng
thời bổ sung chi tiết các địa điểm chiêu
đãi, ăn ở của đại biểu để tiến hành rà soát
an ninh; thống nhất kiểm soát an ninh
bằng thẻ từ đối với các cán bộ tham dự Đại
hội; sớm cung cấp danh sách LLV trưởng
để khớp nối thời gian phối hợp với các bộ
phận an ninh; thống nhất cấp phù hiệu xe
cho các đoàn để ra vào NCC.

Đại diện Ban Ảnh TTXVN - đơn vị
chụp ảnh chính của Đại hội - đã chia sẻ
một số kinh nghiệm và tham gia nhiều ý
kiến thiết thực trong hoạt động chụp ảnh
chung tại các sự kiện, góp ý hoàn thiện
kịch bản chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khai
mạc và chương trình các Trưởng đoàn
chào xã giao Chủ tịch nước. Bên cạnh đó,
TTXVN cũng có những giải pháp đăng
tải, chia sẻ tư liệu ảnh nhằm phục vụ công
tác thông tin, tuyên truyền của báo chí và
làm tư liệu nói chung.

Đại diện Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ
Ngoại giao) đã kiến nghị một số vấn đề về
phương án dự phòng tại Tiệc chiêu đãi của
Tổng Kiểm toán Nhà nước, giới thiệu đại

biểu và đánh cồng chiêng tại Lễ Khai mạc,
vấn đề điều hành xe cảnh sát dẫn đường,
quà tặng…

Các ý kiến trên là cơ sở để các tiểu ban
tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản
tổ chức, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - xem xét,
ban hành.

Cũng tại trụ sở KTNN, chiều cùng
ngày, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Đoàn Xuân Tiên - Trưởng Tiểu ban Nội
dung - Thư ký - đã chỉ đạo buổi diễn tập
công tác dẫn chương trình cho các hoạt
động chính của Đại hội như: Tiệc chiêu đãi
của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Lễ Khai
mạc và Lễ Kỷ niệm 40 năm Hiến chương
ASOSAI, các phiên họp của Ban Điều
hành 52 và 53, các phiên họp toàn thể tại
Đại hội, thăm trụ sở KTNN, Hội nghị
chuyên đề lần thứ 7.

Trong quá trình diễn tập, các thành
viên Tiểu ban Nội dung - Thư ký đã tham
gia ý kiến để điều chỉnh nội dung lời dẫn
MC, sự khớp nối giữa 2 MC tiếng Anh và
tiếng Việt. Sau buổi diễn tập này, Tiểu ban
sẽ tiếp tục phối hợp với các MC để biên
tập, hoàn thiện lời dẫn, thống nhất các nội
dung cần phối hợp thực hiện để đảm bảo
chất lượng của công tác MC tại Đại hội. 

Nằm trong kế hoạch diễn tập Đại hội,
trước đó, sáng 30/8, Ban Tổ chức Đại hội
ASOSAI 14 đã tổ chức diễn tập công tác
đón tiếp tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà
Nội cho đội ngũ LLV làm nhiệm vụ tháp
tùng các đoàn khách quốc tế. Tại đây, các
LLV được các đại diện cán bộ quản lý nhà
ga T2 hướng dẫn, giải thích về các thủ tục
đón, tiễn các đoàn khách quốc tế, quy trình
kiểm tra an ninh, vấn đề thẻ ra vào dành
cho LLV, vị trí xe đón, tiễn đoàn… Chiều
cùng ngày, 12 LLV tổ khách sạn đã cùng
tham gia diễn tập kịch bản đón tiếp, phục
vụ và hướng dẫn tại các địa điểm lưu trú
của các đoàn khách quốc tế dưới sự hướng
dẫn của cán bộ quản lý tại các khách sạn:
JW Marriott, Grand Plaza và Bảo Sơn. 

Cùng với công tác diễn tập cho đội ngũ
LLV, mọi công tác khác đang được khẩn
trương hoàn thành với quyết tâm tổ chức
thành công Đại hội ASOSAI 14.n

Toàn cảnh Cuộc họp phổ biến kịch bản tổ chức Đại hội ASOSAI 14 sáng 31/8

Thành lập và chuẩn bị 
vận hành Trung tâm 
báo chí Đại hội ASOSAI 14

Mới đây, tại trụ sở KTNN (Hà Nội), Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn

Anh - Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên
truyền phục vụ Đại hội Tổ chức Các cơ quan
Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội
ASOSAI 14) - đã có buổi làm việc với Ban
Điều hành Trung tâm báo chí (TTBC) Đại hội
ASOSAI 14. Tham dự có lãnh đạo và một số
thành viên Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền,
các thành viên Ban Điều hành TTBC.

Theo Quyết định số 179/QĐ-BTC ngày
31/8/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội
ASOSAI 14 về việc ban hành Đề án Thành lập
và vận hành TTBC phục vụ Đại hội, TTBC
được thành lập để phục vụ các hoạt động báo
chí liên quan tới các sự kiện và hoạt động trong
khuôn khổ của Đại hội ASOSAI 14; hoạt động
theo quy định của Luật Báo chí, các quy định
của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, các
quy định hiện hành có liên quan và thông lệ
của ASOSAI.

Chức năng của TTBC là: tổ chức điều hành,
hướng dẫn toàn bộ các hoạt động thông tin, báo
chí liên quan đến các sự kiện của Đại hội; đảm
bảo điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết cho
phóng viên hoạt động trong thời gian diễn ra
Đại hội; cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt
động nghiệp vụ của phóng viên; tiếp nhận và
giải quyết các yêu cầu hoạt động báo chí của
phóng viên trong các sự kiện của Đại hội và các
hoạt động liên quan khác.

Ban Điều hành TTBC gồm 15 thành viên là
đại diện của KTNN, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ
Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ
Công an, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền
hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh -
Trưởng Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền - làm
Giám đốc Ban Điều hành.

Theo dự kiến, TTBC sẽ khai trương vào
ngày 17/9 và hoạt động cho đến hết ngày 22/9
sau khi họp báo về kết quả Đại hội ASOSAI 14
kết thúc.

Để đảm bảo cho việc vận hành tốt TTBC,
tại buổi làm việc, các thành viên Ban Điều hành
đã thảo luận, trao đổi và thống nhất một số vấn
đề về: thời gian hoạt động trong ngày của
Trung tâm, thời gian lắp đặt các trang thiết bị,
kịch bản khai trương Trung tâm, kịch bản tác
nghiệp phóng viên, đầu mối liên hệ phỏng vấn,
tài liệu cho báo chí, danh sách báo chí… Ngoài
ra, các thành viên cũng góp ý, đề xuất chỉnh
sửa, bổ sung một số nội dung trong Dự thảo Sổ
tay báo chí.

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại buổi
làm việc, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu bộ phận thường trực
Ban Điều hành TTBC nghiêm túc tiếp thu các
ý kiến đóng góp để hoàn thiện Sổ tay báo chí
và các nội dung liên quan. Đồng thời, Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước cũng giao nhiệm vụ cụ thể
cho một số thành viên nhằm chuẩn bị mọi điều
kiện tốt nhất để đưa TTBC đi vào hoạt động,
đảm bảo phục vụ hiệu quả các hoạt động của
báo chí trong khuôn khổ Đại hội ASOSAI 14.

Ngay sau cuộc họp này, chiều 03/9, bộ phận
thường trực Ban Điều hành TTBC đã tổ chức
họp triển khai các công tác cần thiết để chuẩn
bị cho Lễ Khai trương TTBC và họp báo về Đại
hội ASOSAI 14.n NGỌC MAI

Khẩn trương hoàn thiện các kịch bản
tổ chức Đại hội ASOSAI 14
r Bài và ảnh: TRÚC LINH

Nhằm hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội
ASOSAI 14), cuối tháng 8 vừa qua, Ban Tổ chức Đại hội đã tiếp tục diễn tập, phổ biến các kịch bản, chương trình.

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ASOSAI LẦN THỨ 14 NĂM 2018 TẠI VIỆT NAM

Các LLV diễn tập kịch bản đón tiếp, phục vụ tại khách sạn 
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Tích cực xây dựng các mục tiêu
hành động

IFIAR được thành lập từ năm
2006 nhưng một thời gian dài sau
đó vẫn chưa có trụ sở chính thức.
Mãi đến năm 2013, các lãnh đạo
mới tổ chức một cuộc họp bàn bạc
vấn đề thành lập Ban Thư ký và địa
điểm đặt trụ sở cơ quan. Năm 2017,
trụ sở của IFIAR đã chính thức
được đặt tại Thủ đô Tokyo, Nhật
Bản. Thành phố này được lựa chọn
là nơi đặt trụ sở của IFIAR vì nơi
đây được coi như một cửa ngõ giúp
IFIAR có thể dễ dàng mở rộng
phạm vi hoạt động sang các khu
vực: châu Á, châu Phi và châu Đại
Dương. Các thành viên hiện tại của
IFIAR chủ yếu đến từ các nước
châu Âu.

Ban Thư ký IFIAR ban đầu
gồm 5 nhân viên chính thức, có
nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tịch xây dựng
và thực hiện các kế hoạch nhằm cải
thiện chất lượng kiểm toán tại các
quốc gia trên khắp thế giới.

Năm 2015, Nhóm Công tác về
Chất lượng kiểm toán toàn cầu của
IFIAR (GAQ) đã đặt ra mục tiêu
cho năm 2019 là: 6 hãng kiểm toán
lớn nhất thế giới (Big 6) cần giảm
25% số sai sót trong quá trình thực
hiện các cuộc kiểm toán. 

Hiện nay, theo thống kê của các
hãng kiểm toán hàng đầu thế giới
và báo cáo của các cơ quan quản lý,
Big 6 đã giảm được 24% số sai sót
lớn trong các cuộc kiểm toán. Do
đó, các chuyên gia cho rằng, mục
tiêu giảm 25% vào năm 2019 là
hoàn toàn có thể đạt được.

Chủ tịch IFIAR Brian Hunt
từng tuyên bố rằng, Big 6 nên
hướng đến mục tiêu không để xảy
ra thiếu sót nào trong quá trình thực
hiện các cuộc kiểm toán. Tuy
nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng,
sẽ mất rất nhiều thời gian để Big 6
đạt được mục tiêu này.

Nhanh chóng áp dụng công
nghệ vào hoạt động kiểm toán

Đóng góp cho sự phát triển của
IFIAR không thể không kể đến vai
trò của ông Brian Hunt. Kể từ khi
bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm với tư cách
Chủ tịch IFIAR vào tháng 4/2017,
ông Brian Hunt đã hoạt động rất tích
cực, quyết liệt và tổ chức được nhiều
sự kiện quan trọng cho Tổ chức.

Ông Brian Hunt từng nắm giữ
vị trí Giám đốc Điều hành của Ủy
ban Trách nhiệm công chúng
Canada (CPAB) trong 9 năm.
Trong suốt quãng thời gian đó, ông
đã theo dõi sát sao sự phát triển của
ngành nghề kiểm toán, từ khi khái
niệm kiểm toán được biết đến chỉ
là một công việc kiểm tra sổ sách
tài chính đơn thuần cho đến khi nó

đã gồm một hệ thống hoạt động
mạnh mẽ, với sự tích hợp của nhiều
công nghệ hiện đại. 

Sau khi ngừng làm việc cho
CPAB, ông Brian Hunt vẫn vạch ra
và tiếp tục thực hiện những mục
tiêu lớn, nỗ lực nâng cao chất lượng
kiểm toán trên phạm vi toàn cầu. 

Chủ tịch Brian Hunt cho rằng,
để nâng cao chất lượng kiểm toán

và giảm sai sót, các hãng kiểm toán
lớn cần phải tập trung hơn vào các
quy trình kiểm soát chất lượng và
mọi hoạt động có liên quan đang
diễn ra trong suốt quá trình kiểm
toán. Thay vì định kỳ, các hãng
kiểm toán cần thường xuyên xác
định những thiếu sót, rủi ro và đảm
bảo phân công đúng người, đúng
việc, để đạt được tính nhất quán
trong việc thực hiện mỗi cuộc kiểm
toán. Chủ tịch Brian Hunt cũng rất
coi trọng vai trò của các kiểm toán
viên ngoài công việc xem xét các
Báo cáo tài chính.

Ông Brian Hunt chia sẻ thêm,
để có một cuộc kiểm toán hiệu quả,
các công ty phải thắt chặt công tác
quản lý, phải sử dụng đội ngũ kiểm
toán viên có trình độ chuyên môn
tốt. Ông cũng bày tỏ mối quan ngại
khi công nghệ hiện đại đang phát
triển với tốc độ chóng mặt trên
phạm vi toàn cầu, trong khi một số
công ty, tổ chức chưa thể bắt kịp
với tốc độ thay đổi này. Ông
khuyến khích các công ty cần dành
đủ thời gian để nghiên cứu về tác
động của các công nghệ mới đối
với hoạt động kiểm toán.

Tại buổi đối thoại với Big 6,
ông Brian Hunt thẳng thắn yêu
cầu Big 6 cần có sự thay đổi mạnh
mẽ về việc tuyển dụng, đào tạo
đội ngũ kiểm toán viên. Trong
khoảng 5 - 6 năm tới, lực lượng
kiểm toán viên sẽ thay đổi rất
nhiều so với hiện nay, ngoài là
những chuyên gia về lĩnh vực
kiểm toán, họ đòi hỏi phải có kiến
thức sâu rộng về toán học, nắm
được các thuật toán cần thiết để
thực hiện công việc trích xuất dữ
liệu; am hiểu về công nghệ thông
tin để biết áp dụng các công nghệ
dữ liệu blockchain, điện toán đám
mây, trí tuệ nhân tạo, internet vạn
vật… trong lĩnh vực kiểm toán
thời công nghệ cao.n

Cuộc họp của IFIAR bàn về tương lai ngành kiểm toán                                                          Ảnh: ST

Từ khi mới thành lập, Diễn đàn quốc tế Các cơ quan Quản lý kiểm
toán độc lập (IFIAR) đã rất chú trọng nghiên cứu, đưa ra các kế
hoạch giúp cải thiện chất lượng của hoạt động kiểm toán trên phạm
vi toàn cầu. Trên cương vị Chủ tịch IFIAR, ông Brian Hunt luôn trăn
trở và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp, mục tiêu của Tổ chức.

IFIAR với mục tiêu cải thiện 
chất lượng kiểm toán toàn cầu
r THANH XUYÊN

Sự phát triển của thương mại điện tử
(TMĐT) và nền kinh tế số là xu hướng

phát triển tất yếu trong cuộc Cách mạng
công nghiệp 4.0. Theo giới chuyên gia, Việt
Nam cần bắt kịp xu hướng này để có thể
thiết kế được một cơ chế quản lý thuế hiệu
quả, không làm cản trở quyền tự do kinh
doanh cũng như sáng tạo.

Theo Báo cáo Chỉ số TMĐT Việt Nam
năm 2018 của Hiệp hội TMĐT Việt Nam
(VECOM), tốc độ tăng trưởng TMĐT năm
2017 đạt trên 25%, đặc biệt, lĩnh vực bán lẻ
trực tuyến có tốc độ tăng trưởng doanh thu
năm 2017 đạt trên 35%. 

PGS,TS. Lê Xuân Trường - Trưởng
khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính
- cho rằng, kinh doanh TMĐT là một lĩnh
vực kinh doanh đặc thù gắn với công nghệ
thông tin, mạng internet và các hình thức
thanh toán mới phi truyền thống. Vì vậy,
đây là một lĩnh vực khó cho cơ quan thuế
quản lý trên cả phương diện quản lý người
nộp thuế, kiểm soát giao dịch để xác định
căn cứ tính thuế cũng như thực hiện cưỡng
chế nợ thuế.

Theo ông Trường, ngành thuế phải đối
diện với 3 khó khăn cơ bản. Đó là, việc thu
thập thông tin người nộp thuế kinh doanh

TMĐT có nhiều đặc thù, khó khăn hơn so
với người nộp thuế kinh doanh truyền thống
do thông tin về giao dịch có thể lưu trữ tại
máy chủ nước ngoài hoặc người nộp thuế
cố tình che giấu thông tin. Các giao dịch
mua bán hàng hóa của DN kinh doanh
TMĐT đều được thực hiện trên máy tính
điện tử và giao dịch qua mạng internet hoặc
các phương thức giao dịch điện tử khác.
Thậm chí, việc lập hóa đơn bán hàng cũng
có thể được thực hiện, giao dịch bằng
phương tiện điện tử. Như vậy, nếu cơ quan
thuế không kiểm soát được giao dịch điện
tử thì DN kinh doanh TMĐT có thể xóa bỏ
lịch sử giao dịch trên mạng internet nhằm
trốn thuế. Một khó khăn khác là trong nhiều
trường hợp, người nộp thuế ở nước ngoài có
hoạt động kinh doanh ở Việt Nam thông qua
các hoạt động trên internet mà không có cơ
sở thường trú ở Việt Nam.

Hiện nay, các chính sách thuế đối với
TMĐT hay các DN hoạt động trong lĩnh vực
TMĐT chịu sự điều chỉnh của các luật như:
Luật Thuế thu nhập DN, Luật Thuế giá trị
gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một
số nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
Nhưng thực tế, chính sách về thuế trong quy
định TMĐT vẫn còn nhiều vướng mắc.

Theo Tổng cục Thuế, việc quản lý
thuế đối với hoạt động TMĐT này mới
dừng ở các biện pháp trước mắt, theo
từng vụ việc chứ chưa có chiến lược tổng
thể, lâu dài. Việc quản lý thuế đối với
TMĐT vẫn gặp khó khăn xuất phát từ đặc
trưng vốn có của nền kinh tế số, cũng như
các các chính sách chưa được hoàn thiện.

Theo quan điểm của ông Hoàng Thùy
Dương - Phó Tổng Giám đốc KPMG Việt
Nam, khó khăn gặp phải trong việc quản
lý, thu thuế đối với TMĐT một phần là
do chưa có chính sách thuế cụ thể cho
lĩnh vực mới, đặc thù này.

Hiện nay, Bộ Tài chính có Thông tư
số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014
hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp
dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài
kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu
nhập tại Việt Nam, Hiệp định tránh đánh
thuế hai lần với trên 60 quốc gia và vùng
lãnh thổ (trừ Hiệp định với Mỹ đang chờ
cơ quan có thẩm quyền cả hai phía phê
chuẩn). Tuy nhiên, Thông tư này chưa
quy định cụ thể đối với lĩnh vực TMĐT,
chẳng hạn phương pháp tính toán, kê
khai, nộp thuế gắn với đặc thù của lĩnh
vực này.

Thực tế hiện nay, Dự thảo Luật Quản lý
thuế (sửa đổi) đang được thảo luận và xin
ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, DN, giới học
giả… Theo đó, Dự thảo Luật Quản lý thuế
(sửa đổi) sẽ quy định rõ trách nhiệm của các
Bộ, ngành trong quản lý thuế đối với hoạt
động kinh doanh TMĐT. 

Đánh giá về những quy định quản lý
mới đối với hoạt động kinh doanh TMĐT,
ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) - cho rằng, Dự thảo Luật
Quản lý thuế (sửa đổi) lần này đã có một
bước tiến lớn; đồng thời đã tiếp thu, điều
chỉnh những vấn đề thực tiễn phát sinh,
chuyển động theo hướng phù hợp với định
hướng cải cách thủ tục hành chính của
Chính phủ và phục vụ nhu cầu phát triển
hoạt động kinh doanh của DN. Riêng về
quản lý thuế với hoạt động kinh doanh trên
mạng, Luật đã giải quyết được vấn đề lớn,
đó là: đã kinh doanh thì phải nộp thuế, qua
đó tạo ra sự bình đẳng giữa các thành phần
kinh tế.

Bài toán thu thuế kinh doanh qua mạng
là vấn đề “đau đầu” không chỉ của Việt
Nam, mà cả các nước khác trên thế giới.
Chính vì vậy, việc luật hóa rất quan trọng,
bởi qua đó tạo ra cơ sở pháp lý để các cơ
quan nhà nước tăng cường phối hợp trong
quản lý.n      VĂN GIÁP (TTXVN)

Chủ tịch IFIAR Brian Hunt

Cuộc “chạy đua” giữa ngành thuế và thương mại điện tử
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Không xác định được nguồn
vốn thanh toán, phê duyệt dự
toán còn sai sót

Theo kết quả kiểm toán, nguồn
vốn đầu tư thực hiện Dự án đến
30/9/2017 là 2.691,78 tỷ đồng,
trong đó: vốn chủ sở hữu là 320,12
tỷ đồng; vốn vay tín dụng 2.371,65
tỷ đồng. 

Kết quả kiểm toán cho thấy,
UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt
Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự
án nhưng chưa kịp thời trình
HĐND tỉnh thông qua theo quy
định. Khi phê duyệt Dự án, việc
xác định tổng mức đầu tư và phân
kỳ đầu tư chưa căn cứ vào khả năng
cân đối vốn thanh toán và thời gian
đầu tư dẫn đến quá trình thực hiện
phải điều chỉnh phương án phân kỳ
đầu tư, thay đổi quy mô, tổng mức
đầu tư của giai đoạn 1 so với
phương án đã duyệt. Phê duyệt thời
gian thực hiện giai đoạn 2 “sau khi
xác định được khả năng cân đối
nguồn vốn để thanh toán cho nhà
đầu tư” chưa cụ thể dẫn đến chưa
có cơ sở để xác định dự phòng do
yếu tố trượt giá.

Dự án cũng không xác định cụ
thể nguồn vốn thanh toán cho nhà
đầu tư sau khi Dự án hoàn thành dẫn
đến rủi ro kéo dài thời gian thanh
toán vốn, có thể làm ngân sách tăng
thêm gánh nặng chi trả lãi vay.

Cùng với đó, chất lượng công
tác khảo sát, thiết kế cơ sở bước lập
dự án chưa cao, lựa chọn giải pháp
thiết kế cơ sở một số hạng mục chưa
hợp lý, phải điều chỉnh, bổ sung một
số hạng mục. Trong công tác lập,
thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ
thi công, KTNN đã chỉ rõ việc tính
sai đơn giá, sai khối lượng đã làm
tăng giá trị dự toán. Ngoài ra, Dự án
đã phê duyệt dự toán các gói thầu
khi chưa được cấp có thẩm quyền

phê duyệt, tạm tính đơn giá đất đắp
chưa phù hợp quy định, tạm tính chi
phí điện phục vụ thi công chưa đủ
cơ sở. Qua kiểm toán, KTNN đã
phát hiện, giảm trừ 3,34 tỷ đồng do
sai đơn giá, dự toán tăng do sai khối
lượng 2,95 tỷ đồng, Gói thầu số 1
tăng hơn 2,3 tỷ đồng, Gói thầu số 3
tăng gần 11,2 tỷ đồng.

Trong công tác đấu thầu, do
không công bố lại danh mục BT sau
khi có quyết định phân kỳ đầu tư đã
làm hạn chế khả năng tham gia Dự
án của các nhà đầu tư có năng lực,
dẫn đến giảm tính cạnh tranh trong
quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Khi
lựa chọn nhà đầu tư BT, chỉ có duy
nhất một nhà đầu tư đề xuất tham
gia Dự án. Mặt khác, theo quy định
hiện hành, nhà đầu tư được phép tự
quyết định hình thức lựa chọn nhà
thầu, tuy nhiên, việc giao thầu cho

các thành viên góp vốn tự thực hiện
thay vì tổ chức đấu thầu đã làm mất
cơ hội để chào giá cạnh tranh nhằm
giảm chi phí đầu tư Dự án.

Ngoài ra, KTNN cũng chỉ ra
những hạn chế, sai sót trong công tác
quản lý thực hiện hợp đồng; quản lý
chất lượng công trình; công tác quản
lý chi phí đầu tư, thanh quyết toán;
giải phóng mặt bằng... Trong đó,
riêng việc chưa kiểm soát chặt chẽ
khâu tính toán lại khối lượng của hồ
sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công dẫn đến
nghiệm thu sai khối lượng thực hiện,
thanh toán sai đơn giá áp dụng số
tiền 81,3 tỷ đồng; chưa đủ điều kiện
thanh toán 115,4 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý tài chính 
hàng trăm tỷ đồng

Kết quả kiểm toán công tác
quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án

cho thấy, liên danh nhà đầu tư chưa
góp vốn chủ sở hữu đầy đủ và
đúng hạn như tiến độ cam kết, chi
phí lãi vay tương ứng với phần vốn
góp thiếu KTNN xác định gần 12,8
tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư đã huy
động vốn vay để tạm ứng cho các
nhà thầu theo hợp đồng xây lắp
nhưng Hợp đồng BT đã ký với
UBND tỉnh Thanh Hoá quy định
lãi vay phần vốn huy động được
xác định trên cơ sở khối lượng thực
hiện hằng tháng kèm theo hồ sơ
nghiệm thu thanh toán do nhà đầu
tư gửi tới cơ quan nhà nước có
thẩm quyền kiểm tra, xác nhận. Chi
phí lãi vay tương ứng với phần vốn
vay cho tạm ứng trên được KTNN
xác định gần 77,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc tạm ứng kinh phí
bồi thường lún, nứt cho các hộ dân

thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo
hiểm và các nhà thầu xây lắp
(không thuộc trách nhiệm của DN
Dự án) với số dư tạm ứng phải thu
hồi 3,2 tỷ đồng. Nhà đầu tư còn
thanh toán một số khoản phí ngân
hàng liên quan đến Dự án nhưng
chưa được quy định là một khoản
chi phí Dự án trong Hợp đồng BT
số tiền gần 5,2 tỷ đồng.

Kết quả kiểm toán cũng cho
thấy, phương án tài chính của Dự
án chưa dự tính nguồn hoàn thuế
Giá trị gia tăng (GTGT) các khoản
chi phí đầu vào của Dự án. Tổng số
thuế GTGT được khấu trừ của Dự
án đến thời điểm 30/9/2017 là trên
177,2 tỷ đồng chưa được Công ty
thực hiện các thủ tục để hoàn thuế
và tính vào nguồn vốn của Dự án.
Nếu trường hợp Công ty thực hiện
hoàn thuế thì giảm được số lãi vay
tương ứng 12,17 tỷ đồng.

Đặc biệt, cũng theo kết quả
kiểm toán, việc xác định lãi suất
vốn vay trong thời gian thanh toán
10%/năm là chưa đầy đủ căn cứ, cơ
sở xác định. Nhà đầu tư ký hợp
đồng tín dụng với mức lãi suất tối
thiểu bằng 1,4 lần lãi suất trái phiếu
chính phủ, lãi suất thực tế phát sinh
theo từng lần giải ngân từ
8,6%/năm đến 9,8%/năm, cao hơn
lãi suất theo quy định tại Hợp đồng
BT, làm tăng chi phí lãi vay hơn
31,7 tỷ đồng.

Từ kết quả kiểm toán, cùng với
kiến nghị xử lý tài chính tổng số
tiền 119,4 tỷ đồng, KTNN đã kiến
nghị xử lý khác với số tiền 279,2 tỷ
đồng, trong đó, riêng chi phí lãi vay
là 122,1 tỷ đồng. KTNN cũng kiến
nghị Sở Giao thông vận tải Thanh
Hoá nâng cao trách nhiệm, thực
hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ
kiểm tra, giám sát của đại diện cơ
quan nhà nước có thẩm quyền
trong quá trình thực hiện Dự án;
chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về các
mặt hạn chế đã được KTNN nêu.
Trong đó, kiểm tra, rà soát điều
chỉnh Hợp đồng BT đã ký kết cho
phù hợp với tình hình thực tế và các
quy định có liên quan, lưu ý xem
xét về chi phí lãi vay, phí ngân hàng
và nguồn thu sau khi thực hiện
hoàn thuế GTGT của Dự án…n

Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1
đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá theo hình
thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) (Dự án), KTNN đánh giá: Việc phối hợp tốt giữa các cơ
quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và DN Dự án đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Dự án vào
khai thác sử dụng. Tuy nhiên, KTNN cũng kiến nghị, quá trình thực hiện Dự án còn một số hạn chế
cần được khắc phục.

Chất lượng công tác khảo sát, thiết kế cơ sở bước lập dự án chưa cao                                  Ảnh: TS

Dự ÁN BT GIAO THÔNG CảNG HÀNG KHÔNG THọ XUÂN - KHU KINH Tế NGHI SơN:

Một số hạn chế, sai sót làm tăng chi phí
r NGUYỄN KIM

Bộ Tài chính vừa có Công văn số
10184/BTC-KBNN đề nghị các Bộ,

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, cơ quan khác ở T.Ư, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc T.Ư, các đơn vị được
kiểm toán (gọi chung là các đơn vị được
kiểm toán) thực hiện các kết luận, kiến
nghị của KTNN đối với Báo cáo quyết
toán NSNN năm 2016.

Tho đó, triển khai Nghị quyết của
Quốc hội và Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện
nghiêm các chính sách tài khóa và các
kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm
toán, thanh tra, Bộ Tài chính đề nghị các
đơn vị được kiểm toán thực hiện các
nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung chỉ đạo các đơn vị
trực thuộc tăng cường quản lý tài chính,
ngân sách theo đúng quy định, bảo đảm sử

dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước tiết
kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, các Bộ, cơ quan T.Ư và địa
phương cần phải có những giải pháp tích cực
để nâng cao chất lượng xây dựng dự toán
NSNN, bảo đảm dự toán phải sát thực tế, phù
hợp với khả năng của NSNN và đúng theo
quy định của pháp luật; tránh tình trạng lập
dự toán chưa đầy đủ, phải điều chỉnh, bổ sung
dự toán nhiều lần trong năm. Điều hành chi
NSNN phải bám sát dự toán được cấp có
thẩm quyền quyết định, đúng chế độ, tiêu
chuẩn, định mức, tránh tình trạng chi không
đúng nguồn kinh phí, mua sắm vượt nhu cầu
gây lãng phí NSNN; không để tiếp diễn tình
trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn
thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán.
Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương cần
khắc phục tình trạng tạm ứng vốn lớn, tạm
ứng sai quy định, cho vay, tạm ứng kéo dài

qua nhiều năm chậm thu hồi; có giải pháp xử
lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; chi
chuyển nguồn chậm, số chi chuyển nguồn
sang năm tăng so với năm trước...

Công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và
các khoản thu khác phải thực hiện theo đúng
quy định; khắc phục tình trạng thu phí, lệ phí
sai quy định, áp dụng không đúng mức thu
hoặc thu thêm các khoản thu không có trong
quy định; xử lý nghiêm, kịp thời các trường
hợp không kê khai, kê khai không đầy đủ các
khoản phải nộp NSNN.

Ngoài ra, các Bộ, ban, ngành, địa phương
cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban
hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành
các cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân
sách không còn phù hợp với quy định chung
của Nhà nước; đồng thời, bãi bỏ các cơ chế,
chính sách trái thẩm quyền hoặc trái với quy
định của cấp trên.

Hai là, xử lý các kết luận, kiến nghị của
KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2016.
Cụ thể, đối với các kết luận, kiến nghị xử lý
vi phạm về tài chính, ngân sách, các đơn vị
được kiểm toán cần tập trung chỉ đạo xử lý
dứt điểm các sai phạm và thu nộp đầy đủ vào
NSNN đối với các khoản thu, chi sai chế độ,
tiêu chuẩn, định mức.

Đối với các kiến nghị về cơ chế, chính
sách thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, các
đơn vị được KTNN kiến nghị cần khẩn
trương rà soát, sửa đổi, ban hành hoặc trình
cấp có thẩm quyền ban hành những cơ chế,
chính sách quản lý không còn phù hợp; bãi
bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm
quyền hoặc trái quy định. Trường hợp chưa
sửa đổi, bổ sung phải nêu rõ lý do và dự kiến
thời hạn sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý
nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi
phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo
cáo cụ thể với Bộ Nội vụ danh sách, mức độ

Bộ Tài chính đề nghị thực hiện nghiêm kết luận kiểm toán

(Xem tiếp trang 9)
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Công bố Báo cáo tiêu điểm kinh tế
Đông Nam Á

Tổ chức Dự báo Kinh tế Oxford Economics - đối
tác của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales
(ICAEW) - vừa công bố Báo cáo tiêu điểm kinh tế khu
vực Đông Nam Á. Báo cáo được thực hiện theo yêu
cầu của ICAEW nhằm cung cấp thông tin cho 150.000
hội viên về thực trạng nền kinh tế khu vực. Báo cáo
tiến hành đánh giá thường kỳ hằng quý các nền kinh tế
Đông Nam Á, tập trung vào Indonesia, Malaysia,
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.n

CAPA làm việc với Bộ Tài chính
Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Kế toán

châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) đã có chuyến
thăm và làm việc với Bộ Tài chính. Lãnh đạo Bộ Tài
chính đánh giá cao những hỗ trợ của CAPA đối với
các hiệp hội kế toán, kiểm toán trong nước nhằm
thúc đẩy hoạt động nghề nghiệp và hội nhập quốc tế,
góp phần làm minh bạch thị trường tài chính, thu hút
vốn đầu tư nước ngoài cũng như đổi mới công tác
quản lý tài chính công.n

ICAEW tổ chức Hội thảo giáo dục
Vừa qua, tại Malaysia, Viện Kế toán công chứng

Anh và xứ Wales (ICAEW) đã tổ chức Hội thảo
Giáo dục ICAEW Đông Nam Á năm 2018 với sự
tham dự của gần 200 lãnh đạo và giảng viên các
trường đại học hàng đầu, các tổ chức giáo dục lớn.
Hội thảo đã nêu bật vai trò của các ứng dụng công
nghệ thông tin trong việc cung cấp những phương
pháp sư phạm thích hợp để giảng dạy trong các tổ
chức giáo dục.n

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
Ngày 28/8, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Đại

học Thương mại và Deloitte Việt Nam đã tổ chức
Hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
với chủ đề “Đường đến thành công”. Hội thảo là
cơ hội giúp sinh viên có thêm kiến thức về sự
nghiệp kế toán, kiểm toán, thuế và hành trang để
thành công trong sự nghiệp. Các diễn giả đến từ
Deloitte cũng giúp sinh viên trang bị những kiến
thức, kỹ năng phỏng vấn cần thiết nhất.n

YẾN NHI

Sai định mức, đơn giá làm
tăng dự toán, chi phí

Trong công tác khảo sát, lập,
thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự
toán, kết quả kiểm toán cho thấy,
một số công việc, hạng mục đã áp
dụng sai định mức, đơn giá, tính
sai khối lượng so với thiết kế…
làm tăng dự toán gần 124,6 tỷ
đồng; một số hạng mục, công việc
chưa đủ cơ sở xác nhận tính đúng
đắn của giá trị dự toán với số tiền
367,8 tỷ đồng; giải pháp thiết kế
một số hạng mục chưa hợp lý làm
tăng chi phí đầu tư khoảng 2,97 tỷ
đồng; một số sai sót về định mức,
đơn giá làm tăng giá trị dự toán
các gói thầu khoảng 1,72 tỷ đồng.

Đối với công tác lựa chọn nhà
thầu, thương thảo và ký kết hợp
đồng, qua kiểm toán cho thấy, thời
gian lựa chọn nhà thầu chậm 10
tháng so với Kế hoạch đấu thầu
được duyệt do phải xử lý tình
huống giá dự thầu vượt so với giá
gói thầu được duyệt. Bên cạnh đó,
do nguồn vốn của Dự án là vốn
ODA Nhật Bản, phải áp dụng điều
kiện STEP (điều kiện vay đặc biệt
dành cho các đối tác kinh tế) nên
công tác lựa chọn nhà thầu bị ràng
buộc bởi một số quy định như: đối
với gói thầu xây lắp, nhà thầu
chính phải là nhà thầu Nhật Bản,
thực hiện trên 50% khối lượng
hợp đồng; giá trị hàng hoá và dịch
vụ Nhật Bản không ít hơn 30%
tổng giá trị hợp đồng; giá trị gói
thầu lớn… dẫn đến hạn chế lớn
trong công tác lựa chọn nhà thầu
của Dự án.

Kết quả kiểm toán cũng nêu
rõ, tiến độ của Dự án phải điều
chỉnh nhiều lần,  kéo dài thêm 3
năm so với tiến độ tại quyết định
đầu tư ban đầu, chủ yếu do thời
gian lập, thẩm định và phê duyệt
thiết kế kỹ thuật - dự toán và thời
gian lựa chọn nhà thầu bị kéo dài. 

Công tác quản lý chi phí đầu
tư còn một số sai sót với giá trị
492,3 tỷ đồng, gồm: sai khối
lượng 16,5 tỷ đồng, sai đơn giá
1,4 tỷ đồng, sai khác 474,4 tỷ
đồng; chưa đủ điều kiện xác nhận
là 43,7 tỷ đồng.

Phân giao và giải ngân vốn
còn bất cập

Theo KTNN, việc bố trí vốn
đối ứng trong nước cho Dự án
còn chưa theo kịp vốn vay nước
ngoài sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu
vốn thanh toán cho các hạng mục
thuế Giá trị gia tăng, chi phí hành
chính chung, bồi thường giải
phóng mặt bằng và các hạng mục
gián tiếp khác theo cam kết tại
Hiệp định. Trong khi đó, trong
các năm 2015-2016, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư phân giao kế
hoạch vốn cho Dự án đạt tỷ lệ
thấp so với nhu cầu kế hoạch vốn
do Ban Quản lý dự án 2 lập. Năm
2015, vốn đối ứng trong nước
mới đáp ứng 37% nhu cầu vốn và
vốn vay ODA chỉ đáp ứng 5,5%
nhu cầu vốn. Năm 2016, thực tế
kế hoạch vốn được duyệt đối với
vốn trong nước chỉ đáp ứng 47%
và vốn vay ODA đáp ứng được
42% nhu cầu vốn so với nhu cầu

vốn kế hoạch cho Dự án. Bên
cạnh đó, việc phân giao kế hoạch
vốn còn chưa ưu tiên việc thu hồi
vốn ứng kế hoạch năm theo quy
định (đến 30/6/2017, số vốn tạm
ứng chưa thu hồi là 480 tỷ đồng).

Cũng theo kết quả kiểm toán,
tại các năm 2014, 2015, giải
ngân vốn của Dự án vượt kế
hoạch vốn được duyệt nhưng
đến ngày 31/12, đơn vị không
lập và trình cơ quan chủ quan
phê duyệt kế hoạch điều chỉnh để
bổ sung vốn tăng thêm trong
năm theo quy định. Ngoài ra,
công tác ghi thu, ghi chi còn
chậm, các khoản giải ngân phát
sinh từ 01/01/2017 đến
30/6/2017 chưa thực hiện ghi
thu, ghi chi NSNN số tiền
1.525,8 tỷ đồng. Việc xác định tỷ
giá hạch toán ghi thu NSNN đối
với các khoản giải ngân trực tiếp
bằng VNĐ chưa đúng nguyên
tắc hạch toán tỷ giá theo quy
định, làm tăng giá trị hạch toán

ghi thu, ghi chi NSNN đến
31/12/2016 khoảng 6,84 tỷ đồng.

KTNN cũng chỉ ra việc tổng
hợp báo cáo và hạch toán nguồn
vốn đối với khoản giải ngân cho
nhà thầu trực tiếp bằng ngoại tệ
chưa theo nguyên tắc hạch toán
quy đổi tỷ giá theo quy định tại
Thông tư số 111/2016/TT-BTC
của Bộ Tài chính, đơn vị hạch
toán theo tỷ giá Hợp đồng dẫn
đến giá trị chênh lệch giảm hơn
382,4 tỷ đồng; công tác thu hồi
vốn ứng chưa kịp thời.

Đáng chú ý, kết quả kiểm toán
cũng chỉ ra, Dự án chưa có cơ chế
kiểm soát tỷ giá giữa đồng Việt
Nam (VNĐ) và đồng Yên Nhật
(JPY) trong quá trình rút vốn, giải
ngân vốn bằng VNĐ. Việc xác
định tỷ giá chuyển đổi giữa JPY
và VNĐ hoàn toàn do ngân hàng
Vietcombank (VCB) ấn định.
Ngân hàng có xu hướng ấn định
tỷ giá chuyển đổi có lợi cho mình,
dẫn tới số nguyên tệ (JPY) vay sẽ
nhiều hơn. Mặt khác, Hiệp định
vay vốn quy định áp dụng tỷ giá
quy đổi là tỷ giá mua vào nhưng
không quy định rõ tỷ giá mua vào
chuyển khoản hay tiền mặt, do
vậy dễ gây hiểu lầm trong xác
định tỷ giá quy đổi để nhận nợ với
nhà tài trợ.

Kết quả kiểm tra, thu thập
thông tin tỷ giá mua chuyển khoản
VNĐ/JPY do Ngân hàng VCB
niêm yết cho thấy, trong ngày tỷ
giá VNĐ/JPY có sự biến động lớn.
So sánh tỷ giá VNĐ/JPY do VCB
niêm yết trên website tại thời điểm
18h00 cùng ngày VCB cung cấp
tỷ giá cho nhà tài trợ, kết quả tỷ giá
VCB cung cấp cho nhà tài trợ là
thấp hơn. Như vậy, giá trị nhận nợ
JPY theo tỷ giá VCB cung cấp cho
Ngân hàng thanh toán sẽ nhiều
hơn là 260,3 triệu JPY, chiếm
0,75% tổng giá trị khoản vay đã
nhận nợ đến 30/6/2017, tương
đương khoảng 52 tỷ đồng.

Từ kết quả kiểm toán đối với
Dự án, KTNN kiến nghị xử lý về
tài chính 564,1 tỷ đồng. KTNN
cũng kiến nghị Ban Quản lý dự
án 2 chấn chỉnh công tác quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình,
công tác quản lý tài chính, kế
toán. Đồng thời, KTNN kiến nghị
Bộ Giao thông vận tải xây dựng
định mức Giếng cát D400 làm cơ
sở lập dự toán, thanh quyết toán
đối với các công trình giao thông;
rút kinh nghiệm trong công tác
tổng hợp, thẩm định, phân giao,
điều chỉnh kế hoạch vốn cho Dự
án đảm bảo thu hồi dứt điểm vốn
ứng trước hằng năm và ưu tiên bố
trí vốn để thanh toán giá trị khối
lượng thực hiện được nghiệm thu
thuộc kế hoạch đầu tư công được
duyệt theo đúng chỉ đạo của
Chính phủ.n

Dự án Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng)   Ảnh: TS

Dự ÁN ĐườNG Ô TÔ TÂN Vũ - LạCH HUYệN (HảI PHÒNG): 

KTNN kiến nghị xử lý về tài chính hơn 564 tỷ đồng
r KIM AN

Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường
ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, TP. Hải Phòng (Dự án), KTNN ghi nhận, quá trình khảo sát, lập, thẩm định,
phê duyệt và thực hiện Dự án cơ bản được thực hiện đúng quy định của Hiệp định vay vốn và các quy
định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, quá trình quản lý, đầu tư Dự án còn một số hạn
chế, bất cập.

sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử
dụng NSNN năm 2016.

Ba là, báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính, ngân sách năm
2016 về Bộ Tài chính cùng với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017 trước
ngày 01/10/2018. Nếu các đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của
KTNN, đề nghị báo cáo giải trình, gửi Bộ Tài chính và KTNN trước ngày
30/11/2018.

Bốn là, cơ quan có thẩm quyền khi duyệt, thẩm định quyết toán ngân
sách năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc ngân sách cấp dưới
phải theo đúng chế độ và thời gian quy định. Đồng thời lưu ý, đôn đốc, xử
lý kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN các năm trước và đối với
quyết toán NSNN năm 2016 chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một
phần. Các đơn vị phải nêu rõ lý do, biện pháp và thời hạn xử lý dứt điểm.

Sau ngày 30/11/2018, các Bộ, cơ quan T.Ư và địa phương chưa gửi
báo cáo theo các quy định nêu trên, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc Nhà
nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng và tạm
dừng việc rút số bổ sung từ ngân sách T.Ư cho ngân sách địa phương tương
ứng với số kinh phí sai phạm mà KTNN kết luận, kiến nghị.

Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những đơn vị
được kiểm toán chưa gửi báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến
nghị của KTNN hoặc theo báo cáo chưa thực hiện các kết luận, kiến nghị
của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2016.n THÙY ANH

Bộ Tài chính...                 (Tiếp theo trang 8)

KTNN xác nhận, nguồn vốn đầu tư Dự án đến thời điểm
30/6/2017, số báo cáo 8.064 tỷ đồng, số kiểm toán 7.705 tỷ
đồng. Chi phí đầu tư thực hiện đến thời điểm trên, số báo cáo là
8.036,8 tỷ đồng, số kiểm toán là 7.500,7 tỷ đồng.n
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Thủ tướng yêu cầu tạo thuận
lợi cho xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban
hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số
nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất,
thúc đẩy xuất khẩu.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ,
ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển
khai các giải pháp đã đề ra tại các Nghị
quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số
35/NQ-CP và các giải pháp nhằm cải cách
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các nút thắt
đối với hoạt động sản xuất, chế biến, xuất
khẩu, tạo thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính có giải
pháp giảm thời gian xem xét hồ sơ hoàn
thuế Giá trị gia tăng (GTGT) giúp giảm chi
phí cho DN; nghiên cứu, đề xuất hướng xử
lý đối với các quy định về hoàn thuế GTGT
đối với hàng xuất khẩu dựa trên tỷ trọng tài
nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng
trong giá thành sản phẩm; xem xét đề xuất
sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu; đề xuất các quy định về ưu
đãi thuế Thu nhập DN của DN chế biến lâm

sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối
hợp với các Bộ, ngành thúc đẩy việc triển
khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế
một cửa ASEAN; rà soát, áp mã HS cho
toàn bộ danh mục hàng hóa xuất nhập
khẩu thuộc diện quản lý và kiểm tra
chuyên ngành nhằm nâng cao tính minh
bạch và hỗ trợ DN giảm bớt thời gian làm
thủ tục xuất nhập khẩu.n MINH ANH

Hơn 56.700 tỷ đồng đầu tư 
16 cảng hàng không trọng điểm

Tổng công ty Cảng hàng không Việt
Nam (ACV) vừa trình Bộ Giao thông vận
tải kế hoạch đầu tư phát triển hàng loạt dự
án hạ tầng hàng không giai đoạn 2018-
2021 và định hướng đến năm 2025. Dự
kiến, tổng mức đầu tư 16 cảng hàng không
trọng điểm (chưa tính Cảng hàng không
quốc tế Long Thành) đạt hơn 56.700 tỷ
đồng bằng vốn tích lũy từ hoạt động kinh
doanh của ACV. Ngoài ra, cần hơn 20.700
tỷ đồng đầu tư cho các dự án trong khu bay
bằng nguồn vốn tích lũy từ hoạt động kinh
doanh khu bay. Theo ACV, dự báo đến
năm 2021, sản lượng hành khách thông

qua các cảng hàng không sẽ đạt khoảng
137 triệu lượt khách, với tốc độ tăng
trưởng bình quân giai đoạn 2018-2021 đạt
10% mỗi năm.n LÊ HÒA

8 tháng, tổng mức tiêu dùng
đạt 2,86 triệu tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư), trong tháng 8/2018,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng đạt 370.000 tỷ đồng,
tăng 0,4% so với tháng 7 và tăng 12,6%
so với cùng kỳ năm 2017; trong đó,
doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 277.200 tỷ
đồng và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn
uống đạt 45.100 tỷ đồng, giảm 1,9%. 

Tính chung 8 tháng, tổng mức tiêu
dùng đạt 2,86 triệu tỷ đồng và tăng 11,2%.
Trong đó, doanh thu bán lẻ đạt 2,15 triệu
tỷ đồng (lương thực, thực phẩm tăng
12,8%, may mặc tăng 12,3%, đồ dùng,
dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng
11,6%...); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn
uống 352.000 tỷ đồng (chiếm 12,3%);
doanh thu du lịch lữ hành 26.800 tỷ đồng
(chiếm 0,9%) và doanh thu các dịch vụ
khác đạt 332.100 tỷ đồng (chiếm 11,6%).n

THU HUYỀN   

Thêm nhiều tài sản được miễn lệ phí
trước bạ

Bộ Tài chính cho biết, việc bổ sung
quy định miễn LPTB đối với một số loại
tài sản nhằm đơn giản hóa thủ tục hành
chính, đảm bảo tính đồng bộ của chính
sách ưu đãi về LPTB, phù hợp với pháp
luật có liên quan và điều kiện thực tế.

Cụ thể, Dự thảo Nghị định đề xuất
miễn LPTB đối với đất được giao hoặc
cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng. Bên cạnh đó, để đảm bảo đồng bộ
với quy định của pháp luật đất đai về bồi
thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và
pháp luật về miễn LPTB đối với trường
hợp nhà, đất được bồi thường, Bộ Tài
chính đề xuất miễn LPTB đối với trường
hợp nhà và đất tái định cư. Ngoài ra, Bộ
này cũng đề xuất miễn LPTB đối với tổng
thành khung, tổng thành máy của tàu,
thuyền đánh bắt thủy, hải sản được thay
thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước
có thẩm quyền; miễn LPTB đối với xe hút
chất thải và bỏ quy định miễn LPTB đối
với xe hút hầm cầu…

Cùng với đề xuất miễn LPTB đối với
một số loại tài sản, để tháo gỡ vướng mắc
trong thực thi pháp luật về vấn đề này, đáp
ứng yêu cầu của việc quản lý thuế, Dự
thảo Nghị định sửa đổi một số quy định
về: miễn LPTB đối với nhà xưởng của cơ
sở sản xuất, nhà kho, nhà ăn, nhà để xe
của cơ sở sản xuất, kinh doanh; mức biến
động giá chuyển nhượng ô tô, xe máy từ
20% trở lên xuống còn 10% trở lên so với
bảng giá…

Tăng lệ phí trước bạ gấp 3 - 4,5 lần
đối với ô tô bán tải và ô tô tải VAN 

Điểm đáng lưu ý khác tại Dự thảo là
Bộ Tài chính đã đề xuất tăng mức thu
LPTB lần đầu đối với ô tô bán tải chở hàng
và ô tô tải VAN dưới 1,5 tấn có từ 5 chỗ
ngồi trở xuống.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ vào quy định
tại Khoản 5, Điều 7 Nghị định số
140/2016/NĐ-CP: nếu trên Giấy Chứng
nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp ghi
là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (ô tô
con) thì mức thu LPTB lần đầu trong khung

10 - 15% (mức thu cụ thể do Hội đồng nhân
dân cấp Tỉnh quyết định), nếu ghi là loại ô
tô khác, không phải là ô tô con thì mức thu
LPTB lần đầu là 2%.

Theo tiêu chuẩn quốc gia về phương tiện
giao thông đường bộ, ô tô bán tải (ô tô pick-
up) được phân thành 2 loại: chở hàng; chở
người và là ô tô con. Đối với ô tô bán tải chở
người và là ô tô con, mức thu LPTB lần đầu
trong khung 10 - 15%; ô tô bán tải chở hàng
ghi là loại ô tô khác, không phải là ô tô con
thì mức thu LPTB lần đầu là 2%.

Bên cạnh đó, theo quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về báo hiệu đường bộ, phương
tiện được xác định là ô tô con để được áp
dụng hệ thống báo hiệu đường bộ khi
tham gia giao thông gồm: ô tô chở người
không quá 9 chỗ ngồi kể cả lái xe; ô tô

chở hàng với khối lượng chuyên chở cho
phép dưới 1.500 kg; phương tiện được áp
dụng hệ thống báo hiệu đường bộ như ô
tô con khi tham gia giao thông là xe pick-
up có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn
1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống.
Như vậy, loại ô tô nêu trên khi tham gia
giao thông được áp dụng các hệ thống báo
hiệu đường bộ như ô tô con, không bị hạn
chế về thời gian được phép lưu thông
trong đô thị và được phép lưu thông vào
làn đường dành cho ô tô con.

Hơn nữa, thời gian gần đây, số lượng
xe pick-up, gồm cả xe chở hàng và xe chở
người (nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp
trong nước) tăng theo từng năm, riêng
năm 2017, xe pick-up nhập khẩu là
28.482 chiếc, tăng 8,7 lần so với năm

2012… Đồng thời, ô tô bán tải chở hàng
và ô tô tải VAN dưới 1.500 kg và có từ 5
chỗ ngồi trở xuống được sử dụng kết hợp
vừa chở người, vừa chở hàng; các ô tô tải
khác chủ yếu sử dụng để chở hàng.

Bộ Tài chính cho biết thêm, trước đó,
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình
Dũng cũng đã giao Bộ Tài chính đánh giá
lại mức thu LPTB đối với ô tô bán tải để
đề xuất, báo cáo Chính phủ kịp thời điều
chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, để đảm bảo
công bằng về mức thu LPTB lần đầu và từ
lần thứ 2 trở đi đối với ô tô con, việc
nghiên cứu quy định mức thu LPTB lần
đầu đối với ô tô pick-up chở hàng, ô tô tải
VAN dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở
xuống là cần thiết.

Căn cứ vào các cơ sở trên, Bộ đề
xuất mức thu LPTB lần đầu đối với ô tô
pick-up chở hàng và ô tô tải VAN dưới
1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống
bằng 60% mức thu LPTB lần đầu đối
với ô tô con (trong khung 10 - 15%),
thay vì mức thu 2% như hiện nay. Khi
đăng ký lại từ lần thứ 2 trở đi thì mức
thu LPTB đối với loại xe này là 2%. 

Như vậy, với một ô tô bán tải trị giá
600 triệu đồng, theo quy định hiện nay thì
người mua phải nộp LPTB là 2%, tương
đương với 12 triệu đồng. Nhưng nếu áp
dụng theo đề xuất thì số tiền LPTB mà
người mua sẽ phải trả là 600 triệu x 10%
x 60% = 36 triệu đồng; hoặc 600 triệu x
15% x 60% = 54 triệu đồng, gấp từ 3 - 4,5
lần so với hiện nay.

Theo Bộ Tài chính, việc tăng LPTB như
đề xuất sẽ góp phần điều tiết, hạn chế sử
dụng phương tiện giao thông tại các thành
phố lớn và tăng thu ngân sách.n

Bộ Tài chính đề xuất tăng lệ phí trước bạ đối với ô tô bán tải                     Ảnh: TS               

Theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ
(LPTB), Bộ Tài chính đề xuất miễn LPTB đối với một số loại tài sản, đồng thời, đề xuất tăng LPTB ít nhất 3 lần đối với ô tô
bán tải và ô tô tải VAN.

r THÙY ANH

+ Thủ tướng Chính phủ vừa phê
duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự
án “Hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ biến
đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc
gia tại Việt Nam”, sử dụng vốn ODA
không hoàn lại của Chính phủ Đức.

+ Theo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài
chính), quan hệ thương mại giữa Việt
Nam - Lào đang ngày càng phát triển,
kim ngạch thương mại Việt - Lào trong 6
tháng năm 2018 đạt 522,2 triệu USD,
tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017
(455,8 triệu USD).

+ Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến
chỉ đạo về giải pháp thu hút đầu tư khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo từ các nguồn
trong và ngoài nước.

+ Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư), chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) tháng 8/2018 tăng 0,45% so với
tháng trước và tăng 3,98% so với cùng kỳ
năm trước. CPI 8 tháng năm 2018 tăng
3,52% so với cùng kỳ năm 2017.n

HÒA LÊ
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Xu thế tất yếu

VLXD xanh được hiểu là
những vật liệu giảm thiểu tác
động tiêu cực tới môi trường
trong suốt quá trình khai thác,
chế tạo, vận chuyển, thi công,
sử dụng và cả khi phá dỡ công
trình. VLXD xanh phải đảm bảo
các điều kiện: không độc hại,
tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu
ô nhiễm môi trường, tiết kiệm
năng lượng, nhiên liệu, hạn chế
các ảnh hưởng tiêu cực, độc hại
của môi trường bên ngoài tới
không gian trong phòng như:
cách âm, cách nhiệt, vòng đời
sử dụng lâu dài và có thể tái chế
sau khi sử dụng.

Trên thế giới, nhiều tổ chức
và quốc gia đã đưa ra hệ thống
tiêu chuẩn xanh để làm tiêu chí
đánh giá. Cụ thể, hệ thống đánh
giá Green Seal (của Mỹ) hay
Green Label (của Singapore)...
là các hệ thống đánh giá có uy
tín và khách quan trong việc cấp
“chứng nhận xanh” cho các
công trình cũng như các loại
nguyên liệu đáp ứng việc xây
dựng công trình xanh.

Theo KTS Đỗ Thanh Tùng -
Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc
gia - lợi ích từ những công trình
xanh được xây dựng từ vật liệu
xanh giúp mang lại khả năng gia
tăng 3 - 5% năng suất lao động;
giảm nguy cơ bệnh tật và nâng
cao sức khỏe; giảm tiêu hao 30 -
50% tài nguyên nước và năng
lượng nhân tạo, qua đó giảm
phát thải khí nhà kính; giảm 10 -
15% chi phí vận hành và bảo
dưỡng; nâng cao tuổi thọ công
trình... Hơn thế nữa, các công
trình xanh khi vận hành cũng
góp phần không nhỏ vào quá
trình phát triển đô thị như: giảm
thiểu tác động xã hội, tạo lập môi
trường sống bền vững, thay đổi
và chỉnh trang hạ tầng kiến trúc,
quảng bá hình ảnh đô thị, thu hút
đầu tư nước ngoài, phát triển
kinh tế du lịch.

Đầu tư lớn, hưởng lợi sâu
Thực tế khái niệm công trình

xanh, vật liệu xanh đã có tại Việt

Nam kể từ năm 2007 nhưng cho
đến nay, đã hơn 10 năm trôi qua,
khái niệm này vẫn chưa được phổ
biến rộng rãi. Cụ thể, Việt Nam
mới chỉ có hơn 60 công trình đạt
chứng nhận công trình xanh. Con
số này rất khiêm tốn so với 125
công trình xanh tại Malaysia, 500
công trình tại Đài Loan và 1,5
nghìn công trình tại Singapore.

Nhận định về vấn đề này,
Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Nguyễn Văn Sinh cho rằng:
Hiện nay, Nhà nước rất quan
tâm tới phát triển xã hội theo
hướng tăng trưởng xanh, bao
gồm cả ngành xây dựng. Tuy
nhiên, thực tế việc sử dụng các
loại vật liệu xanh tạo ra các
công trình xanh chưa chiếm ưu

thế tại Việt Nam bởi một số rào
cản như: lo ngại về chi phí gia
tăng, tiêu chuẩn vật liệu xanh
vẫn trong quá trình nghiên cứu.

Đồng quan điểm, KTS Đỗ
Thanh Tùng cho rằng, hiện nay,
hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về phát triển công
trình xanh đang trong lộ trình
xây dựng. Do văn bản quy định
cụ thể chưa có nên việc phát
triển công trình xanh tại Việt
Nam cũng còn gặp nhiều khó
khăn. Đặc biệt, tại Việt Nam,
nhiều người chưa hiểu hết về
công trình xanh và lợi ích của
nó. Khi nói đến công trình
xanh, chúng ta thường liên
tưởng đến các công trình có
quy mô lớn, công trình cao

tầng, chưa quan tâm nhiều đến
các công trình thấp tầng, nhà ở
của người dân. Chi phí đầu tư
xây dựng ban đầu công trình
xanh thường cao hơn so với
bình thường cũng đang khiến
các DN e dè hơn. Ngoài ra,
việc cung cấp các sản phẩm vật
liệu xanh còn hạn chế. 

Theo thống kê riêng về tiêu
thụ năng lượng tại Việt Nam,
năng lượng tiêu thụ cho các tòa
nhà như công trình ở và công
cộng cao tầng chiếm từ 35 -
40% tổng năng lượng tiêu
dùng. Các công trình cao ốc
văn phòng, khách sạn, đặc biệt
là trung tâm thương mại có
diện tích sàn sử dụng trên
10.000 m2 có mức tiêu thụ điện

năng từ 1 - 2 triệu KWh/năm.
Những bất hợp lý trong giải
pháp thiết kế công trình, đặc
biệt là phần vỏ công trình hiệu
quả cách nhiệt kém làm thất
thoát nguồn năng lượng sử
dụng trong công trình từ 20 -
30%. Chính vì vậy, Vụ trưởng
Vụ VLXD (Bộ Xây dựng)
Phạm Văn Bắc cho rằng: Nhận
thức được những kiến thức cơ
bản về công trình xanh, các chủ
đầu tư sẽ vượt qua các rào cản
về tài chính để hiện thực hóa
các công trình này, đem lại lợi
ích to lớn cho DN và cộng
đồng, giảm thiểu tác động tiêu
cực đến môi trường sống, đóng
góp cho sự phát triển bền vững
của quốc gia. Xây dựng công
trình xanh tốn kém hơn nhưng
bù lại giúp nhà đầu tư tiết kiệm
được một khoản lớn trong quá
trình vận hành như: hệ thống
gió tự nhiên giảm công suất
tiêu thụ của điều hòa, vách
ngăn kính lớn giúp tận dụng
ánh sáng tự nhiên vào chiếu
sáng trong tòa nhà, giảm thiểu
tối đa việc tiêu thụ đèn điện.

Lãnh đạo Vụ Vật liệu xây
dựng cũng cho biết, đơn vị này
sẽ tham mưu với Bộ Xây dựng
tiến hành nghiên cứu và sửa
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP
của Chính phủ về Quản lý
VLXD, trong đó, toàn bộ
Chương V sẽ dành để đề cập tới
Chính sách phát triển VLXD,
tiết kiệm tài nguyên khoáng
sản, tiết kiệm năng lượng, thân
thiện với môi trường phù hợp
với Luật Quy hoạch mới được
ban hành và có hiệu lực từ
tháng 01/2019.n

Việc phát triển các công trình xanh đang trở thành xu thế tất yếu                                           Ảnh: TS               

Sử dụng các loại vật liệu không thân thiện môi trường là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu, suy giảm
chất lượng môi trường sống. Chính vì vậy, việc phát triển công trình xanh đang trở thành xu thế tất yếu và mục tiêu phát triển của
ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) tại Việt Nam.

r LONG HOÀNG

Thu ngân sách nhà nước 
8 tháng đạt hơn 66% dự toán

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối
NSNN thực hiện tháng 8/2018 ước đạt
84 nghìn tỷ đồng.

Luỹ kế thu NSNN 8 tháng ước đạt
871,8 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự
toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm
2017. Trong đó, thu nội địa ước đạt
695,8 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự
toán, tăng 14,8%. Không kể các khoản
như: thu tiền sử dụng đất, thu xổ số
kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau
thuế của DNNN, thu hồi vốn NSNN
đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu
chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà
nước, số thu nội địa còn lại ước đạt
532,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự
toán. Có 44/63 địa phương thu nội địa
đạt tiến độ dự toán (trên 67%) và 60/63
địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ
năm 2017. Thu từ dầu thô ước đạt gần

40,9 nghìn tỷ đồng, bằng 113,9% dự
toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
ước đạt 199,7 nghìn tỷ đồng, bằng
70,6% dự toán, tăng 4% so với cùng
kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn
thuế Giá trị gia tăng theo chế độ
(66,75 nghìn tỷ đồng), thu cân đối
NSNN đạt 132,94 nghìn tỷ đồng, bằng
74,3% dự toán, tăng 4,2% so với cùng
kỳ năm 2017.n THÙY ANH

8 tháng, doanh nghiệp FDI 
đầu tư hơn 24,3 tỷ USD

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài
(Bộ KH&ĐT) cho biết, 8 tháng năm
2018, cả nước có 1,91 nghìn dự án FDI
được cấp phép với tổng vốn đăng ký
13,48 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng
kỳ năm 2017. Có 736 lượt dự án đăng
ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn
tăng thêm 5,58 tỷ USD, bằng 87,2% so
với cùng kỳ năm 2017. 

Cũng trong 8 tháng năm 2018, cả
nước có 4,55 nghìn lượt góp vốn, mua
cổ phần của DN FDI với tổng giá trị
gần 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với
cùng kỳ 2017. Các DN FDI đã đầu tư
vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư
vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt
10,72 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn
đầu tư đăng ký. Tính chung 8 tháng,
tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm
và góp vốn, mua cổ phần của các DN
FDI là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với
cùng kỳ năm 2017. Kết quả giải ngân
đạt 11,25 tỷ USD, tăng 9,2%.n

QUỲNH ANH

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu
94 nghìn tấn đường 

Bộ Công Thương vừa phát đi
thông báo, từ nay đến ngày
20/9/2018, các DN có thể đăng ký
tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn

ngạch thuế quan nhập khẩu 94 nghìn
tấn đường năm 2018.

Theo Hội đồng Đấu giá thí điểm
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
năm 2018 của Bộ Công Thương, đối
tượng tham gia đấu giá phải là DN sử
dụng đường thô để sản xuất đường tinh
luyện hoặc là DN trực tiếp sử dụng
đường làm nguyên liệu sản xuất. Đáng
chú ý, DN sản xuất đường chỉ được
đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập
khẩu đường thô, DN sử dụng đường
làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đấu
giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập
khẩu đường tinh luyện. Trong tổng hạn
ngạch nêu trên, hạn ngạch được cấp để
nhập khẩu đường thô là 65 nghìn tấn
và hạn ngạch được cấp để nhập khẩu
đường tinh luyện là 29 nghìn tấn. Giá
khởi điểm được xác định để đấu giá là
1,4 triệu đồng/tấn, bước giá 10 nghìn
đồng/tấn.n H.THOAN
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Mỗi ngày phát sinh chi phí 
hơn 7 tỷ đồng

Nhiều địa phương có quan
điểm quy hoạch bến xe ra xa
trung tâm thành phố để bảo đảm
trật tự ATGT. Chẳng hạn, theo
Đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ
xe trên địa bàn TP. Hà Nội đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050, hầu hết bến xe liên tỉnh sẽ
bị xóa bỏ như: Mỹ Đình, Giáp
Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm; các
bến xe dự kiến trong tương lai
như: Đông Anh, Cổ Bi, Nội Bài,
Ngọc Hồi sẽ cách trung tâm
thành phố khoảng 10 - 20km.
Tuy nhiên, tại Hội thảo “Cơ chế
quản lý vận tải đường bộ dưới
góc nhìn của DN vận tải, DN bến
xe” do Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam phối hợp
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam
(VATA) tổ chức mới đây, Chủ
tịch VATA Nguyễn Văn Thanh
nhận định, quan điểm này cần
phải nhìn nhận lại vì còn nhiều
bất cập, đặc biệt chi phí đi lại của
người dân phải bỏ ra rất lớn, gây
lãng phí cho xã hội. 

Phân tích rõ hơn vấn đề này,
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
VATA Đỗ Xuân Hoa cho hay, chỉ
tính riêng tại Hà Nội, nếu sắp tới
chuyển 4 bến xe hiện hữu, gồm:
Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm,
Nước Ngầm ra ngoại thành, hành
khách sẽ phải sử dụng 30.000
phương tiện các loại/ngày để đi
và đến các bến xe bị di chuyển.
Cùng với đó, nếu tính trung bình
một hành khách hết khoảng
60.000 đồng/lượt di chuyển tới
bến xe và mỗi ngày có khoảng
120.000 hành khách thì chỉ riêng
việc đi và đến các bến xe Hà Nội
đã mất 7,2 tỷ đồng/ngày, khoảng
2.658 tỷ đồng/năm. Tương tự tại
TP. HCM, chỉ riêng Bến xe miền
Đông, 1 hành khách di chuyển từ
Bến xe miền Đông ra Bến xe
mới tại quận Thủ Đức với cự ly
là 19km, chỉ cần tính chí phí

bình quân thấp nhất là 100.000
đồng/1 người/1 lượt, đi 1 ngày
55.000 lượt người cũng phải chi
hết trên 5,5 tỷ đồng và 1 năm
người dân cũng phải bỏ ra
khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đồng tình với quan điểm
trên, chuyên gia giao thông
Nguyễn Xuân Thủy cho rằng,
cần đánh giá lại tính khả thi của
phương án quy hoạch bến xe.
Bởi, việc chuyển dời các bến xe
ra xa trung tâm, nhất là đô thị
lớn như Hà Nội sẽ gây khó khăn,
mất thêm thời gian và chi phí để

hành khách tiếp cận phương
tiện, vì so với các bến xe hiện
nay thì các bến xe dự kiến trong
tương lai có cự ly từ nhà đến bến
xa hơn gấp 3 đến 5 lần. Đây là
yếu tố rất bất lợi đối với hành
khách, lại là cơ hội để tình trạng
“xe dù, bến cóc” tràn vào các
khu đô thị, gây mất ổn định trật
tự giao thông.

Quy hoạch bến xe 
phải mang tính thực tiễn

Theo ông Nguyễn Xuân
Thuỷ, một hệ thống bến xe lập

ra muốn khả thi phải được nhìn
nhận thông suốt, có tầm nhìn và
tính toán khoa học, đặc biệt phải
mang tính thực tiễn cao, từ đó có
quy hoạch hợp lý để người dân
được tiếp cận phương tiện nhanh
nhất, giảm chi phí, đảm bảo an
toàn, kết nối đồng bộ với các
loại hình vận tải. Tại các nước
phát triển, bến xe luôn được bố
trí ở trung tâm thành phố, là
điểm kết nối với các phương tiện
vận tải công khác. Việc thiết kế
như vậy nhằm tạo thuận lợi cho
người dân đi lại, hạn chế sử

dụng xe cá nhân, ngăn “bến cóc,
xe dù” chạy xuyên tâm. 

Ông Nguyễn Xuân Thủy
cũng cho rằng, quỹ đất dành cho
giao thông tại Hà Nội hiện nay
chỉ chiếm 7 - 8 %, trong khi yêu
cầu là 20 - 25%. Do vậy, cần
ngăn chặn ý đồ tận dụng các khu
đất có vị trí “đắc địa” nằm ngay
trong lõi đô thị của các bến xe
hiện nay để xây dựng các khu
nhà cao tầng. Bởi, điều đó dễ phá
vỡ trật tự quy hoach kiến trúc,
tăng thêm áp lực ùn tắc và tai nạn
giao thông tại khu vực trung tâm.
Mặt khác, bên cạnh việc nên giữ
nguyên vị trí các bến xe hiện nay,
Hà Nội cần tăng cường, củng cố,
mở rộng quy mô bến xe (tăng
diện tích, xây cao tầng) và tổ
chức lại công tác điều hành, quản
lý. Đồng thời, các thành phố cần
hình thành những “cụm đầu mối
giao thông” tại các địa điểm
khác nhau trong nội đô, mỗi
cụm bao gồm các công trình
như: ga tàu, bến xe liên tỉnh, bến
xe buýt, bến tàu điện ngầm,
điểm đỗ taxi và phương tiện cá
nhân khác nhằm tạo sự kết nối,
liên thông, trung chuyển thuận
lợi cho hành khách.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận
tải ô tô TP. Hà Nội Bùi Danh
Liên cho rằng, việc di chuyển
bến xe ra xa trung tâm có giảm
ùn tắc giao thông ở một số điểm
nhưng lại gây ùn tắc ở nơi khác
chứ không giải quyết được triệt
để, đồng bộ. Vì vậy, cần giữ lại
những bến xe khu vực tập trung
dân cư kể cả nội thành và ngoại
thành. Để làm được việc này, cơ
quan chức năng phải thực hiện
tối ưu sự phân luồng giao thông
theo quy hoạch luồng tuyến,
khắc phục xe chạy xuyên tâm
vào giờ cao điểm; đồng thời xây
dựng thêm các bến xe vệ tinh
theo các hướng, cho phép xe từ
bến trung tâm vào bến xe vệ
tinh đón, trả khách.n

r LÊ HÒA

Hiện nay, hầu hết các địa phương đều có chung một quan điểm là muốn quy hoạch các bến xe ra
xa trung tâm thành phố với lý do đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, nhiều ý
kiến cho rằng, quan điểm trên không cải thiện được tình trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị mà
còn khiến tình hình trật tự, ATGT và công tác vận tải hành khách bị ảnh hưởng.

Theo các chuyên gia, phương án quy hoạch bến xe ra ngoại thành cần được xem xét, cân nhắc kỹ  
Ảnh: TS 

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam
vinh danh 4 công trình dầu khí

Vừa qua, Lễ Công bố Sách vàng
Sáng tạo Việt Nam 2018 đã diễ̃n ra tại
Hà Nội với 73 công trình, giải pháp
sáng tạo xuất sắc, tiêu biểu, có ý nghĩa
quan trọng đối với nền khoa học, công
nghệ nước nhà được lựa chọn từ 147
công trình, giải pháp khoa học do các
Bộ, ngành, tổ chức, các tỉnh, thành
phố giới thiệu.

Các công trình sáng tạo này được
ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh
vực: nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao
sức khỏe nhân dân; phát triển kết cấu
hạ tầng; năng lượng tái tạo; thích ứng
với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an
ninh… Riêng ngành dầu khí đã có 4
công trình được vinh danh, trong đó
có 2 công trình của các nhóm tác giả
đến từ Vietsovpetro, 1 công trình của
nhóm tác giả đến từ PVEP, 1 công
trình của nhóm tác giả đến từ Lọc
hóa dầu Bình Sơn.n QUỲNH ANH

Doanh nghiệp thành lập mới
bổ sung hơn 107.000 tỷ đồng
vào nền kinh tế

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh
doanh (Bộ KH&ĐT), trong tháng
8/2018, có 11.655 DN thành lập mới
với số vốn đăng ký 107.564 tỷ đồng.
Đồng thời, cả nước có 2.912 DN quay
trở lại hoạt động, 1.961 DN tạm
ngừng kinh doanh có thời hạn, 4.255
DN tạm ngừng hoạt động không đăng
ký hoặc chờ giải thể, 1.421 DN hoàn
tất thủ tục giải thể.

Tính chung 8 tháng năm 2018, cả
nước có 87.448 DN thành lập mới với
số vốn đăng ký 878.627 tỷ đồng, tăng
2,4% về số DN và tăng 6,9% về số
vốn đăng ký. Tổng số vốn đăng ký bổ
sung vào nền kinh tế là 2.558.228 tỷ
đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm
2017, bao gồm: 878.627 tỷ đồng của
DN thành lập mới và 1.679.601 tỷ
đồng thông qua 28.672 lượt đăng ký
tăng vốn của các DN đang hoạt động.

Có 20.942 DN quay trở lại hoạt động,
tăng 9,3%; 21.575 DN tạm ngừng
kinh doanh có thời hạn, tăng 25,2%
so với cùng kỳ năm 2017.n

P.KHANG

Đề xuất hoàn hàng trăm tỷ
đồng thuế cho doanh nghiệp
sản xuất xăng E5

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật
Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu
thụ đặc biệt.

Theo đó, Bộ này đề nghị bố trí
nguồn ngân sách T.Ư để hoàn thuế Tiêu
thụ đặc biệt cho DN. Dự kiến, số thuế
Tiêu thụ đặc biệt hoàn của năm 2018
khoảng 300 tỷ đồng và con số này của
năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng.n

MINH ANH

+ Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến
chỉ đạo về giải pháp thu hút đầu tư khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo từ các nguồn trong
và ngoài nước.

+ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ,
trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến
khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

+ Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm
- thuỷ sản tháng 8/2018 ước đạt 3,13 tỷ
USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng
năm nay đạt 25,7 tỷ USD, tăng 7,3% so với
cùng kỳ năm 2017. Các mặt hàng tăng
trưởng xuất khẩu tốt trong 8 tháng là: gạo,
rau quả, các loại lâm sản chính, thủy sản.

+ Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho
biết, Cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo quản lý
chặt hàng hóa là phế liệu, hàng hóa đã qua
sử dụng có đặc trưng của phế liệu tồn đọng
trong địa bàn hoạt động hải quan, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm soát
chặt chẽ các mặt hàng này trước khi nhập
khẩu vào Việt Nam.n  HOÀNG LONG



THỨ NĂM 06-9-2018 13

Triển lãm tác phẩm được tặng Giải thưởng
Hồ Chí Minh

Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của 13 tác giả
được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước
2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày
30/8 đến 08/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (TP. Hà Nội). 

Triển lãm giới thiệu toàn bộ 20 tác phẩm, cụm tác
phẩm được trao giải của 2 tác giả nhận Giải thưởng Hồ
Chí Minh (nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo; phóng viên ảnh
chiến trường, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng) và 11 tác giả
được tặng Giải thưởng Nhà nước. Đây là những tác phẩm
mang giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; có
tác dụng to lớn, góp phần phục vụ cách mạng, Tổ quốc
và nhân dân; là những thành tựu trong sự nghiệp phát
triển nghệ thuật nước nhà nói chung.n L.NGUYỄN

Cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới
2018-2019

Ngày 05/9, các trường học trên cả nước đồng loạt tổ
chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Đối với cấp
học Mầm non, lễ khai giảng được tổ chức dưới hình thức
“Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng
tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Sau lễ khai
giảng, nhiều nhà trường cũng tổ chức buổi học đầu năm
cho các em. Tại một số khu vực vùng cao, vùng đang
chịu ảnh hưởng của bão lũ, lễ khai giảng được các trường
tổ chức trước hoặc sau lễ khai giảng chung của cả nước. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức các hoạt
động đầu năm học phải phù hợp với lứa tuổi học sinh,
điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương;
bảo đảm thiết thực, hiệu quả để tạo được niềm tin, động
lực học tập cho học sinh.n PHỐ HIẾN

Thi sáng tác tranh cổ động 
về Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch đã phát động Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên
truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên
phòng (30/3/1959 - 30/3/2019) và 30 năm Ngày Biên
phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về
truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, vượt
qua mọi khó khăn, gian khổ của toàn dân, toàn quân ta
và những đóng góp to lớn của Bộ đội Biên phòng trong
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quản lý và bảo
vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia,
xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định
và phát triển. Thời hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là
ngày 16/11/2018.n NGUYỄN LỘC

3 tỷ đồng hỗ trợ dự án di sản nhạc 
và phim Việt Nam

Hội đồng Anh vừa giới thiệu và công bô ́Quỹ FAMLAB,
hỗ trợ các lĩnh vực văn hóa như: di sản, phim, âm nhạc, lưu
trữ… Theo đó, Quỹ sẽ dành khoản tiền trị giá 100.000
Bảng Anh (tương đương khoảng 3 tỷ đồng) nhằm góp phần
hỗ trợ những dự án về di sản nhạc và phim của Việt Nam
qua các phương thức biểu đạt đương đại. Các loại hình dự
án được xem xét để nhận gói hỗ trợ bao gồm: sáng tạo và
trình bày âm nhạc, phim, video và các tác phẩm có sử dụng
phối hợp các yếu tố âm nhạc, phim và video; lưu trữ nhạc
và phim, đặc biệt là việc quản lý, phát triển và quảng bá
kho lưu trữ này; nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm có đóng
góp vào sự tăng trưởng và bền vững trong lĩnh vực này.
Mỗi gói hỗ trợ có giá trị từ 3.000 đến 10.000 Bảng Anh
(khoảng 90 triệu đến 300 triệu đồng).n Đ. KHOA

Hiệu quả từ công tác bảo tồn 
di tích

Dự án Chống xuống cấp, tu bổ và
tôn tạo di tích là 1 trong 6 dự án thành
phần của Chương trình giai đoạn 2012-
2015, có kinh phí thực hiện hơn 5.000
tỷ đồng (chiếm gần 70% vốn của
Chương trình). Từ nguồn NSNN được

cấp, gần 1.000 công trình di tích trọng
điểm đã được tu bổ, tôn tạo. Nhiều di
tích sau tôn tạo đã trở thành điểm đến
hấp dẫn của người dân và du khách. 

Tại tỉnh Bắc Giang, việc tu bổ, tôn
tạo các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh
đã đạt được những kết quả bước đầu,
đóng góp tích cực vào công tác nghiên
cứu, giáo dục truyền thống cách mạng,
lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, nhân
dân, nhất là thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Sĩ
Cầm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Bắc
Giang - cho biết, Chương trình còn
thúc đẩy phong trào xã hội hóa để đầu
tư tu bổ các di tích khác. Các di tích sau
khi được tu bổ, tôn tạo đã được chính
quyền, nhân dân địa phương quản lý
và phát huy giá trị có hiệu quả.

Từ khi được công nhận là Di sản
Văn hóa thế giới (năm 1999) đến nay,
Khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng
Nam) được chú trọng bảo tồn tốt hơn.
Đã có gần 400 di tích được tu bổ, tôn
tạo với kinh phí trung bình mỗi năm
hơn 8 tỷ đồng. Đặc biệt, Dự án “Đầu
tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy
cơ sụp đổ trong Khu phố cổ” của
UBND tỉnh Quảng Nam từ năm 2005
đến nay đã triển khai cho gần 100 di
tích từ nguồn NSNN. Nhờ đó, Khu
phố cổ Hội An đã tránh được nguy cơ
sụp đổ, tạo cơ sở để nghiên cứu, giữ
gìn, phát huy giá trị di tích.  

Theo Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL
Đặng Thị Bích Liên, nhiều di tích sau
khi tôn tạo đã trở thành sản phẩm du
lịch - văn hóa đặc thù, thúc đẩy sự
phát triển của ngành du lịch, từng
bước làm thay đổi cơ cấu kinh tế,
mang lại cho nhân dân những lợi ích
vật chất cụ thể. Năm 2017, nhiều di
tích có nguồn thu lớn, như: Quần thể
di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên
Huế) 313 tỷ đồng; Khu phố cổ Hội
An 219 tỷ đồng; Khu di tích Mỹ Sơn
(tỉnh Quảng Nam) 50 tỷ đồng; Văn
Miếu - Quốc Tử Giám 46 tỷ đồng;

đền Ngọc Sơn (TP. Hà Nội) 27 tỷ
đồng... Một phần nguồn thu này đã
được đầu tư trở lại cho công tác tôn
tạo, bảo tồn di tích. 

Mặt khác, theo PGS,TS. Đặng
Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội Di sản
Văn hoá Việt Nam, cái được quan
trọng khác từ Chương trình là tạo sức

lan tỏa, huy động sự vào cuộc của
toàn xã hội thông qua nguồn vốn xã
hội hóa đầu tư cho tu bổ, tôn tạo di
tích; sự tham gia của cộng đồng vào
việc trùng tu, bảo vệ di tích... 

Khăć phục bất cập trong quản lý,
sử dụng kinh phí

Bên cạnh những kết quả đạt được
vừa qua, đại diện Cục Di sản (Bộ
VH,TT&DL) cũng cho biết, qua công
tác kiểm tra, các cơ quan chức năng
đã phát hiện nhiều bất cập, sai sót
trong việc quản lý, sử dụng kinh phí
dành cho mục tiêu tu bổ di tích. Điển
hình như việc triển khai Chương trình
ở một số địa phương còn lúng túng,
thiếu đồng bộ; nhiều địa phương
thiếu vốn đối ứng, trông chờ vào
ngân sách T.Ư; việc huy động các
nguồn lực khác tham gia vào đầu tư,
tu bổ di tích chưa được quan tâm,
thậm chí có địa phương đã sử dụng
sai nguồn vốn sang mục đích khác... 

Điều đáng nói, những bất cập
này từng được KTNN chỉ ra trong
Báo cáo kiểm toán Chương trình
giai đoạn 2006-2010 song không
được chấn chỉnh, khắc phục và vẫn
tái diễn trong giai đoạn sau. Cụ thể,
theo Báo cáo kiểm toán, hầu hết các
địa phương được kiểm toán đều có

sự điều chuyển
vốn từ dự án
này sang dự án
khác không
đúng quy định;
chậm báo cáo
Bộ VH,TT&DL
khi thay đổi đầu
tư dự án; sử
dụng sai mục
đích cấp kinh
phí cho các lĩnh
vực khác như:
giáo dục, y tế... 

Trao đổi với
Báo Kiểm toán,
đại diện Cục Di

sản cho biết, từ kết quả kiểm tra, giám
sát Chương trình giai đoạn 2012-2015
vừa qua, Bộ sẽ có chấn chỉnh, rút kinh
nghiệm và chỉ đạo các địa phương
khắc phục sai sót, bất cập trong tu bổ
di tích từ nguồn vốn ngân sách. Đối
với các di tích sử dụng nguồn vốn xã
hội hóa, Bộ VH,TT&DL cũng tăng
cường giám sát, trên cơ sở phân cấp
quản lý để tránh tình trạng biến tướng,
làm biến dạng di tích sau trùng tu như
báo chí phản ánh. 

Liên quan đến việc triển khai tu
bổ di tích theo Chương trình giai
đoạn 2016-2020 được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt năm 2017, đại
diện Cục Di sản cũng cho biết, Bộ
VH,TT&DL đang phối hợp thực hiện
các quy trình thủ tục, cân đối nguồn
vốn để đưa ra mức hỗ trợ cụ thể cho
từng dự án, từng địa phương theo
hướng các dự án tu bổ di tích dang
dở từ giai đoạn trước sẽ được ưu tiên
triển khai trước.n

Khu phố cổ Hội An đã được tu bổ, tôn tạo
Ảnh: HUY THÀNH

Từ nguồn vốn của Dự án Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
về văn hóa (gọi chung là Chương trình) giai đoạn 2011-2015), gần 1.000 di tích đã được tu bổ, tôn tạo, qua
đó góp phần vào việc phát huy giá trị di tích. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc huy động, sử dụng
nguồn vốn dành cho công tác này vẫn còn nhiều bất cập cần khắc phục.

Dự ÁN CHốNG XUốNG CấP, TU Bổ VÀ TÔN TạO DI TÍCH:

r PHỐ HIẾN

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày
truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành,
địa phương.

- Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, tiếp
thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoàn

thiện một số Dự án: Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật
Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham
nhũng (sửa đổi). 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư
về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại
ngữ, tin học, thay thế Thông tư số 03/2011/TT-
BGDĐT với nhiều quy định mới siết chặt quản lý hơn
đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.n

LỘC NGUYỄN

Chương trình giai đoạn 2016-2020 dự kiến dành 6.968 tỷ đồng hỗ
trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể cho 20 di tích quốc gia đặc biệt, một số di
tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; hỗ trợ chống xuống cấp khoảng 400
di tích cấp quốc gia; tiếp tục đầu tư thực hiện các dự án tu bổ dở dang
từ Chương trình giai đoạn 2011-2015...n
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Cơ chế phân bổ ngân sách
bình quân, chưa được vay
vốn ưu đãi

Đến nay, tổng nguồn thu của
các trường nói trên có xu hướng
tăng lên, dù cơ cấu nguồn thu
chưa có sự thay đổi nhiều giữa
giai đoạn trước và sau khi thực
hiện tự chủ. Mặc dù vậy, các
trường vẫn gặp một số vướng
mắc về nguồn thu. Cụ thể, nguồn
hỗ trợ từ NSNN còn hạn chế, cơ
chế phân bổ NSNN vẫn mang
tính bình quân, chưa gắn với các
tiêu chí phản ánh chất lượng và
kết quả đầu ra. Thu sự nghiệp
(chủ yếu là thu từ học phí và lệ
phí) vẫn chiếm tỷ trọng trên 70%
và còn phụ thuộc nhiều vào quy
mô đào tạo cũng như mức tăng
học phí. Các trường vẫn đang bị
hạn chế về chỉ tiêu đào tạo, mức
thu học phí và không được thu
khoản lệ phí nào ngoài lệ phí
tuyển sinh. Việc các khoản thu từ
liên kết đào tạo, đào tạo bằng 2,
đào tạo vừa học vừa làm... giảm
mạnh trong vài năm gần đây đã
ảnh hưởng lớn tới các nguồn thu
của nhà trường. Các nguồn thu
khác từ dịch vụ, khoa học, tài
trợ… còn thấp, chỉ chiếm khoảng
3% tổng nguồn thu và có xu
hướng giảm. Việc huy động vốn
từ các tổ chức tín dụng và các tổ
chức, cá nhân khác vẫn còn hạn
chế. Nhà nước vẫn chưa có cơ
chế hỗ trợ cụ thể cho các trường
này được vay vốn ưu đãi hoặc
được hỗ trợ lãi suất để tăng
cường đầu tư cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ đào tạo và
nghiên cứu khoa học…

Điều đáng nói là tại các trường
đại học này, trong khi nguồn thu

còn nhiều khó khăn thì chi lại có xu
hướng gia tăng. Chi sự nghiệp tăng
từ 70,6% giai đoạn trước tự chủ
(2013-2014) lên 72,4% giai đoạn
sau tự chủ (2015-2016), tập trung
chủ yếu vào chi cho con người, chi
học bổng, chi nghiệp vụ chuyên
môn, chi mua sắm. Nguồn chi từ
NSNN cấp vẫn ưu tiên cho các hoạt
động đầu tư, xây dựng cơ bản và
chi thường xuyên.

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ
Tài chính), về nguyên tắc, những

cơ sở giáo dục đại học này được
tự chủ chi thường xuyên và chi
đầu tư. Thế nhưng, trên thực tế,
các trường vẫn phải thực hiện
theo quy định chung đối với các
cơ sở giáo dục đại học chưa tự
chủ. Nguyên nhân là do chưa có
văn bản hướng dẫn về thực hiện
cơ chế tự chủ của đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc lĩnh vực
giáo dục và đào tạo theo Nghị
định số 16/2015/NĐ-CP của
Chính phủ…

Giảm dần chi ngân sách, 
đổi mới chính sách tín dụng
cho trường đại học

Từ thực trạng trên, Vụ Tổ
chức cán bộ cho rằng, cơ quan
quản lý cần nhanh chóng ban
hành văn bản hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về
cơ chế tự chủ tài chính; xây dựng
và ban hành kịp thời hệ thống
định mức kinh tế - kỹ thuật và
tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng
đối với bậc giáo dục đại học làm
cơ sở cho việc xây dựng cơ chế
tính giá dịch vụ đào tạo và ban
hành cơ chế đặt hàng của Nhà
nước đối với các cơ sở đào tạo.
Bên cạnh đó, đổi mới cơ cấu đầu
tư từ NSNN đối với giáo dục đại
học theo hướng giảm dần chi
ngân sách cho bộ máy và hoạt
động thường xuyên, tập trung
cho đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ
sinh viên diện chính sách và sinh
viên theo đặt hàng đào tạo ở một
số chuyên ngành. Đồng thời, đổi
mi phương pháp phân bổ ngân
sách theo hướng giao kinh phí
gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và
trách nhiệm giải trình của đơn vị;
xây dựng cơ chế cho phép cơ sở
đào tạo được quyết định mức thu
học phí, được huy động các

nguồn lực thông qua việc vay tín
dụng trong và ngoài nước để bổ
sung nguồn vốn cho phát triển
giáo dục, đào tạo và xây dựng cơ
sở vật chất...

TS. Lê Thị Minh Ngọc (Học
viện Ngân hàng) đề xuất, cơ quan
quản lý cho phép nhiều định mức
cho vay tương ứng với từng loại
sinh viên thay vì một định mức
như hiện nay; có thể áp dụng hình
thức trả nợ theo mô hình tín dụng
tùy theo thu nhập và chỉ bắt đầu
trả nợ khi sinh viên tốt nghiệp đi
làm có mức lương trên ngưỡng
tối thiểu. Nhà nước có thể vận
động các tổ chức cùng tham gia
Quỹ Hỗ trợ sinh viên, đôǹg thời
cần coi Quỹ Tín dụng sinh viên là
một chính sách vĩ mô về đầu tư
phát triển chứ không phải là một
hoạt động thương mại.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần
sớm ban hành chính sách, cơ
chế hỗ trợ các trường đại học
nói trên được vay vốn ưu đãi
hoặc hỗ trợ lãi suất cho các dự
án đầu tư sử dụng vốn vay của
các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tiếp
cận trực tiếp các nguồn vốn
ODA và vốn của Ngân hàng Thế
giới, hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi
để đầu tư phát triển…n

Nhiều trường đại học gặp khó khăn về nguồn thu khi thực hiện tự
chủ tài chính                                                                          Ảnh: TS

Tự CHủ ĐạI HọC: 

rMINH ANH

Cuối năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015-2017 cho 23 cơ sở giáo
dục đại học công lập. Quá trình thực hiện tự chủ cho thấy, bên cạnh việc đảm bảo chi thường xuyên, tăng thu nhập bình quân của
người lao động, các cơ sở giáo dục đại học vẫn gặp vướng mắc về nguồn thu.

Lưu ý khi kiểm toán
15. Sự khác biệt giữa kết quả thực tế của một

ước tính kế toán và số liệu đã ghi nhận hoặc thuyết
minh ban đầu trong báo cáo tài chính không nhất
thiết bị coi là sai sót trong báo cáo tài chính. Điều
này đặc biệt đúng đối với các ước tính kế toán về
giá trị hợp lý, vì kết quả thực tế có thể kiểm chứng
được luôn chịu ảnh hưởng của các sự kiện hoặc điều
kiện xảy ra sau ngày thực hiện ước tính kế toán cho
mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

16. Trong một số trường hợp, các tài sản chuyên
dụng, đặc thù không có nguồn thông tin sẵn có và
đáng tin cậy để đo lường theo giá trị hợp lý hoặc làm
cơ sở cho việc xác định giá trị hiện tại hoặc kết hợp
cả hai. Vì vậy, việc đo lường theo giá trị hợp lý
thường đòi hỏi phải ước tính cụ thể, phức tạp, thậm
chí có trường hợp không thể ước tính được.

17. Mục tiêu đo lường của các ước tính kế toán
có thể thay đổi tùy thuộc vào khuôn khổ về lập,
trình bày báo cáo tài chính được áp dụng và tùy
thuộc vào khoản mục được trình bày trên báo cáo
tài chính. Một số ước tính kế toán được thực hiện
với mục tiêu dự đoán kết quả của một hoặc nhiều
giao dịch, sự kiện hoặc điều kiện dẫn đến yêu cầu
phải có ước tính kế toán đó. Các ước tính kế toán
khác lại có mục tiêu đo lường khác, có thể thể hiện
bằng giá trị hợp lý của một giao dịch hiện tại hoặc
một khoản mục trên báo cáo tài chính dựa vào các

điều kiện phổ biến tại thời điểm đo lường, như giá
thị trường ước tính của một loại tài sản hoặc một
khoản nợ phải trả cụ thể.

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động
liên quan

18. Thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro và các
hoạt động liên quan nhằm tìm hiểu về đơn vị được
kiểm toán và môi trường của đơn vị, KTVNN phải
tìm hiểu để có cơ sở xác định và đánh giá rủi ro có
sai sót trọng yếu đối với các ước tính kế toán. Các
thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan
giúp KTVNN tìm hiểu về nội dung và loại ước tính
kế toán mà đơn vị có thể có. KTVNN phải xem xét
liệu thông tin thu thập được có đầy đủ để xác định
và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu liên quan đến
ước tính kế toán và để lập kế hoạch về nội dung,
lịch trình và các thủ tục kiểm toán tiếp theo hay
không. KTVNN phải tìm hiểu về:

(i) Các quy định của khuôn khổ về lập và trình
bày báo cáo tài chính được áp dụng đối với các ước
tính kế toán, kể cả các thuyết minh liên quan;

(ii) Cách thức đơn vị xác định các giao dịch, sự
kiện và điều kiện có thể dẫn đến sự cần thiết phải
ghi nhận hoặc thuyết minh các ước tính kế toán trong
báo cáo tài chính, thông tin tài chính;

(iii) Cách thức đơn vị lập ước tính kế toán và hiểu
biết về các dữ liệu làm cơ sở lập các ước tính đó.n

KPMG Việt Nam tuyển dụng thực tập sinh
Từ 15/8 - 18/9, KPMG Việt Nam mở đợt tuyển dụng

thực tập sinh các vị trí kiểm toán viên, tư vấn thuế, tư vấn
pháp lý tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng. Đây là cơ hội
quý giá giúp sinh viên được làm việc trong môi trường
chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế, được tích lũy kinh
nghiệm quý báu trên con đường sự nghiệp. Sinh viên có các
chứng chỉ kế toán quốc tế sẽ được miễn vòng loại.n

Hội thảo nghề nghiệp lĩnh vực kinh tế 
Ngày 05/9, Học viện Ngân hàng tổ chức Hội thảo “Hành

trang sự nghiệp” nhằm chia sẻ, định hướng cho sinh viên cơ
hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế. Sinh viên cũng được
làm thử các bài kiểm tra năng lực, chuẩn bị kiến thức, kỹ
năng cho những đợt tuyển chọn của các hãng kiểm toán Big
Four, các DN lớn. Chương trình còn mang tới những học
bổng giá trị cho các bạn sinh viên xuất sắc và nhiều phần
quà khuyến học khác.n

SAPP tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên
Mới đây, Học viện Kế toán - Kiểm toán thực hành

(thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục SAPP) đã tổ chức Hội
thảo dành cho sinh viên các năm thứ 2, 3 còn băn khoăn
về định hướng nghề nghiệp và những ai yêu thích công
việc kế toán, kiểm toán, có dự định thi tuyển vào Big Four.
Tại đây, các chuyên gia của Big Four đã chia sẻ những kinh
nghiệm tuyển dụng và tư vấn cho các sinh viên về phương
pháp học tập hiệu quả.n YẾN NHI

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1540
KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

(Kỳ sau đăng tiếp)

(Tiếp theo kỳ trước)
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Một cuộc kiểm toán Sở Cựu chiến
binh TP. Oklahoma (ODVA), Hoa Kỳ
mới đây đã tiết lộ nhiều sai phạm
trong công tác quản lý, sử dụng
nhân viên của bộ phận lãnh đạo Cơ
quan này nhưng không một ai dám
lên tiếng đấu tranh vì lo sợ bị trả thù
và rơi vào cảnh mất việc. Đây là cuộc
kiểm toán lần thứ 3 đối với ODVA
trong 5 năm qua. 

Môi trường làm việc tồi tệ, thiếu
dân chủ, không vì lợi ích tập thể

Báo cáo kiểm toán mới nhất dài 15
trang của Văn phòng Tôn̉g Kiêm̉ toán và
Thanh tra bang Oklahoma phát hành cho
biết, ODVA là một cơ quan của tiểu
bang chịu trách nhiệm cung cấp các dịch
vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi
chức năng cho các cựu chiến binh và các
thành viên trong gia đình họ. Tuy nhiên,
Cơ quan này đã không hoàn thành trách
nhiệm của mình khi rất lơ là và không
đầu tư cho công tác y tế chuyên môn.
Tại đây, chất lượng chăm sóc bệnh nhân
đang giảm rõ rệt và hiện đang trong tình
trạng rất tồi tệ. 

Báo cáo kiểm toán cũng đặc biệt
nhấn mạnh mối lo ngại về văn hóa nơi
làm việc của ODVA, nhân viên vì bị áp
lực từ trên xuống nên rất lo sợ bị mất
việc làm bất cứ lúc nào. Không ai dám
lên tiếng góp ý với lãnh đạo về bất cứ
vấn đề gì và dù có lên tiếng, những góp
ý của họ cũng không hề được để tâm đến. 

Tại ODVA, không hề có sự tồn tại
của tính dân chủ, môi trường làm việc
vô cùng tồi tệ. Các lãnh đạo cơ quan đã
quá lạm dụng quyền lực kiểm soát của
mình và thường xuyên gây khó dễ, tạo
nhiều rào cản với cấp dưới, nhiều nhân
viên thường xuyên bị đe dọa và trả thù,
thậm chí bị cho nghỉ việc ngay lập tức.
Không ai được biết đến các chính sách,
kế hoạch công tác của Cơ quan. Việc đối
xử bất công với nhân viên và người lao
động cũng là nguyên nhân làm giảm
hiệu suất làm việc, kéo theo giảm chất
lượng chăm sóc bệnh nhân. 

Ngoài ra, Báo cáo kiểm toán còn lên
án nhiều bất cập trong hoạt động truyền

thông của ODVA. Lãnh đạo Cơ quan
luôn tổ chức những cuộc họp bí mật mà
nhân viên không bao giờ được tham gia.
Nhân viên cấp dưới bị cản trở tiếp nhận
những thông tin từ trên xuống và hầu
như không hề được biết đến bất kỳ chủ
trương, chính sách nào. Hồ sơ tài chính
và những giấy tờ, chứng từ thu chi của
Cơ quan cũng được giữ bí mật đối với
nhân viên. Một số trường hợp các quản
lý chia sẻ thông tin với cấp dưới và ngay
lập tức bị kỷ luật.

Nội bộ Ban Lãnh đạo ODVA cũng có
nhiều mâu thuẫn, ai cũng chỉ vì lợi ích
của cá nhân mình. Nhiều giám đốc bị bắt
và sa thải để lại vô số khoản nợ hàng
triệu USD cho Cơ quan. Những giám
đốc kế nhiệm lại tiếp tục đi theo lối mòn
của người đi trước, cố tình tạo ra những
khó khăn tài chính nghiêm trọng để xin
cứu trợ từ Chính phủ, kìm kẹp, đe dọa
nhân viên để tự do hoành hành. Đây
không phải là lần đầu tiên ODVA bị chỉ
trích vì để xảy ra những sai phạm như
trên. Những vụ việc tương tự này đã
nhiều lần bị lên án nhưng vẫn tiếp diễn.

Cần có trung tâm khiếu nại giúp
người lao động lên tiếng đấu tranh

Tất cả những phát hiện trong Báo
cáo kiểm toán này giống với vụ bê bối
tại Sở Y tế bang Oklahoma (OSDH)
năm 2017. Ban Lãnh đạo OSDH đã
phóng đại sự thật, cố tình tạo ra những

khó khăn tài chính giả
và xin Chính phủ cấp
cho khoản cứu trợ 30
triệu USD. Không
những thế, vì một số
mục đích cá nhân, Ban
Lãnh đạo Cơ quan đã
sa thải 200 nhân viên.
Phải mất nhiều tháng
các cơ quan điều tra
của chính quyền tiểu
bang và Chính phủ
liên bang mới vạch
trần được những hành
vi phạm pháp phức tạp
này. Nhiều lãnh đạo
của OSDH bị buộc tội

vì đã cố tình vi phạm pháp luật nhằm
trục lợi cá nhân.

Ông Tom Dunning - một phát ngôn
viên của Hiệp hội Người lao động bang
Oklahoma - cho biết, các vấn đề xảy ra tại
2 cơ quan trên hoàn toàn giống nhau và
đều bắt nguồn từ sự vô trách nhiệm trong
công tác quản lý của những người đứng
đầu cơ quan và sự thiếu dân chủ, thiếu sự
bảo vệ chính đáng đối với người lao động
khiến họ không dám lên tiếng đấu tranh.
Ông kiến nghị chính quyền cần có một
trung tâm khiếu nại giúp người lao động
được lên tiếng và không sợ bị ảnh hưởng
đến công việc, quyền lợi của mình.

Báo cáo kiểm toán cũng đưa ra một
số khuyến nghị thiết thực nhằm khắc
phục tình trạng tồi tệ trên tại ODVA như:
Ban Lãnh đạo cơ quan cần thiết lập một
hệ thống giao tiếp giữa mọi tầng lớp
nhân viên, lãnh đạo cấp trên phục vụ
công tác thông tin công khai, dân chủ;
lập kế hoạch tài chính cụ thể, khoa học,
tiến hành phân tích các chi phí đối với
mọi hoạt động chi tiêu tài chính công.

Ông Shane Faulkner - Phát ngôn viên
của ODVA - cho biết: Chúng tôi thừa
nhận một số thiếu sót mà Báo cáo kiểm
toán đã nêu ra và sẽ cố gắng đưa ra các
biện pháp hiệu quả nhằm sớm khắc phục
tình trạng trên. Hiện, các lãnh đạo cơ
quan vẫn đang xem xét Báo cáo kiểm
toán và sẽ đưa ra lời giải trình sau.n

(Theo Journalrecord và KFOR)

Chất lượng dịch vụ y tế tại ODVA ngày càng đi xuống                  
Ảnh : ST                                                                

Trong Báo cáo phát hành ngày
20/8/2018, Tổng Kiểm toán

Liên bang Anthony Ayine đã lên
tiếng chỉ trích Cơ quan Phát triển
chăm sóc sức khỏe ban đầu Nigeria
(NPHCDA) do thiếu minh bạch và
trách nhiệm giải trình đối với việc
quản lý các tài khoản tài chính của
Cơ quan này giai đoạn 2014-2016.

NPHCDA là cơ quan trực
thuộc Bộ Y tế Nigeria, chịu trách
nhiệm trực tiếp về công tác chăm
sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm
việc kiểm soát các trung tâm
chăm sóc sức khỏe ban đầu và
tiêm chủng trên toàn quốc.

Cuộc kiểm toán cho thấy, 7
nhân viên của Cơ quan này đã được
cấp các khoản tạm ứng lên tới 9,6
triệu Naira (30.000 USD) cho việc

mua sắm hàng hóa và dịch vụ.
Hành vi này trái ngược với các quy
chế hiện hành của Bộ Y tế Nigeria. 

Qua kiểm tra các hồ sơ và tài
liệu, Đoàn kiểm toán cũng phát hiện
ra rằng, tổng số tiền 7 triệu Naira đã
được trả cho một nhân viên của
NPHCDA vào tháng 10/2014 mà
không được ghi chứng từ. Các kiểm
toán viên cũng chỉ ra nhiều khoản
thanh toán có giá trị lớn khác thiếu
các chứng từ thanh toán hỗ trợ. Báo
cáo cho thấy, 10 chứng từ thanh
toán với số tiền khoảng 7 triệu

Naira không được trình ra trong đợt
kiểm tra định kỳ, hành vi này là trái
với quy định về minh bạch tài chính
và vi phạm Hiến pháp Cộng hòa
Liên bang Nigeria 1999. Các kiểm
toán viên tuyên bố rằng, sẽ rất khó
để chấp nhận tính hợp lý và hợp
pháp của các khoản chi tiêu ngân
quỹ công trên nếu không có chứng
từ tài liệu hỗ trợ.

Ngoài ra, Báo cáo của Tổng
Kiểm toán cho biết, kiểm toán viên
độc lập của NPHCDA đã hoạt động
trong 8 năm, vượt quá số năm cho

phép theo quy định của Tổng Kiểm
toán Liên bang. Theo quy định này,
nhiệm kỳ của kiểm toán viên độc
lập được chỉ định là 1 năm trong
năm đầu bổ nhiệm, sau đó tiếp tục
được gia hạn 3 năm tùy theo hiệu
quả thực hiện, song tổng thời gian
không được vượt quá 5 năm.

Tổng Kiểm toán Anthony
Ayine đã yêu cầu NPHCDA giải
trình về các phát hiện kiểm toán,
hoàn trả toàn bộ các khoản chi tiêu
công không có chứng từ hỗ trợ cho
Kho bạc của Chính phủ, đồng thời

tạm dừng công tác của kiểm toán
viên độc lập hoạt động vượt quá số
năm cho phép và thực hiện ngay
việc bổ nhiệm theo chỉ dẫn của
Liên bang về bổ nhiệm kiểm toán
viên độc lập. Người phát ngôn phụ
trách quan hệ công chúng của
NPHCDA Saadu Salahu cho biết,
Cơ quan này sẽ xem xét, tiếp thu
các kiến nghị nêu ra trong bản báo
cáo một cách nghiêm túc.n

(Theo Premium Times
Nigeria và Sahara Reporters) 

NGỌC QUỲNH

NIGERIA: 

Nhật: Khởi động điều tra kiểm toán
nội bộ tại các ngân hàng trong nước

Cơ quan Giám sát dịch vụ tài chính Nhật
Bản (FSA) đã chính thức khởi động các cuộc
điều tra tại chỗ đối với các ngân hàng trong
nước để đánh giá chức năng kiểm toán nội bộ
vào đầu tháng 8/2018. FSA hiện vẫn chưa
công bố danh sách các ngân hàng cho vay
thuộc diện điều tra đợt này. Động thái này xuất
phát từ lệnh cải tổ hoạt động kinh doanh khối
ngân hàng do FSA ban hành vào tháng trước.n

(Theo Banking & Finance)

Tăng cường năng lực cho INTOSAI

Đầu tháng 9 vừa qua, KTNN Kuwait
(SAB) đã chủ trì Cuộc họp thường niên của
Ủy ban Tăng cường năng lực (CBC) thuộc
Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối
cao (INTOSAI) tại khách sạn Regency.
Cuộc họp nhằm phối hợp tăng cường năng
lực cho các thành viên INTOSAI và đánh
giá những tiến bộ đạt được của CBC trong
việc giải quyết các cam kết, thách thức đặt
ra tại Kế hoạch Chiến lược INTOSAI giai
đoạn 6 năm, kết thúc vào năm 2022.n

(Theo Kuwait Times)

Sở CựU CHIếN BINH TP. OKLAHOMA (HOA Kỳ):

r THANH XUYÊN

Đại diện EY mới cho biết, Hãng đã dành
được hợp đồng để thực hiện kiểm toán tình
hình tài chính đối với các chương trình và dịch
vụ công của tỉnh bang Ontario, Canada.n

(Theo Canadian Press)
Chính phủ Australia vừa qua đã yêu cầu

cơ quan kiểm toán quốc gia nước này tiến
hành kiểm toán khoản tài trợ trị giá 443 triệu
Đô la Australia trao cho Quỹ Từ thiện hỗ trợ
phát triển công nghệ thử nghiệm mang tên
Great Barrier Reef Foundation, trước những
thông tin chỉ trích về sai phạm trong quản lý
chi tiêu.n (Theo Financial Times)

TRÚC LINH

Tin vắn
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Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện
Chương Mỹ (TP. Hà Nội) xác định

công tác cải cách thủ tục hành chính
(TTHC) là khâu quan trọng hàng đầu.
Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) là một trong những biện pháp
hiệu quả để thực hiện tốt công tác cải
cách TTHC. 

Phó Giám đốc BHXH huyện Chương
Mỹ Nguyễn Thiện Khoa cho biết, hiện tại,
ứng dụng CNTT đã bao phủ hầu hết các
hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH
như: giao dịch điện tử trong công tác thu,
cấp sổ, thẻ; giám định điện tử chi phí
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT);
số hóa hồ sơ lưu trữ; các phần mềm phục
vụ công tác tài chính - kế toán… giúp
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, rút
ngắn thời gian, chi phí giải quyết TTHC
cho người dân và DN. Đặc biệt, các đơn
vị tham gia BHXH chủ động về thời gian
nộp hồ sơ, có thể nộp hồ sơ 24 giờ trong
ngày và 7 ngày trong tuần, kể cả ngày
nghỉ, lễ, tết.

Trên địa bàn huyện Chương Mỹ, đến
nay, hơn 95% đơn vị đã thực hiện giao
dịch hồ sơ điện tử, ứng dụng có hiệu quả
hệ thống thông tin giám định BHYT; duy
trì chuyển phát hồ sơ, kết quả cho đơn vị
sử dụng lao động qua dịch vụ bưu chính
(DN nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH và
nhận kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ
bưu chính mà không phải trả phí, phí hoàn
toàn do cơ quan BHXH chi trả); thực hiện

cơ chế “một cửa” tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả giải quyết các TTHC. Nhờ đó, thời
gian thực hiện các TTHC để tham gia và
hưởng các chế độ BHXH, BHYT của cá
nhân, DN đã được rút ngắn. Cùng với đó,
số TTHC cũng được giảm triệt để.

Tuy nhiên, công tác cải cách TTHC
trên địa bàn huyện cũng gặp không ít khó
khăn, đặc biệt là trong việc triển khai thực
hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Một số đơn
vị sử dụng lao động là DN nhỏ với số lao
động ít, trình độ tin học còn hạn chế, thiếu
hệ thống máy vi tính, đã làm ảnh hưởng
đến việc triển khai qua giao dịch điện tử. 

Để giúp các đơn vị nắm rõ hơn về lợi
ích, cũng như đảm bảo tiến độ, chất lượng
trong việc triển khai giao dịch hồ sơ điện
tử, BHXH huyện chú trọng việc tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp
dịch vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực
BHXH (I-VAN). Cùng với đó, cơ quan
BHXH sẽ cử cán bộ chuyên môn trực tiếp
đến làm việc với đơn vị, hỗ trợ tìm giải
pháp phù hợp với từng đơn vị sử dụng lao
động để đẩy mạnh việc cài đặt, hướng dẫn
thực hiện giao dịch BHXH điện tử.
Ngoài ra, để giảm thời gian giao dịch và
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tổ
chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT,
bảo hiểm thất nghiệp, BHXH huyện
Chương Mỹ tiếp tục tổ chức tiếp nhận hồ
sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu điện,
đảm bảo đúng quy trình, quy định của
BHXH Việt Nam.n BẢO TRÂN

Nhằm giảm áp lực về tài
chính cho phụ huynh vào

đầu năm học, Bảo hiểm xã hội
(BHXH) Việt Nam tiếp tục thực
hiện phương thức thu phí BHYT
linh hoạt trong năm học 2018-
2019, đồng thời tuyên truyền,
giải thích về lợi ích thiết thực của
HSSV khi tham gia BHYT. 

Theo đó, đối với SV mới
nhập học, HS chuyển cấp, mới
vào lớp 1, thực hiện thu phí của
những tháng còn lại năm trước
đó. Đối với trường hợp đã thu
theo năm tài chính, tiếp tục thu
vào cuối năm 2018. HSSV có thể
đóng theo thời hạn 6 tháng hoặc
1 năm/lần, chỉ thực hiện thu phí
BHYT một lần nếu có nguyện
vọng và tự nguyện đóng. 

Mức đóng BHYT HSSV cho
năm học 2018-2019 (12 tháng) là
750.600 đồng. Trong đó, HSSV
đóng 70%, tương ứng là 525.420
đồng; NSNN hỗ trợ 30%, tương
ứng 225.180 đồng.

Theo quy định, HSSV được
đăng ký KCB ban đầu tại các cơ
sở y tế tuyến xã, huyện và tương
đương, không phân biệt địa giới
hành chính, phù hợp với nơi học

tập, cư trú và khả năng đáp ứng
của cơ sở y tế. HSSV thường trú,
tạm trú có thời hạn trên địa bàn
quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh mà không có cơ sở
KCB tuyến xã, huyện hoặc các
cơ sở đó không đáp ứng được
việc KCB ban đầu thì được đăng
ký KCB ban đầu tại các cơ sở
tuyến tỉnh, T.Ư.

HSSV có mã Thẻ BHYT là:

BT, HN, DT, DK, XD, TS được
hưởng 100% chi phí KCB. Tổng
chi phí của một lần KCB thấp hơn
15% mức lương cơ sở (hiện nay
là 208.500 đồng); HSSV còn
được hưởng 100% chi phí trong
trường hợp có thời gian tham gia
BHYT 5 năm liên tục trở lên,
đồng thời có số tiền cùng chi trả
chi phí KCB trong năm lớn hơn 6
tháng lương cơ sở (8,34 triệu

đồng) thì được cơ quan BHXH
cấp Giấy Chứng nhận không cùng
chi trả trong năm.

Trước đó, tại Hội nghị Cung
cấp thông tin về BHXH, BHYT
định kỳ tháng 8/2018 do BHXH
Việt Nam tổ chức, Phó Giám đốc
Trung tâm Giám định BHYT và
Thanh toán đa tuyến khu vực phía
Bắc (BHXH Việt Nam) Đàm Hiếu
Trung đã thông tin về công tác chi
trả của Quỹ BHYT cho đối tượng
HSSV trong năm học 2017-2018.
Theo ông Trung, quyền lợi của
HSSV khi tham gia BHYT đã được
thể hiện rất rõ qua kết quả chi trả
của Quỹ BHYT KCB cho đối
tượng này vừa qua. Cụ thể, Quỹ
BHYT đã thanh toán chi phí KCB
BHYT cho 237 trường hợp HSSV
với số tiền từ 200 triệu đồng trở lên.
Đặc biệt trong đó, có 1 học sinh ở
quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tham
gia BHYT được Quỹ BHYT chi trả
1,8 tỷ đồng chi phí KCB. 

Về trường hợp này, ông Đàm
Hiếu Trung cho biết, học sinh này

bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu,
phải dùng các thuốc chuyên khoa,
đặc trị, trong đó có thuốc
Kedrigamma - nhập khẩu từ nước
ngoài. Nhờ tham gia BHYT, học
sinh này đã được chi trả với tổng
số tiền như trên qua 6 đợt điều trị
tại Viện Huyết học - Truyền máu
T.Ư. Trong đó, riêng tiền thuốc
Kedrigamma được Quỹ BHYT
thanh toán khoảng 720 triệu đồng.

Ông Trung cho biết, trường
hợp này chưa phải là mức chi trả
KCB cao nhất của Quỹ BHYT
nhưng là mức chi trả cao nhất đối
với đối tượng HSSV trong thời
gian qua. “Do đó, người dân cần
tích cực tham gia BHYT và tham
gia BHYT cho con em mình để
được chia sẻ về tài chính, khi
không may gặp rủi ro về vấn đề
sức khoẻ” - ông Đàm Hiếu Trung
khuyến nghị.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả
BHYT HSSV, BHXH Việt Nam
đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành
phố báo cáo, tham mưu UBND
tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo
thực hiện BHYT HSSV với các
cơ sở giáo dục, đào tạo. Trong đó,
văn bản chỉ đạo yêu cầu các cơ sở
giáo dục đại học, cao đẳng và
trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh
việc thực hiện BHYT cho SV,
nhất là SV từ năm thứ hai trở đi;
coi tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là
một trong các tiêu chí đánh giá
phân loại tổ chức cơ sở Đảng,
đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ.n

Tham gia BHYT sẽ mang lại nhiều lợi ích cho HSSV    Ảnh: K.ANH

Nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên 
khi tham gia bảo hiểm y tế
r HẢI ĐĂNG

BHXH HUYệN CHươNG Mỹ: 

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh 
giao dịch điện tử

BHXH Việt Nam xếp thứ 2 về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin
Theo kết quả mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

(CNTT) năm 2018 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện và công
bố mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng các
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, với 0,9175 điểm, đứng sau Bộ Tài chính với 0,9263 điểm.
Trong đó, xét về Chỉ số hạ tầng kỹ thuật thì BHXH Việt Nam xếp thứ nhất với 1.000
điểm; Chỉ số hạ tầng nhân lực xếp thứ 2 với 0,9415 điểm; Chỉ số ứng dụng CNTT xếp
thứ 2 với 0,8111 điểm.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đã triển khai ứng dụng CNTT ở hầu hết các hoạt động
nghiệp vụ chủ yếu của ngành như: giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, bảo hiểm
y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT; giải quyết, chi trả các
chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp 23 dịch
vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.n NGUYỄN VŨ

Tăng cường tư vấn pháp luật cho công nhân ở trọ
Đây là lưu ý của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. HCM đối với Công đoàn cấp trên

cơ sở khi triển khai kế hoạch củng cố, kiện toàn Tổ Tư vấn pháp luật.
Tổ Tư vấn pháp luật chịu sự điều hành, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Công

đoàn cấp trên cơ sở và được hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn của Trung tâm Tư vấn
pháp luật LĐLĐ Thành phố. Ngoài việc đa dạng các hình thức tư vấn, LĐLĐ Thành phố
lưu ý Công đoàn cấp trên cơ sở tăng cường tư vấn lưu động tại các khu nhà trọ, tổ công
nhân tự quản, nơi có quan hệ lao động phức tạp; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng
giải quyết tranh chấp lao động. Nội dung tư vấn tập trung vào Bộ luật Lao động, Luật Công
đoàn, Luật BHXH, BHYT...n Đ.HẢI

Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giảm 30% so với cùng kỳ 
năm 2017

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, thời gian qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra về
BHXH, BHYT đã được ngành BHXH triển khai quyết liệt, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ
nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến hết tháng 8/2018, số nợ đang ở
mức 3,3% tổng số phải thu (tương đương khoảng 6.700 tỷ đồng). Con số này giảm hơn
30% so với cùng kỳ năm 2017.

Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT,
nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH
Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột
xuất, đặc biệt tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi của
người lao động khi tham gia BHXH, BHYT.n N. KIM

Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên (HSSV) trên cả nước vừa chính thức bước vào năm học mới. Vấn đề
chăm lo sức khỏe cho HSSV thông qua khám, chữa bệnh (KCB) bằng bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục
được quan tâm.
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Bộ Y tế yêu cầu, các cơ sở y tế
phải bố trí, điều tiết nhân lực

và các buồng khám, bàn khám
phù hợp với nhu cầu khám bệnh
của người dân; tuyến cơ sở phải
báo cáo Sở Y tế để bảo đảm đủ
thuốc; tăng cường công tác đào
tạo, tập huấn về chuyên môn để
thực hiện việc theo dõi, quản lý,
điều trị đối với các bệnh không
lây nhiễm, bệnh mạn tính theo
phân tuyến. Các bệnh viện tuyến
trên phải tập trung khám, chữa các
bệnh theo phân tuyến chuyên môn
kỹ thuật, tư vấn để người dân đến
khám, điều trị tại các cơ sở y tế
tuyến dưới, nhất là tuyến y tế cơ
sở để vừa bảo đảm quyền lợi của
người có Thẻ BHYT, vừa giảm tải
cho các bệnh viện tuyến trên.

Đối với việc chỉ định sử dụng
dịch vụ, chỉ định người bệnh vào
điều trị nội trú, Bộ Y tế đặc biệt
lưu ý, giám đốc các cơ sở khám,
chữa bệnh phải tổ chức quán triệt,
thực hiện nghiêm, đúng các quy
định chuyên môn trong việc chỉ
định các dịch vụ cận lâm sàng;
tăng cường điều trị ngoại trú, điều
trị ban ngày, chỉ định người bệnh
vào điều trị nội trú theo đúng quy
định; nâng cao chất lượng điều trị
để giảm thời gian điều trị nội trú
của người bệnh. Thực hiện đúng
quy định về danh mục, tỷ lệ, điều
kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ
thuật y tế thuộc phạm vi được
hưởng của người tham gia
BHYT; tăng cường và thường
xuyên kiểm tra để tránh các
trường hợp áp dụng sai mức giá
dịch vụ, giá thuốc, vật tư y tế, tính
sai số ngày điều trị nội trú. “Giám

đốc cơ sở khám, chữa bệnh và
người trực tiếp chỉ định phải chịu
trách nhiệm nếu để xảy ra các
trường hợp chỉ định sử dụng dịch
vụ kỹ thuật, chỉ định người bệnh
vào điều trị nội trú, kéo dài thời
gian điều trị nội trú không đúng
theo các quy định về chuyên môn
y tế. Đồng thời phải quản lý và sử

dụng hiệu quả các nguồn tài
chính của bệnh viện” - Chỉ thị của
Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ.

Trước đó, để mức giá dịch vụ
phù hợp với chi phí thực tế và khả
năng cân đối Quỹ BHYT trong
điều kiện chưa điều chỉnh được
mức đóng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính
và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt

Nam đã khảo sát, tính toán chi phí
thực tế của một số dịch vụ. Trên
cơ sở đó, ban hành Thông tư số
15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018
quy định thống nhất giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh BHYT
giữa các bệnh viện cùng hạng trên
toàn quốc và hướng dẫn áp dụng
giá, thanh toán chi phí khám
bệnh, chữa bệnh trong một số
trường hợp (Thông tư 15).

Triển khai thực hiện Thông tư
15, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê
Tuấn cho rằng, Thông tư 15 là
bước tiến quan trọng trong lộ trình
tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế,
giúp tăng quyền lợi của người có
thẻ BHYT; đồng thời, khuyến
khích các cơ sở tuyến dưới phát
triển kỹ thuật, tăng số đơn vị tự
đảm bảo chi thường xuyên. Việc
điều chỉnh giá dịch vụ y tế còn
nhằm đảm bảo cân đối Quỹ
BHYT đến năm 2020. Tuy nhiên,
việc áp dụng Thông tư 15 sẽ có
ảnh hưởng nhất định đến các cơ
sở y tế, như giảm nguồn thu dịch
vụ y tế của các đơn vị do giảm giá
nhiều loại dịch vụ y tế. Do đó, các

bệnh viện cần có kế hoạch sử
dụng có hiệu quả nguồn lực, tiết
kiệm chi phí, sử dụng nhân lực
hợp lý, ứng dụng công nghệ thông
tin nhằm đáp ứng hiệu quả hoạt
động thường xuyên của đơn vị.

Đại diện BHXH Việt Nam
cũng cho biết, triển khai Thông tư
15, cơ quan BHXH sẽ siết chặt
hơn trong việc quản lý số lượng
bàn khám của các bệnh viện. Đặc
biệt, Bộ Y tế cần có những chế tài
xử lý nghiêm những trường hợp
thu thêm tiền của người bệnh.

Cùng với việc nâng cao chất
lượng làm hài lòng người bệnh,
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện
phải dành đủ từ 3 - 5% số thu tiền
ngày giường, tiền khám bệnh và
ưu tiên sử dụng Quỹ Phát triển
hoạt động sự nghiệp để đầu tư
mua sắm trang thiết bị, dụng cụ,
bàn, ghế, giường, tủ cho các
phòng khám, phòng điều trị…
Các dự án bệnh viện vệ tinh, đào
tạo, chuyển giao kỹ thuật cho
tuyến dưới cần được tiếp tục thực
hiện; một số bệnh viện tuyến T.Ư,
tuyến tỉnh phải cử cán bộ xuống
bệnh viện huyện, trạm y tế xã
định kỳ 1 - 2 ngày/tuần để khám,
chữa bệnh, đào tạo, giúp tuyến
dưới nâng cao trình độ, tạo sự tin
tưởng của nhân dân đối với y tế
cơ sở.n

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 
khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế
r NGUYÊN AN

Các bệnh viện cần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo
quyền lợi người bệnh                                                         Ảnh: ST

Đảm bảo cung ứng đủ
thuốc phòng, điều trị 
sốt xuất huyết và bệnh sởi

Hiện nay, số mắc bệnh sốt xuất huyết
Dengue (SXH) và sởi có dấu hiệu tăng

lên tại một số địa phương. Để đảm bảo cung
ứng đủ thuốc phòng và điều trị 2 bệnh này,
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có Công văn
khẩn yêu cầu Sở Y tế các địa phương khẩn
trương chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, nhập khẩu thuốc đóng trên địa bàn có
kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời
thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo
cơ số thuốc; hoá chất khử trùng, diệt khuẩn
và các thuốc phục vụ công tác phòng, chống
dịch bệnh theo các hướng dẫn chẩn đoán,
điều trị của Bộ Y tế và bệnh viện, không để
xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng
giá thuốc; kịp thời báo cáo Bộ Y tế trong
trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ
công tác phòng, điều trị SXH Dengue, sởi và
các bệnh có thể phát sinh sau mưa bão, lũ lụt
trên địa bàn.

Cùng với đó, các viện, bệnh viện cần chủ
động lập kế hoạch mua sắm thuốc, cập nhật
diễn biến mô hình bệnh tật để phục vụ công
tác chẩn đoán, điều trị SXH, bệnh sởi và liên
hệ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập
khẩu thuốc đảm bảo đủ thuốc cho công tác
khám, chữa bệnh. Các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, nhập khẩu thuốc phải chuẩn bị sẵn
nguồn thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý để
ưu tiên cung ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu
phòng, chống dịch bệnh.n NGỌC HÀ

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế sau khi điều chỉnh giá dịch vụ theo Thông tư số 15/2018/TT-
BYT và sử dụng có hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã
ban hành Chỉ thị yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc các giải pháp nhằm bảo
đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện đúng các quy định chuyên môn trong việc chỉ định
các dịch vụ cận lâm sàng.

Những năm qua, các cơ sở y tế đã đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán

bảo hiểm y tế (BHYT) theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.
Tuy nhiên, đa phần các bệnh viện vẫn đang thực hiện quản lý và
lưu trữ các hồ sơ phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh dưới
dạng các văn bản giấy và phim. Các hệ thống thông tin quản lý
tại một số bệnh viện chưa quản lý được hết mọi hoạt động, thông
tin phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh của bệnh viện. 

Mặt khác, chưa có cơ chế pháp lý cho phép các bệnh viện
không cần in giấy và in phim mà chỉ cần sử dụng các dữ liệu
bệnh án điện tử trong quá trình khám, chữa bệnh. Đây chính là
nguyên nhân dẫn đến các bệnh viện phải vận hành những hệ
thống này song song cùng với hệ thống quản lý lưu trữ giấy và
phim. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình
kiểm soát và khai thác các thông tin, dữ liệu hiện có tại bệnh
viện. Đặc biệt, với phương pháp quản lý như hiện tại, chi phí
cho việc lưu trữ phim phục vụ cho công tác chẩn đoán hình ảnh
và hồ sơ bệnh án giấy là rất lớn, gây tốn kém và lãng phí cho
ngân sách hằng năm để phục vụ mua phim trắng, giấy và xây
dựng nhà kho đủ tiêu chuẩn cho lưu trữ hồ sơ bệnh án.

Trước thực tế đó, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và Bảo
hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án Triển khai
thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh. Theo đó, các
bệnh viện thực hiện ứng dụng hệ thống PACS để quản lý, xử lý
hình ảnh, đọc kết quả và trả kết quả chẩn đoán hình ảnh như:
chụp X-Quang, chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp CT-scanner
và chụp mạch số hóa nền (DSA) không sử dụng phim. Đây cũng
là căn cứ cho Bộ Y tế đánh giá chi phí hiệu quả của việc áp dụng
PACS trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh không cần in phim để
có thể áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Sau 3 năm triển khai Đề án PACS, đã có 10 bệnh viện trên
cả nước được xem xét, thẩm định và phê duyệt thực hiện Đề

án và được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán. Phản ánh của
các bệnh viện cho thấy, Đề án đã mang lại những kết quả đáng
khích lệ, vừa thuận lợi cho công tác chẩn đoán, điều trị bệnh
nhân, vừa mang lại lợi ích về kinh tế y tế.

PGS,TS. Nguyễn Thanh Hồi - Giám đốc Bệnh viện Đa
khoa Quốc tế Hải Phòng - cho biết: Việc ứng dụng hệ thống
PACS góp phần thay đổi quy trình công việc, tiết kiệm thời
gian, hiệu quả hội chẩn chuyên gia từ xa và góp phần bảo vệ
môi trường. Trong một năm, bệnh viện đã tiết kiệm 2,6 tỷ
đồng. Còn theo đại diện Bệnh viện Hữu nghị, chẩn đoán hình
ảnh chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khám, chữa bệnh. Khi
thực hiện Đề án, chi phí tiền phim X-Quang của Bệnh viện đã
giảm 75% so với trước khi thực hiện Đề án. Nếu tính cả số
tiền mua đĩa CD thì chi phí giảm 55% so với trước khi thực
hiện Đề án.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công Đề án này, các bệnh
viện phải triển khai các giải pháp về kỹ thuật như: phải đồng
bộ hoá các trạm làm việc có tính năng xem hình ảnh, hệ thống
máy tính có server lưu trữ hình ảnh, máy chụp số hóa, thay đổi
quy chế hoạt động khoa Chẩn đoán hình ảnh, quy chế hoạt
động của bác sĩ và kỹ thuật viên, đặc biệt phải có sự quyết tâm
cao của giám đốc các bệnh viện trong chỉ đạo, điều hành.

Tại Hội nghị Sơ kết, đánh giá thực hiện Đề án PACS diễn
ra mới đây, các cơ sở khám, chữa bệnh đã chia sẻ những kết
quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc, từ đó đúc rút
những bài học kinh nghiệm để có thể mở rộng việc thực hiện
Đề án ra nhiều địa phương, đơn vị. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm
Lê Tuấn nhấn mạnh: Đây là nội dung rất quan trọng để ngành
y tế triển khai tốt Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực
hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân
và Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử.n

THÁI BÌNH

LưU TRữ VÀ TRUYềN TảI HÌNH ảNH TạI BệNH VIệN: 

Thuận lợi trong chẩn đoán, tiết kiệm chi phí


