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Kiểm toán Nhà nước 
ngày càng có uy tín với
quốc tế và tạo được 
niềm tin với Đảng, 
Nhà nước và Nhân dân

Phát huy sức mạnh, 
tận dụng thời cơ, vượt qua
thách thức để hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị

Hoạt động của Kiểm toán
Nhà nước năm 2018 - 
Sự kiện và con số

Quyết tâm hoàn thành 
xuất sắc sứ mệnh dẫn dắt
ASOSAI phát triển

Xây dựng Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật
Kiểm toán Nhà nước năm
2015 đảm bảo chất lượng,
tiến độ

Nền tài chính quốc gia 
sẽ ngày càng bền vững

Thị trường kế toán, 
kiểm toán Việt Nam 
đối diện với nhiều cơ hội và
thách thức

Năm 2018, doanh thu Big
Four tăng trưởng kỷ lục
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QUỐC HỘI
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

THƯ CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước 

nhân dịp năm mới 2019 - Xuân Kỷ Hợi

Nhân dịp năm mới 2019 và đón Xuân Kỷ Hợi, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi thân ái gửi tới các thế hệ
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KTNN lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2018 vừa đi qua, đất nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, toàn diện trong phát triển
kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nửa đầu nhiệm kỳ; đồng thời, tạo đà cho việc hoàn
thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả giai đoạn 5 năm (2016-2021). Hòa vào thành tựu chung của
đất nước có phần đóng góp không nhỏ từ những kết quả hoạt động của KTNN. Năm 2018, KTNN đã ghi lại những dấu
ấn hết sức tích cực, cùng với việc hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán đề ra, số kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN đạt
cao nhất từ trước đến nay, KTNN đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán chuyên sâu, trên phạm vi rộng, tập trung vào
những vấn đề được dư luận quan tâm. Hoạt động kiểm toán đã góp phần tích cực vào việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật
ngân sách, phục vụ ngày càng hiệu quả cho các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công tác
quản lý, điều hành của Chính phủ. Qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã có nhiều đề xuất, kiến nghị góp phần hoàn
thiện thể chế, chính sách; khắc phục bất cập trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; góp phần phòng, chống
tham nhũng; ngăn chặn thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, năm 2018, KTNN đã tổ chức thành công Đại hội Tổ chức Các
cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 tại Hà Nội, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc
tế, góp phần quan trọng vào thành tựu ngoại giao của đất nước cũng như nâng cao uy tín, vị thế của cơ quan KTNN
Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết quả hoạt động của KTNN luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi và đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Qua đó, uy tín và vai trò của KTNN không ngừng được nâng cao.

Năm 2019, nhiệm vụ đặt ra cho ngành KTNN càng to lớn và nặng nề hơn, đòi hỏi toàn Ngành không ngừng đổi
mới để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức của KTNN cần nêu cao bản lĩnh
chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng KTNN
xứng tầm một cơ quan kiểm tra tài chính công chuyên nghiệp, hiện đại, uy tín và trách nhiệm; là công cụ phòng, chống
tham nhũng, lãng phí có hiệu quả của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trên cương vị Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-
2021, KTNN cần chủ động đóng góp tích cực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chung của cộng đồng ASOSAI.

Với niềm tin mới, khí thế mới, với truyền thống tốt đẹp của Ngành, tôi mong rằng, KTNN sẽ tiếp tục đoàn kết phấn
đấu, quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành thắng lợi mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành.

Mừng xuân mới, chúc toàn thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN cùng gia đình một
Năm mới có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trên cương vị công tác cao quý của mình!

Thân ái,

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

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quý bạn đọc thân mến,

Mùa Xuân mới - Xuân Kỷ Hợi đang cận
kề. Sắc Xuân, tiết Xuân đang ngập

tràn. Đất nước chuẩn bị đón chào năm mới
- Xuân mới với những niềm tin và ước vọng
mới. Lòng người vui mừng, phấn chấn trước
những kết quả khởi sắc trong thực hiện các
nghị quyết của Đảng, trong phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước. 

Năm 2018 vừa qua đã ghi nhận nhiều
dấu ấn trong sự nghiệp phát triển của đất
nước và của ngành KTNN. Tại Đại hội Tổ
chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á
(ASOSAI) lần thứ 14, KTNN Việt Nam được
tín nhiệm bầu làm Chủ tịch ASOSAI nhiệm
kỳ 2018-2021, qua đó khẳng định năng lực,
vị thế của KTNN trên trường quốc tế. Những
số liệu kiểm toán được KTNN công bố trong
năm qua tiếp tục góp phần đưa hoạt động
quản lý tài chính, tài sản công đi vào nền

nếp, ngày một công khai minh bạch và có
hiệu quả hơn; làm căn cứ giúp Quốc hội đưa
ra những quyết định đúng đắn về tài khóa,
tiền tệ cũng như quyết định các vấn đề quan
trọng của đất nước…

Năm 2018 cũng để lại những dấu ấn sâu
đậm đối với Báo Kiểm toán. Đó là năm Báo
có những bước đổi mới đáng ghi nhận cả về
hình thức và chất lượng nội dung trên tất cả
các ấn phẩm, góp phần định hướng thông tin
về KTNN và tạo sức lan tỏa trong xã hội.
Nhân dịp này, Báo Kiểm toán xin được trân
trọng gửi lời cảm ơn sự đồng hành của Quý
bạn đọc trong suốt chặng đường vừa qua.  

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi, trân trọng gửi
tới bạn đọc cả nước ấn phẩm Báo Xuân,
món quà Tết thú vị và nhiều ý nghĩa. Trên

số báo này, xin trân trọng gửi tới Quý bạn
đọc bài ghi ý kiến của Phó Chủ tịch
Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng;
bài phỏng vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước
Hồ Đức Phớc về những định hướng quan
trọng của KTNN trong năm 2019; những
con số và sự kiện tiêu biểu của KTNN năm
2018; vai trò của KTNN khi đảm nhận
nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI; nhận định và
đánh giá của các chuyên gia trong các lĩnh
vực kinh tế - xã hội; những bài viết về mùa
Xuân, đất nước, con người trong không khí
chuẩn bị đón Tết…

Thưa Quý bạn đọc, 
Năm 2019 đánh dấu chặng đường 25

năm hình thành và phát triển của KTNN Việt
Nam. Là cơ quan ngôn luận của KTNN, Báo

Kiểm toán xác định năm 2019 cũng sẽ là
năm bộn bề với nhiều nhiệm vụ quan trọng
trong lộ trình phát triển, hướng tới mục tiêu
đưa Báo trở thành một cơ quan báo chí hiện
đại, đa phương tiện, nhằm góp phần định
hướng thông tin và đáp ứng nhu cầu của
đông đảo bạn đọc. 

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, bên cạnh
sự nỗ lực của cán bộ, phóng viên, Tòa soạn
Báo còn rất cần sự quan tâm, góp sức, cộng
tác hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên cả
nước, sự đóng góp xây dựng Báo của đông
đảo bạn đọc. Nhân dịp Năm mới - Xuân Kỷ
Hợi 2019, Báo Kiểm toán xin chân thành
cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được
sự quan tâm, cộng tác, đóng góp quý báu
của Quý bạn đọc, Quý cộng tác viên gần xa.
Xin được gửi tới Quý vị lời kính chúc sức
khỏe, hạnh phúc và thành đạt!n

BÁO KIỂM TOÁN

Lời Tòa soạn!

-



Tổ chức Hội nghị Triển khai
nhiệm vụ công tác năm 2019,
Kiểm toán Nhà nước đã vinh
dự được đón Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Chủ tịch
Thường trực Quốc hội Tòng
Thị Phóng tới dự và phát biểu
chỉ đạo tại Hội nghị. Báo Kiểm
toán trân trọng giới thiệu bài
lược ghi ý kiến phát biểu của
Phó Chủ tịch Thường trực
Quốc hội.

Bày tỏ vui mừng trước
những kết quả của KTNN

đã đạt được trong năm 2018,
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc
hội Tòng Thị Phóng đánh giá,
năm 2018, KTNN đã bám sát
các nghị quyết, các chủ trương
của Đảng và pháp luật của Nhà
nước, tiếp tục triển khai đồng bộ
các giải pháp để nâng cao chất
lượng hoạt động kiểm toán,
đánh giá, xác nhận đúng đắn,
trung thực, góp phần tích cực
vào việc siết chặt kỷ cương, kỷ
luật trong quản lý, sử dụng tài
chính công, tài sản công, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí,
chống tham nhũng.

Với sự nỗ lực bảo đảm
nguyên tắc độc lập, chỉ tuân theo
pháp luật, trung thực, khách
quan, công khai, minh bạch,
KTNN đã hỗ trợ tích cực cho
hoạt động của Quốc hội về lập
pháp, giám sát và quyết định các
vấn đề quan trọng của đất nước,
trong đó có việc Quốc hội đã
dựa vào các kết quả kiểm toán
để xem xét, quyết định và giám
sát việc thực hiện dự toán ngân
sách nhà nước hằng năm, các kế
hoạch tài chính, đầu tư công
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

Phó Chủ tịch Thường trực
Quốc hội Tòng Thị Phóng cho
rằng, với con số kiến nghị về xử
lý tài chính trong năm 2018 của
KTNN là 89.600 tỷ đồng, riêng
kiến nghị về tăng thu, giảm chi
NSNN là 44.466 tỷ đồng, cao
nhất từ trước đến nay, KTNN đã
góp phần tích cực vào việc quản
lý hiệu quả ngân sách, tài sản
nhà nước và việc phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, thực hành
tiết kiệm trong các cơ quan, đơn
vị được kiểm toán. Cùng với
kiến nghị xử lý tài chính, việc
kiến nghị hoàn thiện pháp luật
về sửa đổi, bổ sung, thay thế,
hủy bỏ 115 văn bản, trong đó có
nhiều văn bản quy phạm pháp
luật không còn phù hợp với thực
tiễn, là hết sức quan trọng. Bên
cạnh đó, năm 2018, KTNN đã
chuyển sang Cơ quan Cảnh sát
điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu vi
phạm pháp luật, cung cấp 146
báo cáo kiểm toán, hồ sơ, tài
liệu liên quan cho các cơ quan
nhà nước có thẩm quyền để
phục vụ công tác điều tra, kiểm
tra, giám sát và đã gửi nhiều báo
cáo chuyên đề cung cấp thông
tin phục vụ kịp thời các phiên
họp của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Chính phủ, các đoàn
giám sát của Quốc hội... 

Hoạt động kiểm toán đã đi
sâu vào việc đánh giá các vấn
đề vĩ mô, đã bám sát các nghị
quyết, chủ trương của Đảng và
Nhà nước để thực hiện kiểm
toán các lĩnh vực nhạy cảm,
tiềm ẩn nhiều rủi ro, những vấn
đề mà xã hội quan tâm; đã tập
trung đánh giá về cơ chế, chính
sách để qua đó kịp thời kiến
nghị khắc phục, hoàn thiện,

chống thất thoát, lãng phí. Chủ
động kiến nghị hoàn thiện
công tác quản lý và sử dụng
đất đai; việc quản lý và thực
hiện các công trình, dự án đầu
tư xây dựng; quản lý, sử dụng
vốn ODA; nhất là trong công
tác cổ phần hóa, việc thoái vốn
tại các DNNN, việc đầu tư và
kinh doanh vốn nhà nước, công
tác quản lý hoàn thuế giá trị
gia tăng... 

Phó Chủ tịch Tòng Thị
Phóng khẳng định, KTNN đã
phục vụ ngày càng tốt hơn công
tác quản lý, điều hành NSNN,
dự trữ quốc gia, các quỹ tài
chính nhà nước ngoài ngân
sách, tài chính các cơ quan nhà
nước, các đơn vị vũ trang, các
đơn vị sự nghiệp công lập và cả
đất đai, tài nguyên, khoáng sản
và các tài sản khác do Nhà nước
nắm giữ, góp phần tăng cường
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước, thống nhất tài chính, tài
sản của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, KTNN cũng đã
chủ động hội nhập sâu rộng với
các nước và các tổ chức đa
phương, trong đó đã có quan hệ
hợp tác với nhiều tổ chức, cơ
quan kiểm toán có uy tín trên
thế giới và đã tổ chức rất thành
công Đại hội Tổ chức Các cơ
quan Kiểm toán tối cao châu Á
(ASOSAI) lần thứ 14 diễn ra tại
Hà Nội trong tháng 9/2018 và
đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch
ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021,
đây là điểm nhấn quan trọng
của KTNN trong hoạt động hợp
tác quốc tế.

Với những kết quả đạt được,
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc
hội Tòng Thị Phóng cho rằng,

KTNN đã ngày càng có uy tín
với quốc tế và tạo được niềm tin
với Đảng, Nhà nước, Quốc hội,
Chính phủ và nhân dân. KTNN
đã thể hiện ngày càng rõ hơn vai
trò của mình, giúp cho Quốc
hội, Chính phủ nắm được tình
hình kịp thời, sát thực tế để tăng
cường công tác chỉ đạo, quản lý,
điều hành trong hoạt động lập
pháp và hành pháp. 

Nhấn mạnh năm 2019 là
năm có ý nghĩa rất quan trọng,
góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng và Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2016-
2020; chuẩn bị Đại hội XIII của
Đảng, Phó Chủ tịch Thường
trực Quốc hội đề nghị, KTNN
cần phải phát huy những thành
quả đã đạt được, nhưng phải
gắn với tình hình thực tế, nhằm
khắc phục những hạn chế,
khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ
đạo để thực hiện thắng lợi các
nghị quyết của Đảng và của
Quốc hội về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và NSNN năm
2019 cũng như cả nhiệm kỳ.  

Kiểm toán Nhà nước cần
chủ động, sáng tạo, kiên quyết
hơn trong chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ được giao. Một là,
phải luôn bảo đảm sự lãnh đạo
của Đảng, quán triệt và thể chế
hóa các nghị quyết của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà
nước vào hoạt động của KTNN,
đảm bảo hoạt động đúng định
hướng, xác định đúng mục tiêu,
trọng tâm kiểm toán nhằm cung
cấp thông tin xác thực, kịp thời;
chủ động phối hợp và kịp thời
cung cấp các thông tin, phát
hiện kiểm toán nổi bật phục vụ
các hoạt động của Quốc hội, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội và
công tác chỉ đạo điều hành của
Chính phủ.

Hai là, khẩn trương nghiên
cứu, soạn thảo và trình Quốc
hội xem xét sửa đổi, bổ sung
Luật KTNN theo Kế hoạch
735-KH/ĐĐQH14 ngày
18/01/2018 của Đảng đoàn
Quốc hội và Nghị quyết số
613/2018/UBTVQH14 ngày
13/12/2018 về điều chỉnh
Chương trình xây dựng luật,
pháp lệnh năm 2019. Đồng
thời, tiếp tục xây dựng và hoàn
thiện các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật KTNN một cách đầy
đủ, hiệu quả, có chất lượng,
trong đó chú trọng đến việc sửa
đổi, bổ sung các quy trình,
phương pháp, tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin, rút
ngắn thời gian kiểm toán gắn
với công tác cải cách thủ tục
hành chính.

Ba là, tăng cường và phát
huy tính độc lập của KTNN,
cũng như của kiểm toán viên
nhà nước, bảo đảm hoạt động
công khai, minh bạch, chuyên
nghiệp, chính quy, từng bước
hiện đại hóa; đồng thời bảo đảm
công tác quản lý, kiểm soát chặt
chẽ để không ngừng tăng cường
năng lực, hiệu lực và hiệu quả
hoạt động.

Bốn là, kiện toàn công tác
cán bộ và không ngừng nâng
cao năng lực, trình độ của đội
ngũ cán bộ, công chức; quan
tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ
công chức, kiểm toán viên trong
sạch, vững mạnh, đạo đức nghề
nghiệp trong sáng, bản lĩnh
chính trị vững vàng, có kiến
thức, kinh nghiệm, tính chiến
đấu cao; có kỹ năng nghiệp vụ
thuần thục, phương pháp công
tác khoa học, sâu sát, thận
trọng. Đồng thời, phải đề cao
đạo đức nghề nghiệp, tăng
cường kỷ luật, kỷ cương trong
hoạt động công vụ; kiên quyết
đấu tranh và xử lý nghiêm
những cá nhân liên quan đến
các hành vi vi phạm pháp luật,
những biểu hiện sai trái, tiêu
cực, suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hoá” trong
nội bộ.
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Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019      Ảnh: N.LỘC

Kiểm toán Nhà nước ngày càng có uy tín 
với quốc tế và tạo được niềm tin với Đảng,
Nhà nước và Nhân dân(*)

Đón Xuân Kỷ Hợi, đất nước đi lên, chúc kiểm toán
luôn công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng;

Vui Tết cổ truyền, non sông tươi thắm, mừng toàn dân
thêm hoà thuận muôn nhà, hướng tới tương lai.

HỮU NGUYÊN    

☯

☯

(Xem tiếp trang 21)
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r Thưa Tổng Kiểm toán Nhà nước, Xuân
mới 2019 đang tới, năm 2018 đã khép lại
với những thành tựu đáng tự hào của
toàn ngành KTNN. Nhân dịp này, xin
đồng chí vui lòng điểm lại một số kết quả
nổi bật mà ngành KTNN đã đạt được
trong năm vừa qua?

- Trước hết, cần phải khẳng định, những
thành tựu mà KTNN đạt được trong năm vừa
qua là nhờ sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà
nước, sự nỗ lực, quyết tâm phát huy sức
mạnh toàn ngành khắc phục khó khăn, vượt
qua thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm
vụ chính trị được giao. 

Ngay từ những ngày đầu năm 2018,
KTNN đã chủ động tích cực triển khai các
nhiệm vụ công tác, đề ra những giải pháp
đồng bộ, không ngừng đổi mới phương
pháp công tác với tinh thần khẩn trương,
quyết liệt và trách nhiệm. Những nỗ lực đó
đã mang lại kết quả tốt đẹp, giúp KTNN
hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác
năm 2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng và
hiệu quả.

Xác định nhiệm vụ kiểm toán có vị trí
hết sức quan trọng trong hoạt động của
KTNN, trong năm 2018, toàn Ngành đã tập
trung tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện
chất lượng hoạt động kiểm toán, thể hiện
trên các khía cạnh: công tác xây dựng kế
hoạch kiểm toán được đổi mới đảm bảo
đúng pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh
bạch và công khai từng đầu mối, dự án được
kiểm toán để khắc phục tình trạng chồng
chéo, trùng lặp; công tác lãnh đạo, quản lý,
điều hành hoạt động kiểm toán được thực
hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt
đổi mới; tăng cường hiệu quả, hiệu lực kiểm
toán gắn liền với siết chặt kỷ luật, kỷ cương,
nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài
chính công, tài sản công. 

Các giải pháp trên đây cùng với sự nỗ lực,
quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ,
công chức đã giúp ngành KTNN đạt được
những kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc,
toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Trong tháng 12/2018, toàn ngành KTNN
đã hoàn thành 253/253 cuộc kiểm toán theo
kế hoạch năm; 100% Báo cáo kiểm toán đã
được phát hành trước ngày 31/12/2018. Các
cuộc kiểm toán đều đảm bảo thực hiện đúng
mục tiêu, nội dung kiểm toán và tiến độ đề
ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt
động của Đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của
kiểm toán viên nhà nước. Nhiều cuộc kiểm
toán có kết quả tốt, được dư luận xã hội đánh
giá cao như: kiểm toán Dự án Đầu tư xây
dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM,
tuyến Bến Thành - Suối Tiên; Dự án Đường
sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông;
kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản
lý, sử dụng vốn đầu tư giải quyết ngập do
triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến
đổi khí hậu (giai đoạn 1); Chuyên đề hoàn
thuế GTGT; các chuyên đề đánh giá hiệu quả
các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh
tế và khu công nghệ cao; Chuyên đề Hệ
thống công nghệ thông tin (CNTT) liên quan
đến quản lý thu NSNN tại Tổng cục Thuế,
Tổng cục Hải quan.

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến ngày
31/12/2018, KTNN đã kiến nghị xử lý tài
chính 89.600 tỷ đồng (trong đó tăng thu,
giảm chi cho NSNN gần 45.000 tỷ đồng) -
cao nhất từ trước tới nay. Đồng thời, qua
kiểm toán, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, thay
thế 115 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng
về cơ chế, chống thất thoát lãng phí; kiến nghị
xử lý trách nhiệm đối với nhiều tập thể và cá
nhân, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc, cung
cấp 146 bộ hồ sơ cho các cơ quan có trách

nhiệm (Ban Nội chính T.Ư, Ủy ban Kiểm tra
T.Ư, các Ủy ban của Quốc hội...) để giám sát,
kiểm tra và thực hiện tố tụng; góp phần tích
cực vào công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng. 

Bên cạnh đó, KTNN đã chủ động gửi Ủy
ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các đại
biểu Quốc hội ý kiến đánh giá tình hình thực
hiện NSNN năm 2018, dự toán NSNN năm
2019 và phân bổ ngân sách T.Ư năm 2019 để
Quốc hội xem xét, quyết định. Đầu năm 2018,
Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc
với lãnh đạo KTNN về một số kết quả kiểm
toán trọng yếu năm 2017. Thủ tướng đã ghi
nhận và đánh giá cao những kết quả KTNN
đã đạt được, trong đó, KTNN đã thực hiện
nhiều chủ đề, nội dung kiểm toán phức tạp,
nhạy cảm và đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể.
Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan
nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của KTNN,
nhất là việc hoàn thiện những bất cập, hạn chế,
sơ hở trong các quy định của pháp luật.

Đồng thời, sự phối hợp giữa KTNN với
các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Thanh
tra, Tòa án đã chủ động, nhịp nhàng, chặt chẽ
trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Năm 2018 cũng ghi dấu ấn đặc biệt,
khẳng định uy tín, vị thế của KTNN Việt Nam
trong khu vực và trên thế giới khi lần đầu tiên
đăng cai và tổ chức thành công Đại hội Tổ
chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á
(ASOSAI) lần thứ 14 và chính thức trở thành
Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Các lĩnh vực công tác khác của KTNN
như: xây dựng và phổ biến pháp luật; tổ chức
cán bộ và đào tạo; nghiên cứu khoa học và
thông tin khoa học; ứng dụng CNTT; xây dựng
cơ sở vật chất, an sinh xã hội... cũng đạt được
nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào thành tựu
chung của toàn Ngành trong năm 2018.
rTiếp nối những kết quả, thành tích của năm
qua, xin đồng chí vui lòng cho biết những nét
chính về phương hướng, nhiệm vụ công tác
của toàn Ngành trong năm 2019?

- Có thể thấy, năm 2019, chúng ta bước
vào một giai đoạn rất đặc biệt. Đối với đất
nước, đây là năm thứ tư - năm chuẩn bị kết
thúc của nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020; năm

bản lề tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến
tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
năm thứ tư triển khai Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch tài
chính quốc gia và Kế hoạch Đầu tư công
trung hạn theo Nghị quyết số 26/2016/QH14;
tiếp tục triển khai Nghị quyết của Bộ Chính
trị về cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công bảo
đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững;
là năm thứ hai triển khai lập Kế hoạch tài
chính - NSNN 3 năm theo Luật NSNN. 

Đối với KTNN, năm 2019 có ý nghĩa
quyết định trong thực hiện thắng lợi toàn diện
các mục tiêu của Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2020, năm đầu tiên KTNN
đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm
kỳ 2018-2021 và chào mừng kỷ niệm 25 năm
thành lập Ngành. Đồng thời, đây cũng là năm
thực hiện kiểm toán niên độ ngân sách năm
2018 với nhiều thay đổi trong quản lý điều
hành NSNN, nhất là các cơ chế, chính sách
về thuế và đầu tư. 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ
được giao, ngành KTNN xác định phương
hướng, nhiệm vụ năm 2019 là: “Cụ thể hóa
các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà
nước để thực hiện mục tiêu của Chiến lược
phát triển KTNN đến năm 2020; đẩy mạnh
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm
toán; tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm
toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ
pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả
trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản
công; nâng cao hiệu lực của các kết luận và
kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội
nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch
ASOSAI giai đoạn 2018-2021, nâng cao vị
thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế;
gia tăng hiệu lực Quy tắc ứng xử và đạo đức
nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước,
tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu
các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng
cường ứng dụng CNTT trong hoạt động
kiểm toán; thi đua lập thành tích chào mừng
kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành”.
rNhư vậy, có thể thấy nhiệm vụ đặt ra cho
KTNN năm 2019 là rất nặng nề. Rất mong
đồng chí cho biết, KTNN sẽ triển khai
những giải pháp nào nhằm thực hiện thắng
lợi mọi mặt nhiệm vụ chính trị được giao?

- Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị được giao trong năm 2019, lãnh
đạo KTNN yêu cầu toàn Ngành phải thực
hiện đồng bộ, quyết liệt 10 nhóm giải pháp,
trong đó nổi bật là: 

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để
triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2019
đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Hai là, tăng
cường và thực
hiện đồng bộ các
giải pháp về giáo
dục đạo đức, tác
phong, chính trị
tư tưởng gắn với
nắm bắt tình
hình, theo dõi,

kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý
trong toàn Ngành. 

Ba là, tập trung xây dựng và hoàn thiện
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
KTNN năm 2015, trong đó chú trọng các quy
định về phạm vi, đối tượng của KTNN; trách
nhiệm của KTNN trong công tác phòng,
chống tham nhũng, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm
toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác chỉ
đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành
chính, đổi mới phương pháp và cách thức tổ
chức thực hiện kiểm toán. Trong đó, xây
dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2019
một cách khoa học và hiệu quả. Tiếp tục đẩy
mạnh kiểm toán tổng hợp, kiểm toán hoạt
động, kiểm toán chuyên đề..., chỉ ra những
hạn chế, bất cập của các chủ trương hoặc lỗ
hổng cơ chế, chính sách. 

Năm là, tiếp tục chủ động cung cấp kịp
thời các thông tin, phát hiện kiểm toán nổi bật
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của
Chính phủ, hoạt động giám sát của Quốc hội,
UBTVQH và Hội đồng nhân dân các cấp;
phối hợp tốt với các cơ quan chức năng đấu
tranh phòng, chống tham nhũng; kịp thời
chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với
các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
được phát hiện qua kiểm toán.

Cùng với đó, KTNN sẽ đồng thời triển
khai các nhóm giải pháp nhằm kiện toàn công
tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hội
nhập, hợp tác quốc tế, đặc biệt là việc thực hiện
vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-
2021; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ
cao và CNTT vào các hoạt động kiểm toán,
ban hành Chiến lược và khung kiến trúc
CNTT của KTNN đến năm 2030; tổ chức
triển khai hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng; nâng cao chất lượng kiểm toán, phát
động phong trào thi đua nhằm tôn vinh các
cuộc kiểm toán chất lượng vàng, kịp thời biểu
dương các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và
kiểm toán viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Nhiệm vụ công tác năm 2019 của KTNN
rất nặng nề, đầy thách thức với yêu cầu chất
lượng ngày càng cao, đòi hỏi toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động phải
phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ
động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, giữ
nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Vì vậy, tôi kêu gọi
các đơn vị trong toàn Ngành cùng nỗ lực
phấn đấu, quyết liệt tổ chức thực hiện có chất
lượng và hiệu quả nhiệm vụ được giao để góp
phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Kế hoạch
công tác năm 2019 đã đề ra.
r Xin trân trọng cảm ơn Tổng Kiểm toán
Nhà nước!n

HỒNG THOAN (thực hiện)

Phát huy sức mạnh, tận dụng thời cơ,
vượt qua thách thức để hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ chính trị
(Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán nhân dịp Xuân Kỷ Hợi)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Chúc Tết, chúc cán bộ năng động, thanh liêm, 
kiến tạo cho đời muôn lộc Tết;

Mừng Xuân, mừng nhân dân chuyên cần, tiết kiệm,
vun trồng cuộc sống vạn mầm Xuân.

CHÚC AN

z

z
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1. Đại hội ASOSAI 14 thành công 
tốt đẹp, KTNN trở thành Chủ tịch 
ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021

Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao
châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 - diễn đàn hợp tác đa
phương lớn nhất và là cơ quan cao nhất của ASOSAI
- do KTNN Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức,
diễn ra từ ngày 19 - 22/9/2018, tại Hà Nội. Đại hội có
sự tham dự của các đoàn đại biểu quốc tế đại diện cho
các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) đến từ 46 quốc
gia thuộc khu vực châu Á và các quốc gia đại diện cho
INTOSAI (Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán
tối cao); hơn 400 khách mời trong nước, các tổ chức
quốc tế và Đại sứ quán một số quốc gia tại Việt Nam. 

Đại hội đã đạt được thành công tốt đẹp, đặc biệt
với các kết quả đáng ghi nhận của Hội nghị chuyên
đề lần thứ 7: “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển
bền vững” và việc thông qua “Tuyên bố Hà Nội” với
mục đích truyền tải những thông điệp quan trọng nhất,
cũng như đề xuất giải pháp nhằm đạt được các mục
tiêu chiến lược của ASOSAI và mục tiêu phát triển
bền vững của Liên Hợp Quốc. Cũng tại Đại hội này,
việc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch ASOSAI
nhiệm kỳ 2018-2021 đã giúp KTNN khẳng định uy
tín, vị trí, vai trò của mình đối với các SAI thành viên
và các tổ chức quốc tế; minh chứng sự trưởng thành
và phát triển, có thể đảm đương tốt các trách nhiệm
quốc tế trong cộng đồng ASOSAI và nâng cao uy tín
trên trường quốc tế. 

2. Kiến nghị xử lý tài chính 89.600 
tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay

Năm 2018, KTNN đã hoàn thành 253/253 cuộc
kiểm toán theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả xử lý tài
chính đến ngày 31/12, KTNN đã kiến nghị xử lý tài
chính 89.600 tỷ đồng, mức cao nhất trong hơn 24 năm
hoạt động. Trong đó, tăng thu, giảm chi cho NSNN
44.466 tỷ đồng, tăng 18,39% so với năm 2017; kiến
nghị xử lý khác 45.134 tỷ đồng. 

Đồng thời, qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị sửa
đổi, thay thế 115 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng

về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý
trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng
chục tập thể và cá nhân. Trong đó, nhiều kiến nghị
quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập
liên quan đến: công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia
tăng, thuế xuất khẩu; công tác quản lý tài nguyên,
khoáng sản; việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình
thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), các dự
án đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh -
chuyển giao (BOT); cơ chế quản lý, hoạt động của các
khu kinh tế, khu công nghệ cao; việc quản lý và sử
dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)...

3. Đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công
tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về
phòng, chống tham nhũng, năm 2018, Tổng Kiểm
toán Nhà nước đã ban hành các kế hoạch, công điện
để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong hoạt động kiểm toán,
trong đó chú trọng vào các lĩnh vực có nhiều biểu hiện
tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ
cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường công
tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động
kiểm toán...

Năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng Kiểm toán
Nhà nước, KTNN đã chuyển hồ sơ 5 vụ việc có dấu
hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán
sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và
xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, KTNN
đã cung cấp 146 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên
quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra
T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, cơ quan điều tra và các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền khác để phục vụ công
tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

4. Triển khai kiểm toán nhiều lĩnh vực
mới và các chuyên đề lớn

Năm 2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành
6 đề cương hướng dẫn kiểm toán và triển khai kiểm
toán các lĩnh vực mới, như: công tác quản lý hoàn
thuế giá trị gia tăng; quản lý và sử dụng nguồn vốn

ODA; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc,
trang thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng
cơ bản ngành y tế; các chính sách ưu đãi đầu tư tại các
khu kinh tế; việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y
tế năm 2017 và thực hiện chính sách bảo hiểm thất
nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; việc
quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần
hóa của DNNN.

KTNN đã thực hiện 2 cuộc kiểm toán lĩnh vực
mới là công nghệ thông tin (CNTT) tại Tổng cục
Thuế và Tổng cục Hải quan, thu được kết quả tốt;
thực hiện 2 cuộc kiểm toán môi trường có sự tham
gia của các chuyên gia trong và ngoài nước thuộc
khuôn khổ các chương trình dự án hỗ trợ kỹ thuật cho
KTNN, qua đó góp phần tăng cường năng lực trong
lĩnh vực kiểm toán CNTT, kiểm toán môi trường,
kiểm toán hoạt động. 

5. Phát hành sớm hơn quy định 100% 
báo cáo kiểm toán 

Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ
động, sáng tạo, không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua
nhiều khó khăn, thách thức, trong tháng 12/2018, toàn
ngành KTNN đã hoàn thành các cuộc kiểm toán thuộc
Kế hoạch kiểm toán năm. Các báo cáo kiểm toán đã
được khẩn trương phát hành trước ngày 31/12, sớm
hơn thường lệ 45 ngày. 

Nổi bật trong năm, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm
toán năm 2017; Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán
NSNN năm 2016 với nhiều phát hiện và kiến nghị
kiểm toán quan trọng đã được Quốc hội và cử tri cả
nước quan tâm, đánh giá cao. Báo cáo tổng hợp kết
quả kiểm toán năm 2017 sau khi báo cáo Quốc hội đã
được KTNN công khai trên Cổng thông tin điện tử của
Ngành sớm hơn so với các năm trước.

6. Chống chồng chéo, trùng lặp trong
hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
đạt hiệu quả tốt, được đánh giá cao

Bám sát định hướng của Quốc hội, Uỷ ban
Thường vụ Quốc hội, KTNN đã chủ động phối hợp

Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 -
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với Thanh tra Chính phủ, thanh tra các Bộ, ngành
xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018 có sự phối
hợp, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan
và đảm bảo tuân thủ pháp luật, khoa học, chặt chẽ.
Điểm khác biệt, đổi mới so với các năm trước là Kế
hoạch kiểm toán năm 2018 công khai rõ các đầu
mối, đơn vị được kiểm toán và xác định chi tiết
danh mục cụ thể các đơn vị, dự án được kiểm toán;
qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch; nâng
cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị
được kiểm toán; hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp
với các cơ quan thanh tra, kiểm tra; giảm thiểu sự
phiền hà đối với các đơn vị, đối tượng được thanh
tra, kiểm toán. 

Trong năm, KTNN đã tổ chức sơ kết Quy chế
phối hợp công tác với Thanh tra Chính phủ, trong
đó đánh giá cao việc phối hợp xây dựng kế hoạch
kiểm toán, thanh tra hằng năm; xử lý trùng lặp khi
thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm toán. Hai cơ quan
cũng thống nhất sẽ nghiên cứu, rà soát để sửa đổi,
bổ sung Quy chế phối hợp cho phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động để tiếp tục
thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của lãnh
đạo Đảng, Nhà nước về tránh chồng chéo, trùng lặp,
nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra,
kiểm toán.

7. Khen thưởng 14 cuộc kiểm toán 
đạt chất lượng vàng và 8 cuộc kiểm toán
có thành tích xuất sắc

Năm 2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tặng
Bằng khen và Cúp cho 14 cuộc kiểm toán đạt chất
lượng vàng; tặng Bằng khen cho 8 cuộc kiểm toán có
thành tích xuất sắc. Kết quả này được đưa ra trên cơ
sở Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN đã chấm
điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của các cuộc kiểm
toán tiêu biểu do các KTNN chuyên ngành, KTNN
khu vực thực hiện và đề xuất.

Đáng chú ý, trong số những cuộc kiểm toán trên,
bên cạnh một số cuộc kiểm toán ngân sách địa phương
còn có nhiều cuộc kiểm toán về các lĩnh vực mới,
chuyên đề chuyên sâu, được đông đảo dư luận xã hội
quan tâm. Tiêu biểu như các cuộc kiểm toán đạt chất
lượng vàng sau: Việc quản lý, sử dụng tài chính công,
tài sản công năm 2017 của Tổng cục Thuế và Chuyên
đề công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại Tổng
cục Thuế và 19 tỉnh, thành phố; Dự án Đầu tư xây
dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM, tuyến Bến
Thành - Suối Tiên; Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội,
tuyến Cát Linh - Hà Đông; Chuyên đề việc thực hiện
một số hợp đồng BT thanh toán bằng quyền sử dụng
đất trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2013-2017;
Chuyên đề Hệ thống CNTT liên quan đến quản lý thu
NSNN tại Tổng cục Thuế… 

Trong những cuộc kiểm toán có thành tích xuất
sắc, sơ bộ kết quả kiểm toán cho thấy, kết quả kiến

nghị xử lý về tài chính đối với một số cuộc kiểm toán
rất lớn. Chẳng hạn, cuộc Kiểm toán hoạt động xây
dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư giải quyết
ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố
biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), KTNN kiến nghị xử
lý tài chính 691 tỷ đồng; cuộc Kiểm toán Chuyên đề
việc ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với NSNN
của các DN đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ
tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn TP.
HCM, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 1.638 tỷ
đồng; cuộc Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt
động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài
sản nhà nước năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam, KTNN kiến nghị xử lý tài chính lên tới 5.487
tỷ đồng…

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin, nhất là trong hoạt động kiểm toán

Ngày 09/4/2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã
ban hành Chỉ thị số 735/CT-KTNN về tăng cường
ứng dụng CNTT trong các hoạt động của KTNN
nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành
cũng như hoạt động kiểm toán. KTNN đã hoàn thiện
Chiến lược và khung kiến trúc CNTT của KTNN đến
năm 2030; tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai Đề án
Tổng thể CNTT giai đoạn 2015-2020. Dự án hợp
phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt
động kiểm toán” tiếp tục được triển khai theo kế
hoạch. KTNN triển khai nâng cấp, đầu tư hạ tầng
CNTT đảm bảo hoạt động an toàn, bảo mật cho hệ
thống mạng KTNN; ứng dụng Phần mềm số hoá và
quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử; triển khai các phần
mềm liên quan đến quản lý đào tạo, quản lý chất
lượng, quản lý lập kế hoạch kiểm toán, theo dõi kế
hoạch kiểm toán và ứng dụng phần mềm kiểm toán
dự án đầu tư, theo dõi tiến độ thực hiện kết luận và
kiến nghị kiểm toán, nhật ký kiểm toán. Ngoài ra,
KTNN đã sử dụng công nghệ siêu âm bê tông, công
nghệ viễn thám trong hoạt động kiểm toán thu được
kết quả tốt. 

9. Tổ chức tốt các hoạt động an sinh 
xã hội

Năm 2018, công tác an sinh xã hội được KTNN
tiếp tục quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả,
thiết thực. Cụ thể, toàn Ngành đã xây tặng 17 nhà
tình nghĩa cho gia đình chính sách giá trị hơn 6 tỷ
đồng; quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi
phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ và các hoạt động từ
thiện khác 1,2 tỷ đồng. 

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh -
Liệt sĩ, Công đoàn KTNN đã phối hợp với cấp ủy
đảng và lãnh đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động
“về nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ

nguồn” như: thăm, tặng quà trị giá 50 triệu đồng tại
Trung tâm Nuôi dưỡng người có công tỉnh Hà Nam;
tặng quà cho thân nhân liệt sĩ, các đồng chí thương
binh đang công tác tại KTNN…

Trong năm 2018, Công đoàn KTNN cũng đã
thăm, tặng quà cho 80 đối tượng chính sách tại một
số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa và Thái Nguyên trị
giá 100 triệu đồng; hỗ trợ 3 công đoàn trực thuộc 60
triệu đồng thăm tặng quà cho các bệnh nhân điều trị
tại Bệnh viện Nhi T.Ư, Viện Huyết học truyền máu
T.Ư và nhân dân huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng;
tặng tủ sách cho xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh
Phú Thọ trị giá 50 triệu đồng… Ngoài ra, các công
đoàn cơ sở KTNN đã hỗ trợ xây 30 nhà “Mái ấm
công đoàn”; ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người
nghèo” 500 triệu đồng, qua đó góp phần nâng cao ý
thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ,
công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. 

10. Cơ sở vật chất tiếp tục được 
tăng cường

Được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, cùng
với sự nỗ lực của toàn Ngành, cơ sở vật chất của
KTNN được cải thiện qua từng năm. Cùng với việc
hoàn thành, đưa vào sử dụng trụ sở tại 116 Nguyễn
Chánh - Hà Nội đầu năm 2018, trong năm qua, ngành
KTNN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và thủ tục triển
khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Trong
năm 2018, công trình xây dựng trụ sở KTNN khu
vực X (tại Thái Nguyên) và KTNN khu vực V (tại
Cần Thơ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cùng với
đó, Dự án Xây dựng trụ sở KTNN khu vực I (tại Hà
Nội) và Dự án Xây dựng trụ sở KTNN khu vực XIII
(tại Đồng Nai) đã được phê duyệt, chuẩn bị khởi
công; Dự án Xây dựng trụ sở KTNN khu vực III
được phê duyệt chủ trương đầu tư. 

Đồng thời, Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng
nghiệp vụ kiểm toán (trụ sở chính tại Hà Nội và phân
hiệu phía Nam), Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của
KTNN tại 111 Trần Duy Hưng - Hà Nội đã được khởi
công trong năm 2018, đang được khẩn trương triển
khai thi công.n

Sự kiện và con số
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Diễn đàn chia sẻ kiến thức,
kinh nghiệm, hợp tác cùng
phát triển

Năm 2018, tiếp tục kiên định
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ,
hòa bình, hợp tác và phát triển, đa
dạng hóa, đa phương hóa quan hệ,
chủ động hội nhập quốc tế, Việt
Nam đã đăng cai tổ chức thành
công các sự kiện chính trị, kinh tế,
ngoại giao cấp quốc gia như: Diễn
đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình
Dương lần thứ 26 (APPF-26), Diễn
đàn Kinh tế thế giới về ASEAN
(WEF ASEAN-2018)… Tiếp nối
thành công của các sự kiện đó, Đại
hội ASOSAI 14 - sự kiện ngoại
giao chuyên môn cấp cao hết sức
quan trọng của khu vực châu Á -
diễn ra từ ngày 19 - 22/9/2018, tại
Hà Nội, với sự tham gia của 250
đại biểu đến từ 46 cơ quan kiểm
toán tối cao (SAI) thành viên, các
tổ chức quốc tế, quan sát viên và đã
đạt được những kết quả quan trọng
về chuyên môn. 

Cụ thể, gần 30 chương trình
nghị sự liên quan đến kế hoạch
chiến lược, phát triển năng lực và
ngân sách, định hướng phát triển
của ASOSAI trong giai đoạn tới đã
được các SAI thành viên thảo luận
và thông qua. Đặc biệt, nằm trong
chuỗi sự kiện chính thức của Đại
hội ASOSAI 14, Hội nghị chuyên
đề lần thứ 7 với chủ đề “Kiểm toán
môi trường vì sự phát triển bền
vững” đã giúp cho các SAI có cái
nhìn sâu sắc về một vấn đề mang
tính thời sự, chia sẻ kiến thức, kinh
nghiệm cũng như thông lệ tốt và tìm
ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả
trong việc thực hiện kiểm toán môi
trường để đạt được các mục tiêu
phát triển bền vững tại từng quốc
gia, khu vực và trên toàn thế giới.

Đại hội ASOSAI 14 đánh dấu
những đóng góp tích cực cũng như
sự phát triển lớn mạnh của KTNN
Việt Nam sau hơn 20 năm là thành
viên chính thức của ASOSAI.
Trong suốt quá trình diễn ra Đại
hội, KTNN đã chủ động đóng góp
tích cực, cụ thể vào các chủ đề thảo
luận chung và các cơ chế, chính
sách phát triển của ASOSAI, đảm
bảo phù hợp với lợi ích của Tổ
chức và từng SAI thành viên. Với
vai trò là chủ nhà Đại hội ASOSAI
14, KTNN đã đề ra sáng kiến xây
dựng Tuyên bố Hà Nội và nhận
được sự ủng hộ cao của Ban Điều
hành ASOSAI cũng như các SAI
thành viên. 

Thành công quan trọng của Đại
hội là đã thông qua Tuyên bố Hà
Nội. Tuyên bố xác định rõ vai trò
của ASOSAI trong quá trình thực
hiện mục tiêu phát triển bền vững,
giải quyết các thách thức môi
trường toàn cầu và các nhiệm vụ

chiến lược của Tổ chức như: tăng
cường chia sẻ kiến thức, kinh
nghiệm giữa các SAI thành viên,
trách nhiệm của từng SAI và cả
cộng đồng ASOSAI đối với quốc
gia, khu vực và thế giới. Mặt khác,
Tuyên bố xác định các phương
hướng, giải pháp và hành động tăng
cường hiệu quả hoạt động của
ASOSAI nhằm thúc đẩy sự phát
triển, mang lại giá trị và lợi ích cho
tất cả thành viên; đồng thời đề ra
các hành động thiết thực để cụ thể
hóa các cam kết, trong đó, nổi bật
là thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức
và kinh nghiệm trong cộng đồng
ASOSAI song song với phát triển
năng lực cho các SAI thành viên
trong lĩnh vực kiểm toán môi
trường vì sự phát triển bền vững.
Việc thông qua Tuyên bố Hà Nội
đã đánh dấu mốc son kỳ Đại hội
ASOSAI đầu tiên ra tuyên bố chính
thức. Đây là văn kiện quan trọng
nhất của Đại hội ASOSAI 14,
mang dấu ấn KTNN Việt Nam và
thể hiện tầm nhìn dài hạn của ASO-
SAI trong giai đoạn tới. 

Một bước ngoặt quan trọng
trong hơn 20 năm gia nhập ASO-
SAI là tại Đại hội ASOSAI 14, lần
đầu tiên, KTNN đã được bầu giữ
chức Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ
2018-2021. Các kết quả đạt được
tại Đại hội là tiền đề quan trọng
cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI
của KTNN.

Thành công của Đại hội ASO-
SAI 14 không chỉ đánh dấu một
mốc son mới trong tiến trình hội
nhập, hợp tác quốc tế của KTNN
mà còn mở ra những cơ hội hợp tác
với các SAI. Bên lề Đại hội, lãnh

đạo KTNN Việt Nam đã hội đàm,
tiếp song phương với lãnh đạo của
các SAI: Trung Quốc, Hàn Quốc,
Malaysia… Tại đây, nhiều cam kết
hợp tác đã được khẳng định với
mục tiêu đưa mối quan hệ hợp tác
giữa hai bên lên một tầm cao mới.
Đồng thời, thông qua đó, KTNN
còn học hỏi được nhiều kinh
nghiệm trong hoạt động chuyên
môn, nghề nghiệp từ các SAI đã và
đang đảm đương nhiều vai trò quan
trọng của Tổ chức khu vực để có
thể hoàn thành tốt trọng trách Chủ
tịch ASOSAI. 

Đại hội ASOSAI 14 - Dấu ấn
sâu đậm trong lòng bạn bè
quốc tế

Đại hội ASOSAI 14 thành công
tốt đẹp đã giúp KTNN khẳng định
vị trí và vai trò của mình đối với các
SAI thành viên, các tổ chức quốc tế.
Đây cũng là minh chứng cho sự
trưởng thành và phát triển của

KTNN, có thể đảm đương tốt các
trách nhiệm quốc tế trong cộng
đồng ASOSAI và các công việc liên
quan đến hoạt động đối ngoại trong
lĩnh vực kiểm toán nhà nước; đồng
thời tạo được niềm tin của các SAI
thành viên và các tổ chức quốc tế về
năng lực tổ chức các sự kiện lớn, từ
đó nâng tầm ảnh hưởng và vị thế
của KTNN trên trường quốc tế. 

“Thành công của sự kiện có
quy mô lớn nhất trong lĩnh vực
kiểm toán công của ASOSAI lần
đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam
có ý nghĩa quan trọng về đối ngoại
đối với KTNN và cả quốc gia” -
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng
Quốc Hiển khẳng định. 

Với ý nghĩa sâu sắc trên, Đại
hội ASOSAI 14 đã được các SAI,
khách mời quốc tế và trong nước
tham dự ghi nhận, đánh giá cao.
Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán và
Thanh tra Hàn Quốc Choe Jeahy-
oung nhấn mạnh: “Thành công của

Đại hội ASOSAI 14 đã góp phần
nâng cao vai trò cũng như vị thế
của KTNN Việt Nam trên trường
quốc tế”. Còn Tổng Kiểm toán Nhà
nước Trung Quốc Hồ Trạch Quân
cho rằng, Tuyên bố Hà Nội là thành
quả quan trọng của Đại hội, đặt nền
móng cho sự phát triển của ASO-
SAI trong giai đoạn tới. Đồng thời,
bên lề Đại hội ASOSAI 14, lãnh
đạo các SAI: Indonesia, Nepal,
Thái Lan… đều bày tỏ sự hài lòng
về công tác chuẩn bị và tổ chức
công phu cũng như lòng hiếu khách
của SAI chủ nhà Việt Nam. 

Tại Hội nghị Phổ biến Chương
trình khung thực hiện vai trò Chủ
tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021
của KTNN vào cuối năm 2018, ông
Seywo Lee - Chuyên gia tư vấn của
Ngân hàng Thế giới - cũng nhận
định: “Không ít SAI có lịch sử phát
triển lâu đời nhưng chưa từng đăng
cai tổ chức Đại hội ASOSAI. Việc
tổ chức thành công Đại hội mang
tầm khu vực chứng tỏ, KTNN Việt
Nam đã trưởng thành, lớn mạnh chỉ
sau hơn 24 năm thành lập”.

Hành trang cho 
chặng đường tới

Đại hội ASOSAI 14 thành công
tốt đẹp, đó là kết quả của sự quan
tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo
Quốc hội; sự ủng hộ và phối hợp
chặt chẽ của các Bộ, ngành liên
quan và sự đồng thuận cao của bạn
bè quốc tế. Trong suốt 2 năm qua,
nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết
định, công văn của Uỷ ban Thường
vụ Quốc hội và KTNN được ban
hành kịp thời với mục đích chuẩn bị
tốt nhất mọi điều kiện để đảm bảo
tổ chức thành công Đại hội. Với vai
trò đơn vị chủ trì, cơ quan thường
trực của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ
chức, KTNN đã nỗ lực hết mình để
tổ chức thành công Đại hội. 

Tổng kết Đại hội ASOSAI 14,
cùng với việc trao tặng Bằng khen,
Giấy khen của Tổng Kiểm toán
Nhà nước cho các tập thể, cá nhân,
KTNN đã đúc rút những kinh
nghiệm trong việc tổ chức và điều
hành các sự kiện quốc tế. Đó là bài
học về sự chủ động, đi trước một
bước, sự phân công chức năng,
nhiệm vụ rõ ràng, cơ chế phối hợp
nhịp nhàng trong mọi công tác.
Những bài học ấy sẽ còn theo sát
KTNN trong hành trình thực hiện
vai trò Chủ tịch ASOSAI.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội ASOSAI 14                                                     Ảnh tư liệu

Đăng cai tổ chức thành công Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI 14) lần
thứ 14 là một trong những kết quả công tác nổi bật của KTNN trong năm 2018. Đây là lần đầu tiên một
sự kiện có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực kiểm toán công của ASOSAI được tổ chức tại Việt Nam. Thành
công của Đại hội đã góp phần nâng tầm ảnh hưởng và vị thế của KTNN trên trường quốc tế.

THÀNH CÔNG CủA ĐạI HộI ASOSAI 14: 

Nâng tầm ảnh hưởng và vị thế của 
Kiểm toán Nhà nước trên trường quốc tế
r THÀNH ĐỨC

Tuyên bố Hà Nội được thông qua tại Phiên họp toàn thể lần thứ hai                                Ảnh tư liệu

(Xem tiếp trang 7)
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Chủ tịch ASOSAI - Nhiệm vụ nhiều,
trọng trách lớn

Phát biểu tại Hội nghị Phổ biến Chương
trình thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI cho
đội ngũ cán bộ chủ chốt của KTNN, ông
Seywo Lee - Chuyên gia tư vấn của Ngân
hàng Thế giới - cho biết: Chủ tịch ASOSAI
có nhiệm vụ chủ trì các phiên họp của Đại
hội và cuộc họp Ban Điều hành (BĐH) ASO-
SAI; đề xuất việc xây dựng cơ sở dữ liệu
ASOSAI nhằm thiết lập hệ thống tri thức bền
vững và quản lý, lưu trữ thông tin, tài liệu về
các hoạt động ASOSAI một cách có hệ
thống, giúp khai thác, chia sẻ thông tin, kiến
thức, kinh nghiệm trong cộng đồng ASOSAI
một cách hiệu quả; đóng góp cho Tạp chí
ASOSAI và Tạp chí INTOSAI (Tổ chức
quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao); chia
sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức Đại hội
cho chủ nhà đăng cai tổ chức Đại hội tiếp
theo; tham gia các nhóm công tác chuyên
môn của ASOSAI, INTOSAI và chủ động
đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế, trong
đó ưu tiên các sự kiện thuộc khuôn khổ ASO-
SAI, đồng thời thực hiện đóng góp tự nguyện
cho tài chính của Tổ chức. 

Chủ tịch ASOSAI có nhiệm vụ đề xuất với
Tổng Thư ký ASOSAI để đưa ra cơ chế phối
hợp hiệu quả, trên cả phương diện đối thoại
cấp cao và làm việc thường xuyên. Đặc biệt,
trường hợp có bất kỳ xung đột nào xảy ra, Chủ
tịch hoặc Tổng Thư ký ASOSAI phải đóng vai
trò nòng cốt là người hòa giải, loại bỏ các
nguyên nhân dẫn đến xung đột hoặc bất đồng.

Với vai trò dẫn dắt ASOSAI, ông Seywo
Lee khuyến nghị: Đội ngũ cán bộ, kiểm toán
viên của KTNN phải làm thế nào để tăng
cường năng lực của mình và có thể giúp đỡ các
SAI khác cùng phát triển. Muốn vậy, KTNN
cần xác định rõ các thách thức cũng như cơ hội
khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI. Tuy
nhiên, “KTNN không nên quá lo lắng về
những thách thức đặt ra trong giai đoạn tới mà
cần nhận diện rõ thách thức và nắm bắt cơ hội
để chủ động triển khai kế hoạch hành động
thực hiện vai trò dẫn dắt Tổ chức, góp phần xây
dựng và phát triển bền vững cộng đồng ASO-
SAI” - ông Seywo Lee nhấn mạnh. 

Bước đầu triển khai thực hiện vai trò
Chủ tịch ASOSAI 

Để đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASO-

SAI nhiệm kỳ 2018-2021, ngay từ cuối năm
2018, lãnh đạo KTNN đã cử các đoàn công
tác sang học hỏi kinh
nghiệm, trao đổi
với các SAI
đã và
đang

đ ả m
đ ư ơ n g
các trọng
trách quan trọng
trong ASOSAI như: Ủy
ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc, Ủy
ban Kiểm toán Nhật Bản. Đặc biệt, vừa qua,
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã

ký, ban hành Chương trình khung thực hiện
vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-
2021 của KTNN (Chương trình). 

Mục tiêu của Chương trình là nhằm thực
hiện tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI nhiệm

kỳ 2018-2021, đặc biệt là thể hiện rõ vai trò
lãnh đạo, dẫn dắt Tổ chức ASOSAI phát

triển; thúc đẩy và phát huy
thế mạnh của các

SAI thành
v i ê n

ASO-

SAI
v à

huy động
các nguồn lực

để tăng cường năng
lực kiểm toán công trong

khu vực, hiện thực hóa các mục tiêu, cam
kết trong Tuyên bố Hà Nội; tiếp tục nâng
cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của

KTNN trong ASOSAI trên các diễn đàn khu
vực và thế giới; nâng cao năng lực chuyên
môn và thể chế của KTNN theo thông lệ
quốc tế; góp phần thực hiện chủ trương,
đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước
về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chương
trình đã chú trọng tới việc tăng cường năng
lực cho cán bộ thực hiện vai trò Chủ tịch
ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. Cho đến
nay, KTNN đã thành lập Tổ thư ký giúp việc
làm nhiệm vụ triển khai, theo dõi, đôn đốc
việc thực hiện Chương trình hành động thực
hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI. Đặc biệt, để
tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ này,
vào tháng 11/2018, KTNN đã cử công chức
tham gia Nhóm Đề án nghiên cứu lần thứ
12 của ASOSAI về “Kiểm toán việc thực
hiện các Mục tiêu phát triển bền vững”,
Nhóm Đề án nghiên cứu của ASOSAI về
chủ đề “Ứng dụng dữ liệu lớn trong kiểm
toán môi trường”, tham gia Nhóm công tác
về kiểm toán môi trường của INTOSAI (IN-
TOSAI WGEA).  

Đáng lưu ý, theo Chương trình, trọng
trách đặt ra với KTNN là thực hiện tốt các
nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ
2018-2021. Theo đó, trong thời gian tới,
KTNN sẽ phải chủ trì điều hành Cuộc họp
BĐH ASOSAI: lần thứ 54 năm 2019 tại
Kuwait, lần thứ 55 năm 2020 tại Bangladesh,
lần thứ 56 năm 2021 tại Thái Lan và Phiên
họp toàn thể lần thứ nhất Đại hội ASOSAI
lần thứ 15 năm 2021 tại Thái Lan. KTNN
còn đại diện cho ASOSAI tham dự các sự
kiện trong khuôn khổ INTOSAI, ASOSAI-
EUROSAI (Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán
tối cao châu Âu), ASOSAI-AFROSAI (Tổ
chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu
Phi); tham gia các nhóm làm việc khu vực
của INTOSAI và các nhóm công tác chuyên
môn của ASOSAI.

Đồng thời, KTNN làm nhiệm vụ dẫn dắt,
lãnh đạo ASOSAI trong việc hiện thực hóa
các mục tiêu, cam kết tại Tuyên bố Hà Nội
và nâng cao vai trò của KTNN trên diễn đàn
khu vực và thế giới. Cụ thể, KTNN sẽ triển
khai các nội dung của Chương trình nghị sự
phát triển của Liên Hợp Quốc đến năm 2030
về vấn đề phát triển bền vững, trong đó chú
trọng quản trị tốt và tăng cường chống tham
nhũng thông qua các phương pháp tiếp cận
các mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường
chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phổ biến các
chuẩn mực tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực
kiểm toán môi trường; khởi xướng việc thực
hiện các cuộc kiểm toán hợp tác của ASOSAI
và giữa các SAI thành viên về những lĩnh vực
kiểm toán được cộng đồng ASOSAI quan
tâm và KTNN có thế mạnh; xây dựng, ban
hành các tài liệu hướng dẫn, cẩm nang về
kiểm toán môi trường, kiểm toán các mục
tiêu phát triển bền vững; tăng cường hợp tác
với Nhóm công tác về kiểm toán môi trường
của INTOSAI, Chương trình môi trường của
Liên Hợp Quốc, Uỷ ban của Liên Hợp Quốc
về phát triển bền vững; ứng cử thành viên
BĐH INTOSAI nhiệm kỳ 2019-2024. 

Chương trình cũng đề ra nhiệm vụ cốt
yếu của KTNN trong việc phối hợp với Ban
Thư ký, các ủy ban và các nhóm công tác của
ASOSAI để thực hiện thành công các mục
tiêu của Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016-
2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội.
Dự kiến, trong tháng 01/2019, KTNN sẽ
thống nhất với Ban Thư ký ASOSAI về một
số sáng kiến phát triển ASOSAI giai đoạn
2018-2021 nhằm thực hiện các mục tiêu
chiến lược của ASOSAI. Trước đó, KTNN
cũng đã làm việc với KTNN Nhật Bản về các
sáng kiến phát triển ASOSAI để nâng cao
hiệu quả Chương trình đào tạo năng lực của
Tổ chức giai đoạn 2018-2021. Ngoài ra,
KTNN sẽ thực hiện công tác thông tin, tuyên
truyền, vận động các nguồn lực trong khu
vực và thế giới để thực hiện thành công Kế
hoạch chiến lược của ASOSAI, nhằm nâng
cao vị thế của một tổ chức kiểu mẫu trong
khu vực và trên diễn đàn thế giới.

Để đảm bảo các nội dung được thực hiện
đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao,
KTNN đã tổ chức phổ biến Chương trình cho
đội ngũ công chức nòng cốt của KTNN.
Đồng thời, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các
đơn vị, bộ phận có liên quan chủ trì tham
mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước trong
công tác tổ chức thực hiện, điều phối, đôn
đốc và giám sát việc thực hiện Chương trình
và Kế hoạch hoạt động hằng năm; bố trí các
điều kiện cần thiết và nguồn nhân lực tham
gia thực hiện Chương trình; phối hợp thực
hiện các hoạt động và nhiệm vụ trong
Chương trình đảm bảo tiến độ, chất lượng,
hiệu quả cao…n

Năm 2019 là năm đầu tiên KTNN thực hiện trọng trách Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan
Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021. Với vai trò là Chủ tịch ASOSAI,
KTNN sẽ phải đi đầu trong việc đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán tối cao
(SAI) thành viên để có thể thực hiện những cam kết trong Tuyên bố Hà Nội cũng như
các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc 
sứ mệnh dẫn dắt ASOSAI phát triển
r Bài và ảnh: NGỌC QUỲNH

Chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức các sự kiện quốc tế cũng như thực hiện vai trò Chủ tịch
ASOSAI, ông Seywo Lee đã lấy ví dụ về Uỷ ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI).
Năm 1982, lần đầu tiên, BAI đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ II. Ngày đó, việc chưa
có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội mang tầm châu lục khiến các kiểm toán viên của
BAI cảm thấy lo lắng. Nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực, BAI đã đăng cai tổ chức thành
công Đại hội, hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASOSAI và khẳng định năng lực của mình
trên trường quốc tế. Từ đây, bài học mà ông Seywo Lee đưa ra cho KTNN Việt Nam là:
“Quyết tâm, nỗ lực sẽ làm nên thành công”. 

Tấm gương về SAI Hàn Quốc từ cách đây gần 40 năm cũng như kinh nghiệm mà vị
chuyên gia của Ngân hàng Thế giới chia sẻ, cùng các bài học đã được đúc kết qua việc tổ
chức Đại hội ASOSAI 14 sẽ là hành trang để KTNN bước vào xuân mới 2019 với khí thế và
quyết tâm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm đầu tiên thực hiện vai trò Chủ
tịch ASOSAI - vai trò dẫn dắt ASOSAI trở thành một tổ chức năng động, uy tín, hướng tới
các giá trị cốt lõi: “Chuyên nghiệp, Hợp tác, Đồng đều, Sáng tạo”, có những đóng góp quan
trọng cho nền kinh tế châu Á nói chung và các nước thành viên nói riêng.n

Nâng tầm ảnh hưởng... (Tiếp theo trang 6)

KTNN tổ chức phổ biến Chương trình khung 
thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 

nhiệm kỳ 2018-2021

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: “Với vai trò là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-
2021, KTNN ý thức rõ trọng trách của mình trong việc cùng với các SAI thành viên phát huy
những thành quả đạt được, đẩy mạnh hợp tác giữa các thành viên nhằm tăng cường năng
lực, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng ASOSAI. KTNN sẽ làm hết sức mình vì một
ASOSAI phát triển, lớn mạnh, bền vững, đóng góp nhiều giá trị cho nền kinh tế châu Á và
thế giới.”n

Ông Seywo Lee: “Tuyên bố Hà Nội là đứa con tinh thần của Đại hội ASOSAI 14 và nó
được sinh ra bởi KTNN Việt Nam. Việc dẫn dắt, lãnh đạo Tổ chức hiện thực hóa các mục
tiêu và cam kết trong bản Tuyên bố này là trách nhiệm chung của tất cả cán bộ, công chức,
kiểm toán viên của KTNN Việt Nam. Tuy nhiên, thực hiện hiệu quả Tuyên bố Hà Nội là quá
trình lâu dài và phức tạp. Do đó, KTNN Việt Nam nên thảo luận nội bộ về vấn đề này và
sớm đưa ra một kế hoạch ban đầu để trao đổi với Tổng Thư ký ASOSAI (SAI Trung Quốc)
và Nhóm công tác về kiểm toán môi trường của ASOSAI…”n
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Rà soát, đề xuất sửa đổi 
các quy định phù hợp với 
thực tiễn

Việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật KTNN năm 2015
xuất phát từ yêu cầu đặt ra tại Nghị
quyết số 18-NQ/TW về “Một số
vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp
tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả”. Triển khai Nghị quyết
này, tại Kế hoạch số 07-KH/TW
ngày 27/11/2017, Ban Chấp hành
T.Ư giao Đảng đoàn Quốc hội
lãnh đạo xem xét, sửa đổi, bổ sung
các luật có liên quan để thực hiện
đổi mới, sắp xếp, kiện toàn bộ máy
tổ chức, trong đó có Luật KTNN.

Ngày 18/01/2018, Đảng đoàn
Quốc hội ban hành Kế hoạch số
735-KH/ĐĐQH14 triển khai thực
hiện nhiệm vụ được xác định trong
Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị
quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị
lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư
Đảng khóa XII. Căn cứ Kế hoạch
của Đảng đoàn Quốc hội, trong
năm 2018, KTNN đã phối hợp với
các cơ quan của Quốc hội, các Bộ,
ngành, địa phương tiến hành tổng
kết, đánh giá việc thi hành Luật
KTNN năm 2015 và nghiên cứu,
rà soát các quy định của Luật để
kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù
hợp với các quy định về KTNN
trong Hiến pháp, đảm bảo tính
đồng bộ, thống nhất trong hệ
thống pháp luật và phù hợp với
thực tiễn hoạt động của KTNN,
phù hợp với đường lối chủ trương
của Đảng và Nhà nước. 

KTNN cũng đã tổ chức điều
tra, khảo sát tình hình thực hiện
Luật KTNN tại một số UBND cấp
tỉnh; tổ chức Tọa đàm về Luật
KTNN và 4 hội thảo trên phạm vi
toàn quốc (tại Hà Nội, Nghệ An,
Đà Nẵng và TP. HCM) với sự
tham dự của đại diện các đoàn đại
biểu Quốc hội, HĐND, UBND,
các Bộ, ngành T.Ư, sở tài chính các
tỉnh, thành phố, các trường đại học,
viện nghiên cứu, các chuyên gia,
nhà khoa học và các cán bộ chủ
chốt của KTNN. Về cơ bản, các
Bộ, ngành, địa phương đều nhất trí
với sự cần thiết ban hành Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật
KTNN năm 2015 và cơ bản nhất
trí với nội dung KTNN đã đề xuất. 

KTNN xác định, việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật
KTNN năm 2015 nhằm góp phần
hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ
của KTNN, của Tổng Kiểm toán
Nhà nước; làm rõ và đầy đủ phạm
vi, đơn vị được kiểm toán phù hợp

với đối tượng kiểm toán theo quy
định của Hiến pháp, đồng thời
đảm bảo sự đồng bộ với các luật
khác có liên quan. 

Ngoài ra, KTNN tiếp tục
nghiên cứu các vấn đề khác như:
kiểm toán lĩnh vực an ninh quốc
phòng; nghiên cứu bổ sung việc
thực hiện đối chiếu, xác minh theo
quy định của Luật Phòng, chống

tham nhũng, Luật Quản lý, sử
dụng tài sản công; bổ nhiệm ngạch
kiểm toán viên nhà nước trong
trường hợp chuyển ngạch...

Trên cơ sở đề xuất của KTNN,
tại Phiên họp thứ 29 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội tán thành
về sự cần thiết đưa Dự án Luật này
vào Chương trình Xây dựng luật,

pháp lệnh của Quốc hội và xem xét,
thông qua tại 2 kỳ họp (Kỳ họp thứ
7 và Kỳ họp thứ 8 năm 2019).

Quyết liệt triển khai 
xây dựng Dự án Luật 
theo đúng quy trình

Cụ thể hóa tinh thần Nghị
quyết số 613/2018/UBTVQH14,
để triển khai kịp thời việc xây

dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật KTNN năm
2015 bảo đảm đúng tiến độ yêu
cầu, ngay đầu tháng 01/2019,
Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban
hành các quyết định thành lập Ban
Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật KTNN năm 2015; ban hành
Kế hoạch xây dựng Dự án Luật,
trong đó xác định cụ thể những nội
dung công việc cần triển khai đảm
bảo đúng quy trình xây dựng văn
bản pháp luật theo quy định.

Với những nội dung đề xuất
sửa đổi, trong nghiên cứu, xây
dựng Dự án Luật, Ban Soạn thảo
xác định rõ và bám sát quan điểm:
Việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN
phải thể chế hóa đầy đủ quan
điểm, chủ trương, đường lối của
Đảng về phát triển KTNN; đảm
bảo tính độc lập cao đối với hoạt
động KTNN, tương xứng với vị
trí, vai trò của KTNN với tư cách
là cơ quan kiểm tra tài chính, tài
sản công cao nhất của Nhà nước,
do Quốc hội thành lập, hoạt động
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Đồng thời, Luật phải hướng đến
phân định rõ vị trí, chức năng của
KTNN với các cơ quan thanh tra,
kiểm tra, giám sát khác của Nhà
nước; kế thừa và phát huy những
mặt tích cực của Luật KTNN hiện
hành; bổ sung những nội dung
chưa được điều chỉnh hay chưa rõ
hoặc thiếu thống nhất, bãi bỏ
những quy định không còn phù
hợp với thực tế hoạt động của
KTNN; đảm bảo sự thống nhất và
tương thích giữa Luật KTNN với
các luật khác có liên quan. Đặc
biệt, việc sửa đổi Luật phải nhằm
làm rõ phạm vi, đối tượng kiểm
toán; quy định đầy đủ đơn vị được
kiểm toán, bảo đảm mọi nguồn lực
tài chính công, tài sản công theo
quy định của Hiến pháp đều được
KTNN thực hiện kiểm toán; tiếp
thu có chọn lọc những kinh
nghiệm quốc tế về tổ chức, hoạt
động của KTNN và phù hợp với
thực tiễn Việt Nam.

Với quan điểm đó, trong quá
trình triển khai xây dựng Dự án
Luật, KTNN sẽ tổ chức khảo sát
nước ngoài; dịch và nghiên cứu
Luật KTNN của một số nước để
tham khảo, áp dụng phù hợp với
thực tiễn Việt Nam. Đặc biệt,
KTNN sẽ tổ chức các hội thảo lấy
ý kiến các cơ quan, tổ chức về Dự
án Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật KTNN nhằm phát
huy trí tuệ tập thể, tranh thủ ý kiến
của các đại biểu Quốc hội, các nhà
khoa học, nhà quản lý, các cá
nhân, tổ chức có liên quan về Dự
thảo Luật. Dự án Luật cũng sẽ
được gửi xin ý kiến Chính phủ và
đăng trên Cổng thông tin điện tử
của KTNN để lấy ý kiến rộng rãi
của các Bộ, ngành, cơ quan, DN…
Những ý kiến đóng góp cùng với
những đúc rút từ thực tế hoạt động
kiểm toán sẽ là cơ sở vững chắc để
KTNN xây dựng, hoàn thiện Dự
thảo Luật trình các cơ quan có
thẩm quyền.n

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc đưa Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015
vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh 2019                                                            Ảnh: TTXVN

Tại Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13/12/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều
chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định
bổ sung việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN vào Chương trình Xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2019. Thực hiện Nghị quyết này, trong năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt
ra cho KTNN là dồn lực khẩn trương triển khai xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật KTNN năm 2015 theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Dự án Luật.

Xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 
đảm bảo chất lượng, tiến độ
r ĐĂNG KHOA

Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật tập trung vào 10 vấn đề lớn gồm: đối tượng kiểm toán và đơn vị
được kiểm toán; quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán; bổ sung quy định thực hiện nhiệm vụ phòng,
chống tham nhũng; thực hiện giám định tư pháp về việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công;
quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Tổng Kiểm toán Nhà nước; quy
định về thời hạn của cuộc kiểm toán; thời gian lập và gửi báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán; quy
định về kiểm soát chất lượng kiểm toán; việc cung cấp thông tin, tài liệu dưới dạng dữ liệu điện tử để
thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của KTNN, Kiểm toán viên nhà nước; bổ sung quy định về trách nhiệm
phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để hạn chế tình trạng trùng lắp, chồng chéo
giữa hoạt động thanh tra, kiểm tra với hoạt động KTNN; bổ sung quy định chế tài đối với các hành vi
vi phạm Luật KTNN của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan.n

“Việc sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm
2015 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của
KTNN. Vì vậy, các thành viên trong Ban Soạn
thảo, Tổ Biên tập, các đơn vị, cá nhân liên
quan cần quán triệt và thực hiện tốt các nội
dung công việc được phân công, đảm bảo
đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, góp phần
đảm bảo chất lượng, tiến độ” - Tổng Kiểm
toán Nhà nước Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ
đạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
KTNN năm 2015 - nhấn mạnh.n



r Thưa Bộ trưởng, năm 2018, thu
NSNN đã vượt khoảng 7,8% so với dự
toán. Tuy nhiên, theo đánh giá của
KTNN, số thu vượt dự toán chủ yếu từ
các nguồn thu về nhà, đất và dầu thô,
trong khi thu từ 3 khu vực kinh tế quan
trọng lại thấp. Quan điểm của Bộ
trưởng về vấn đề này như thế nào?

- Ngay từ đầu năm 2018, ngành tài
chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp
về quản lý thu. Nhờ đó, năm qua đã hoàn
thành nhiệm vụ kép, đó là thu NSNN
vượt khoảng 7,8% và thu ngân sách T.Ư
vượt 4,2% dự toán. Kết quả này cũng cho
thấy cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền
vững hơn, tỷ trọng thu nội địa chiếm
81% tổng thu NSNN, cao hơn mức 68%
bình quân giai đoạn 2011-2015, thu ngân
sách giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn
thu từ dầu thô, xuất nhập khẩu.

Thực tế, số thu NSNN từ 3 khu vực
kinh tế năm 2018 đã tăng trưởng khoảng
10% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể:
khu vực DNNN tăng 4%, khu vực FDI
tăng 8,8%, khu vực ngoài quốc doanh
tăng 15,8%. Như vậy, thu ngân sách từ
khu vực kinh tế khá phù hợp với mức
tăng trưởng kinh tế của cả nước (GDP
tăng khoảng 7,08% và lạm phát tăng
khoảng 3,5%) góp phần vào việc nâng
cao tính bền vững của NSNN. 

Mặc dù vậy, số thu NSNN từ 3 khu
vực kinh tế vẫn thấp hơn so với dự toán.
Nguyên nhân là do dự toán thu của các
khu vực này được giao ở mức phấn đấu
cao để có thêm nguồn lực cho phát triển

kinh tế - xã hội, thúc đẩy công tác quản
lý thu, chống thất thu... Thêm vào đó,
hoạt động sản xuất kinh doanh của một
số lĩnh vực, ngành hàng còn khó khăn,
lại gặp thiên tai, quá trình tái cấu trúc
kinh tế, xử lý nợ xấu còn chậm, tạo áp
lực lên thu ngân sách... 

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cơ cấu lại
nguồn thu ngân sách, đảm bảo tỷ lệ động
viên hợp lý và phấn đấu thực hiện mục
tiêu thu nội địa của giai đoạn 2016-2020
chiếm khoảng 84 - 85% tổng thu NSNN.
r Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết
định trong việc đẩy mạnh thực hiện và
phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

2016-2020 và Kế hoạch tài chính 5 năm
quốc gia giai đoạn 2016-2020. Với ý
nghĩa quan trọng như vậy, xin Bộ
trưởng cho biết mục tiêu cụ thể đề ra
cho năm tới là gì?

- Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế
thế giới và trong nước, cùng với việc
quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội theo các Nghị
quyết của Đảng, Quốc hội, mục tiêu,
nhiệm vụ về tài chính - NSNN năm
2019 được đề ra là: Tiếp tục thực hiện
chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả;
tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN;
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ
cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an
toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư
phát triển, gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ
chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi
mới khu vực sự nghiệp công; tăng
cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả các nguồn lực tài chính nhà nước
gắn với huy động các nguồn lực xã hội
để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện
tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo an
ninh - quốc phòng.

Với các mục tiêu trên đây, Quốc hội
đã thông qua dự toán NSNN năm 2019;
Thủ tướng Chính phủ đã giao dự toán
cho các Bộ, ngành, địa phương. Trên cơ
sở đó, Bộ Tài chính ban hành Quyết
định, cụ thể hóa các nhiệm vụ thu, chi
ngân sách và vay nợ công cho từng Bộ,
ngành, địa phương theo quy định. Theo
đó, năm 2019, từng Bộ, ngành, địa
phương cần phấn đấu quyết liệt để đạt và
vượt các nhiệm vụ thu; đồng thời quán
triệt chủ trương tiết kiệm, chống lãng
phí, tăng cường kỷ luật tài chính; cơ cấu
lại chi NSNN trong từng ngành, lĩnh vực
trên cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế.
r Được biết, dự toán NSNN năm 2019
do Bộ Tài chính xây dựng chỉ nêu dự
toán chi trả nợ lãi vay mà không đề cập
đến việc chi trả nợ gốc. Trong khi đó,
KTNN đã khuyến nghị khoản chi trả nợ
gốc năm 2019 có thể gây áp lực lớn cho

ngân sách. Bộ trưởng suy nghĩ như thế
nào về vấn đề này?

- Giai đoạn 2013-2015, do thị trường
vốn trong nước chưa phát triển, NSNN
đã phải huy động một khối lượng lớn
nguồn lực. Kỳ hạn vay nợ chủ yếu từ 3
- 5 năm, dẫn đến nhu cầu trả nợ gốc tăng
nhanh, chẳng hạn như: năm 2017 trả
144.000 tỷ đồng, năm 2018 tăng lên
146.770 tỷ đồng; dự kiến năm 2019 là
181.970 tỷ đồng. Nếu tính cả chi trả nợ
gốc của ngân sách địa phương thì tổng
số chi trả nợ gốc năm 2019 là 197.000
tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc cơ cấu lại NSNN, cơ
cấu nợ công kể cả vay trong nước và ngoài
nước cũng như cơ cấu nhà đầu tư đã theo
hướng bền vững hơn. Cùng với đó, bội chi
NSNN đã được kiểm soát chặt chẽ, nên
mặc dù chi trả nợ gốc tăng nhanh nhưng
tổng quy mô huy động của ngân sách T.Ư
đã được kéo xuống thấp hơn so với quy
mô huy động cao tại một số thời điểm.
Nếu như năm 2014, tổng mức vay là
441.000 tỷ đồng, năm 2015 lên tới
446.600 tỷ đồng, thì đến năm 2018, mức
vay giảm còn 341.700 tỷ đồng, dự toán
năm 2019 là 391.500 tỷ đồng. 

Đặc biệt, quy mô nợ công tính theo
GDP sau nhiều năm tăng đã có xu hướng
giảm, năm 2016 là 63,7%, năm 2017
giảm còn 61,4%, năm 2018 dự kiến
khoảng 61%, dự toán năm 2019 là
61,3%. Trong khi đó, thị trường tài chính
giai đoạn này đã có sự phát triển đáng kể
nên việc huy động vốn cho NSNN sẽ
không tạo ra áp lực đối với thị trường.

Bên cạnh đó, khi Luật NSNN 2015 có
hiệu lực từ ngày 01/01/2017, theo thông
lệ quốc tế, khoản chi trả nợ gốc không
đưa vào cân đối NSNN. Tuy nhiên, việc
thanh toán các khoản nợ đến hạn, kể cả
nợ trong và ngoài nước vẫn được thực
hiện đầy đủ, kịp thời mà không làm tăng
tỷ lệ nợ Chính phủ, đảm bảo an toàn tài
chính quốc gia. 

Theo kế hoạch, trong những năm tới,
quy mô chi trả nợ gốc vẫn tiếp tục tăng.
Mặc dù vậy, với việc triển khai các Nghị
quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội về
cơ cấu lại NSNN, kiểm soát bội chi ở
mức 3,6% GDP năm 2019 và 3,4% GDP
vào năm 2020 cũng như cơ cấu lại nợ
công theo kế hoạch trung hạn, thì quy
mô nợ công, bao gồm cả phần huy động
để chi trả nợ gốc đến hạn sẽ có xu
hướng giảm, nền tài chính quốc gia sẽ
bền vững hơn.
r Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!n

Mùa xuân thứ hai lăm
Kính tặng Tổng Kiểm toán Nhà nước và đồng nghiệp!      

Hai lăm năm kẽo kẹt dặm trường
Gánh dân chủ về thông tin ngân sách
Những con tim chan hòa, thanh bạch
Được tin yêu từ chính những công dân.

Nhớ lần đầu kiểm toán ra quân
Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài cao tốc
Chuẩn mực, quy trình vừa làm vừa học
Bầu bạn trăm phương lo lắng, sẻ chia

Thế mà nay đã ngàn cuộc đi về
Nam, Bắc, Tây Nguyên… con đường rộng mở
Kiểm toán hành quân rộn ràng, hăm hở
Những mùa xuân vun cấy bởi lòng dân…

Xin kính chào ngành kiểm toán thanh tân
Hiến pháp nước nhà định danh, định vị
Khúc hoan ca một phần tư thế kỷ
Nay đã thành một giai phẩm tình yêu

Kiểm toán chúng mình ơi!
Vẫn khát khao rất nhiều
Xin hẹn mùa sau, khúc ân tình, trao tiếp...n 

HỮU NGUYỆN
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Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Nền tài chính quốc gia sẽ 
ngày càng bền vững
(Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán)
r LƯU HƯỜNG (thực hiện)
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Năm 2019, bức tranh kinh
tế của Việt Nam sẽ có sự

pha trộn giữa các sắc màu.
Trước tiên, tôi nói về màu
xám, bởi nền kinh tế của nước
ta rất mở, trong khi thế giới
đang gặp ba vấn đề có liên
quan trực tiếp. 

Thứ nhất, trong tất cả các
dự báo gần đây, tăng trưởng
kinh tế thế giới hai năm tới
đều thấp hơn từ 0,1 điểm đến
0,3 điểm % so với dự báo
trước đó, tức là tốc độ tăng
trưởng của kinh tế thế giới sẽ
chững lại, thương mại thế giới
cũng giảm.

Thứ hai, Trung Quốc - đối
tác thương mại lớn nhất và
Hoa Kỳ - thị trường xuất khẩu
lớn nhất của Việt Nam đều
được dự báo giảm tốc nhanh
hơn trước đây.

Thứ ba, tình hình bệnh dịch
diễn biến phức tạp và rủi ro về
địa chính trị tại Bắc Triều
Tiên, Biển Đông, Trung Đông,
di cư tại Hòa Kỳ... gia tăng.

Về giá cả hàng hóa, đặc
biệt là giá dầu, không ai dự
báo được giá dầu trong thời
gian tới như thế nào, bởi tháng
10/2018, giá dầu tăng vọt lên
55 USD/thùng, tăng hơn 30%
so với năm 2017, nhưng trong

những ngày vừa qua, giá dầu
lại lên xuống thất thường và
tiếp tục diễn biến khó lường.
Thị trường chứng khoán cũng
không ổn định, thị trường
chứng khoán Hoa Kỳ liên tục
mất điểm. 

Vấn đề nữa là cuộc chiến
thương mại Trung Quốc - Hoa
Kỳ cũng rất khó dự báo. Mặc
dù điều này có thể mang lại cơ
hội về nông nghiệp, công
nghiệp, dịch vụ..., thế nhưng,
nếu nó gắn với cuộc chiến địa
chính trị thì rất bất lợi cho
nhiều quốc gia.

Nói về màu hồng, đầu tiên
là sự lạc quan về tiêu dùng
của người dân Việt Nam.
Trong suốt hơn 10 năm qua,

lúc khó khăn, bất ổn hay khi
tăng trưởng, hồi phục, niềm
tin tiêu dùng của người Việt
luôn cao nhất nhì châu Á.

Hiệp định Đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTTP) có hiệu lực
vào ngày 14/01/2019 và dự
kiến cuối quý I đầu quý
II/2019, Hiệp định Việt Nam -
EU sẽ được thông qua là cơ
hội để mở rộng thị trường xuất
nhập khẩu nội khối. Chính phủ
cũng đang cải cách rất mạnh
mẽ môi trường kinh doanh,
khắc phục những hạn chế, tạo

thêm động lực để phát triển.
Lúc này, cụm từ chúng tôi thấy
phù hợp nhất là “hành động”. 

Bên cạnh đó, do chính sách
đầu tư phát triển của Việt Nam
ngày càng cởi mở, cho nên
việc đầu tư dài hạn ở đây sẽ
rất tốt. Chính sách phát triển
kinh tế Trung Quốc cộng 1, đó
có thể là Việt Nam hoặc nước
lân cận, sẽ có tác động tích
cực tới Việt Nam. Cuộc chiến
thương mại Trung Quốc - Hoa
Kỳ sẽ giúp chúng ta chuyển
hướng thương mại và đầu tư,
ít nhất là trong ngắn hạn.

Cũng bởi cuộc chiến này, Hàn
Quốc đang chuyển hướng
chiến lược, họ đưa ra “Chiến
lược hướng Bắc” - hợp tác với
Bắc Triều Tiên hướng đến ổn
định hòa bình, nối qua Nga và
các nước vùng Trung Á và
“Chiến lược hướng Nam” -
quan tâm tới Ấn Độ và
ASEAN, trong ASEAN thì họ
chọn Việt Nam và Indonesia.
Đó là những cơ hội mà Việt
Nam có thể tận dụng được...

Để cân bằng giữa vùng
xám và vùng hồng thì mục tiêu
tăng trưởng GDP năm 2019 từ
6,6 - 6,8% là hợp lý và thận
trọng. Tuy nhiên, Việt Nam
vẫn phải đặt ra kịch bản xấu
nhất để sẵn sàng đối phó với
những rủi ro khó lường đồng
thời nhân cơ hội đó (nếu có)
để tạo ra một chút lợi thế.n

LƯU HƯỜNG (ghi) 

CHUYÊN GIA KINH Tế VÕ TRÍ THÀNH: 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 2019 
sẽ có sự pha trộn giữa các sắc màu

Tôi rất ấn tượng với những
kết quả công tác năm

2018 của KTNN. Theo báo
cáo của Tổng Kiểm toán Nhà
nước, KTNN đã hoàn thành
kế hoạch đề ra, qua đó kiến
nghị xử lý tài chính 89.600 tỷ
đồng, tăng thu, giảm chi
NSNN tăng 18,39% so với
năm 2017. Qua kiểm toán đã
kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 115
văn bản pháp luật (2 luật, 4
nghị định; 15 thông tư; 15
nghị quyết; 28 quyết định; 51
văn bản khác nhằm bịt lỗ
hổng về cơ chế, tổ chức thực
hiện quy định của Nhà nước
tránh thất thoát, lãng phí tài
sản, tài chính công; kiến nghị
xử lý trách nhiệm theo quy
định của pháp luật đối với
hàng chục tập thể và cá nhân.

Tôi cũng rất hoan nghênh
KTNN đã thực hiện nhiều
chuyên đề kiểm toán, trong đó
đã tập trung vào những điểm
“nóng” được dư luận xã hội,
cử tri và nhân dân hết sức
quan tâm như: việc quản lý sử
dụng đất đai đô thị, các dự án
theo hình thức hợp tác công -

tư BT, BOT; việc hoàn Thuế
Giá trị gia tăng; quản lý, sử
dụng vốn ODA; thực hiện
chính sách, pháp luật về cổ
phần hóa DNNN... Kết quả
kiểm toán đã làm rõ thực

trạng, những kết quả đạt
được, những bất cập hạn chế,
qua đó đã giúp Quốc hội,
Chính phủ có cơ sở xem xét,
đánh giá để kịp thời chấn
chỉnh công tác quản lý cũng
như hoàn thiện cơ chế pháp
luật, nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng nguồn lực của đất
nước; góp phần ngăn chặn
thất thoát, lãng phí. Kết quả
kiểm toán luôn được đại biểu
Quốc hội, cử tri tin tưởng,
đánh giá cao. 

Tôi cũng được biết, năm
qua, KTNN đã chuyển hồ sơ
5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm
pháp luật được phát hiện
thông qua kết quả kiểm toán
sang Cơ quan Điều tra để làm
rõ và xử lý theo quy định của

pháp luật. Trong bối cảnh
toàn Đảng, toàn dân ta đang
quyết tâm đẩy mạnh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực;
thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, kết quả trên của
KTNN là rất đáng ghi nhận,
góp phần đẩy lùi tham nhũng,
lãng phí.

Những kết quả đạt được
thể hiện nỗ lực, quyết tâm của
KTNN nhằm đáp ứng ngày
càng tốt hơn vai trò là cơ
quan kiểm tra tài chính nhà
nước, hoạt động độc lập, chỉ
tuân theo pháp luật. Tôi hy
vọng rằng, trong năm 2019,
KTNN sẽ tiếp tục phát huy
sức chiến đấu, khắc phục khó
khăn để đạt được những thành
công mới trong thực hiện

nhiệm vụ chính trị được giao.
KTNN cần bám sát chỉ đạo,
định hướng của Đảng và các
nghị quyết của Quốc hội
trong xây dựng kế hoạch kiểm
toán; tăng cường chất lượng
cán bộ, tiếp tục đổi mới, nâng
cao toàn diện chất lượng kiểm
toán; chú trọng kiểm toán
những vấn đề nhạy cảm, nổi
cộm, gây bức xúc trong xã hội
như: việc sử dụng tài sản
công, tài chính công, nhất là
việc sử dụng đất đai, công tác
thu, chi NSNN, các dự án đầu
tư bằng ngân sách T.Ư; dự án
PPP, việc cổ phần hóa
DNNN; đồng thời góp phần
phòng, chống tiêu cực trong
lĩnh vực NSNN...n

N. HỒNG (ghi)

ĐạI BIểU QUốC HộI, PHÓ TRưởNG BAN DÂN NGUYệN LưU BÌNH NHưỡNG: 

Cần tiếp tục chú trọng kiểm toán những 
lĩnh vực nhạy cảm, gây bức xúc trong xã hội

Cả nước dậy niềm tin, nối nghiệp Vua Hùng, 
xây dựng non sông giàu đẹp mãi;

Toàn dân bừng sức mạnh, theo lời Đảng Bác, 
giữ gìn Tổ quốc vững bền lâu.

THANH LỊCH

Tổ quốc mừng Xuân, học tập Bác, trên chính dưới nghiêm, 
đất nước muôn phương bừng sức sống;

Quê hương đón Tết, làm theo Đảng, trong hòa ngoài thuận, 
non sông khắp chốn rực màu xuân.

CHÚC AN

☯

Câu đối Tết

☯

☯

☯
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Năm 2018 đã khép lại với
những chỉ số kinh tế rất ấn

tượng, khẳng định một năm
thành công của kinh tế Việt
Nam. Tăng trưởng GDP đạt
7,08%, là mức tăng cao nhất
trong 11 năm qua. Chất lượng
tăng trưởng kinh tế được cải
thiện. CPI bình quân năm 2018
tăng 3,54% so với bình quân
năm 2017, dưới mục tiêu Quốc
hội đề ra. Với những chỉ số này,
nền kinh tế đã đạt "mục tiêu kép"
là vừa giữ vững ổn định kinh tế
vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng
GDP, vượt qua các dự báo tạo
thêm dư địa để thực hiện nhiệm
vụ tốt hơn trong những năm tiếp
theo. Các kết quả trên càng trở
nên đặc biệt trong hoàn cảnh cả
đất nước phải đứng trước vô số
khó khăn, nằm ngoài mọi kịch
bản, dự đoán. 

Phân tích kỹ thuật cho thấy,
các nền tảng cơ bản cho kinh tế
Việt Nam có được từ các năm
qua và chuyển sang năm 2019 là
ổn. Khả năng cao là các chỉ tiêu
kinh tế và xã hội cơ bản sẽ đạt
được và là tiền đề thuận lợi để đạt
được chỉ tiêu 5 năm (2016-2020).

Dù kinh tế, xã hội đã đạt được
nhiều thành tựu trong năm 2018,
nhưng lãnh đạo Đảng, Nhà nước
vẫn luôn nhấn mạnh tinh thần
"không chủ quan, thoả mãn;
không quá say sưa với thành tích,
thắng lợi" và "không ngủ quên
trên vòng nguyệt quế"... Bởi lẽ,
trong thời điểm này, nước ta vẫn
đang đối diện với rất nhiều thử
thách khó lường. Đó là:

Tình hình thế giới, khu vực
tiếp tục diễn biến phức tạp, cuộc
chiến tranh thương mại Mỹ -
Trung chưa biết sẽ đi đến đâu.
Trong khi đó, Việt Nam lại là
nước có độ mở kinh tế rất lớn,
phụ thuộc nhiều vào xuất nhập
khẩu, đầu tư nước ngoài cũng bị
tác động, ảnh hưởng. Để đạt
được những chỉ tiêu đặt ra,
chúng ta cần phải nỗ lực rất
nhiều.

Đối với Việt Nam, việc phê
chuẩn và tham gia Hiệp định Đối
tác toàn diện và tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương (CPTPP)
mang đến nhiều cơ hội, nhưng

cũng không ít thách thức. Quan
trọng nhất là nước ta phải vượt
qua các vấn đề từ hội nhập và các
hiệp định thương mại tự do, như:
cạnh tranh, hàng rào kỹ thuật, sở
hữu, xuất xứ nội khối, phát triển
hạ tầng và thể chế; bảo vệ môi
trường và an sinh xã hội...

Những hạn chế, yếu kém tích
tụ, tồn đọng từ lâu trong nền
kinh tế và trong nhiều lĩnh vực
xã hội, gây ra nhiều bức xúc, đòi
hỏi một quá trình khắc phục rất
dài. Việc cải thiện chất lượng
tăng trưởng còn chậm, chưa bền
vững; năng suất lao động, năng
lực cạnh tranh còn thấp, chưa
tham gia sâu rộng vào mạng sản
xuất và chuỗi giá trị toàn cầu;
ứng dụng công nghệ cao ở nhiều
ngành, lĩnh vực còn bất cập. Để
hoàn thành mục tiêu tăng trưởng,
Việt Nam đang dựa nhiều vào tín
dụng và khu vực FDI, đặc biệt là
các tập đoàn FDI lớn. Không có
các tập đoàn này thì tốc độ tăng
trưởng của Việt Nam sẽ chững
lại, và đây là thực trạng đã diễn
ra trong nhiều năm nay, không
phải chỉ bây giờ.

Trên thực tế, nhiều năm qua,
tổng thu ngân sách của Việt Nam

không đủ để chi thường xuyên và
trả nợ. Do đó, Chính phủ luôn
phải phát hành nợ mới để có thể
duy trì được sự thâm hụt này. Đây
cũng là lý do khiến tổng nợ tăng
lên, lãi suất trên thị trường chịu
sức ép lớn và tăng thâm hụt ngân
sách. Tất cả đang tạo ra một áp
lực vô cùng to lớn lên nền kinh tế.

Nhiều ngân hàng vẫn đối
diện với áp lực giảm nợ xấu và

sở hữu chéo, cần phải nâng cao
năng lực quản trị và chuẩn hóa
các quy trình, yêu cầu và chỉ tiêu
hoạt động theo hướng dẫn của
Ngân hàng Nhà nước, chủ động
bám sát chuẩn chung quốc tế và
lộ trình cam kết hội nhập.

Để hạn chế những tồn tại
trên, trong năm 2019, Việt Nam
phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa,
đặc biệt là Nhà nước cần giảm
bộ máy cồng kềnh để việc chi
tiêu đảm bảo cân đối được ngân
sách. Năm 2019, cả hệ thống
phải chuyển động, cơ bản giải
quyết tình trạng "trên nóng, dưới
lạnh", thực hiện đúng phương
châm của Chính phủ năm nay
với 12 chữ: "kỷ cương, liêm
chính, hành động, sáng tạo, hiệu
quả, bứt phá".n

Ảnh: TTXVN

Không thể ngủ quên trên vòng 
nguyệt quế của năm 2018
r PGS,TS. NGÔ TRÍ LONG - Chuyên gia Kinh tế

Theo số liệu vừa công bố, tốc
độ tăng trưởng GDP năm

2018 của Việt Nam đạt 7,08%,
vượt mục tiêu tăng 6,5 - 6,7% mà
Quốc hội đã đặt ra; kim ngạch
xuất khẩu ước đạt 238 tỷ USD,
cao hơn 22 tỷ USD so với mốc kỷ
lục đạt được năm 2017; lạm phát
được kiểm soát hiệu quả, mặc dù
giá xăng dầu trên thị trường thế
giới tăng liên tục từ đầu năm và
các loại hàng hóa, dịch vụ do Nhà
nước quản lý được điều chỉnh dần
theo sát giá thị trường...

Kết quả đạt được sẽ tạo thêm
dư địa để thực hiện tốt hơn các
nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội,
tạo việc làm, nâng cao thu nhập
và đời sống của nhân dân, ổn
định xã hội trong các năm tiếp
theo. Tuy nhiên, nhìn rộng ra cả
5 năm vừa qua và trong thời gian
tới, có thể thấy, nền kinh tế Việt
Nam vẫn còn nhiều khó khăn và
thách thức, đặc biệt là trong vấn
đề tăng trưởng.

Thực tế, tốc độ tăng trưởng
của nền kinh tế năm 2018 đạt cao

nhất trong 10 năm qua, nhưng vẫn
thấp so với những năm 90 của thế
kỷ trước và quan trọng hơn là chất
lượng tăng trưởng không cao.
Biểu hiện chất lượng tăng trưởng
không cao được phản ánh qua các
chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như: hiệu
quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh,
cân đối ngân sách, nợ công, các
lĩnh vực y tế, văn hóa giáo dục, thị
trường lao động, thị trường hàng
hóa, thị trường tài chính, thị
trường khoa học công nghệ,…

Việc đổi mới mô hình tăng
trưởng đã đạt được một số kết
quả, nhưng tăng trưởng xét trong
thời gian dài đang đạt tốc độ chưa
cao, (trừ năm 2018 đã đạt trên
7%), hiệu quả và sức cạnh tranh ở
một số lĩnh vực còn thấp, vẫn
trong tình trạng mô hình tăng
trưởng theo bề rộng như trước
đây. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới
(WEF), chỉ số năng lực của Việt
Nam về tuyệt đối được đánh giá
tăng 0,1 điểm, nhưng thứ bậc lại
giảm 3 bậc, đứng thứ 77/140 nền
kinh tế năm 2018. Mô hình tăng
trưởng vẫn nặng về gia công, có
mức giá trị gia tăng thấp trong
chuỗi giá trị.

Trong chiều hướng chung,
mặc dù tốc độ tăng trưởng của nền
kinh tế đạt bình quân 5 - 7%/năm
với 3 năm liên tục tăng nhưng có
xu hướng không tăng đều sau mỗi
5 - 10 năm. Hơn nữa, việc tăng
trưởng cũng không đồng đều giữa
các khu vực kinh tế, thành phần
kinh tế và lãnh thổ. Tăng trưởng
và phát triển kinh tế cần được xem

xét, đánh giá trong mối quan hệ
mang tính tổng thể, với sự tác
động của nhiều chỉ tiêu mang tính
xã hội (phân hóa giàu nghèo), tính
môi trường (tình trạng ô nhiễm).

Năm 2018, năng suất các yếu
tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào
GDP ước tính đạt 40,23%, mặc dù
cao hơn bình quân của giai đoạn
2011-2015 (33,58%) nhưng lại
thấp hơn năm 2017 (45,47%) và
thấp hơn so với nhiều nước. Tốc
độ tăng năng suất lao động bình
quân giai đoạn 2016-2018 đạt
5,6%, cao hơn so với giai đoạn
2011-2015 (4,3%/năm), nhưng
năng suất lao động của Việt Nam
còn thấp hơn rất nhiều so với các
nước trong khu vực. 

Cho đến nay, động lực tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn
chủ yếu phụ thuộc vào ngành
công nghiệp chế biến - chế tạo,
trong khi tốc độ tăng trưởng của
ngành này đang dần chững lại.
Tốc độ tăng giá trị tăng thêm
ngành công nghiệp chế biến - chế
tạo năm 2018 dự tính đạt 12,65%,

thấp hơn mức tăng năm 2017
(12,77%). Đóng góp của ngành
công nghiệp chế biến - chế tạo
mới dừng lại ở khâu gia công với
giá trị gia tăng thấp và chủ yếu do
DN có vốn đầu tư nước ngoài
thực hiện.

Trong những năm gần đây,
tăng trưởng về kim ngạch xuất
nhập khẩu luôn duy trì ở hai con
số, năm 2018 là năm thứ ba liên
tiếp Việt Nam xuất siêu (khoảng 1
tỷ USD), tuy nhiên, 70% kim
ngạch xuất khẩu là do DN có vốn
đầu tư nước ngoài thực hiện. Trên
thực tế, nếu nền kinh tế vẫn tiếp
tục phụ thuộc vào khu vực DN có
vốn đầu tư nước ngoài thì dù tăng
trưởng kinh tế ở mức cao, đời
sống người dân cũng cải thiện
không đáng kể. Hơn nữa, động
lực cho tăng trưởng từ xuất khẩu
của DN có vốn đầu tư nước ngoài
là có hạn và thường không bền
vững, có thể thay đổi rất nhanh
khi gặp những biến động trên thế
giới, sự thay đổi trong các chính
sách ưu đãi, hoặc các nhà đầu tư
chuyển hướng theo tình hình của
thị trường.

Thực tế trên yêu cầu chúng ta
phải giải quyết rất nhiều vấn đề.
Dù vậy, Chính phủ nên tập trung
vào một số giải pháp mang tính
căn cơ để thực hiện cho được mục
tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội năm 2019 cũng như
những năm sắp tới.n

Tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn gặp
nhiều thách thức
r PGS,TS. ĐẶNG VĂN THANH - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
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Kết quả tăng trưởng khả
quan năm 2018 là điều

kiện thuận lợi tạo đà cho tăng
trưởng năm 2019. Trên cơ sở
phân tích, đánh giá tình hình
kinh tế trong nước và thế giới,
cũng như xem xét các yếu tố tác
động đến kinh tế Việt Nam
trong thời gian tới, Trung tâm
Thông tin và Dự báo kinh tế -
xã hội quốc gia đã đưa ra hai
kịch bản tăng trưởng kinh tế
Việt Nam năm 2019. Sự khác
nhau giữa hai kịch bản phụ
thuộc nhiều vào tăng trưởng
kinh tế thế giới và tỷ lệ chi đầu
tư phát triển.

Kịch bản 1 - tăng trưởng
kinh tế đạt 6,84%

Theo kịch bản 1 (kịch bản
cơ sở), tăng trưởng kinh tế sẽ
đạt mức 6,84% với giả định:
kinh tế thế giới năm 2019 dự
báo sẽ tăng trưởng ở mức
3,65% so với năm trước và tăng
trưởng của một số nước đối tác
của Việt Nam như: Mỹ, khu vực
châu Âu, Nhật Bản, Trung
Quốc không quá thấp so với
mức tăng của năm 2018. Việc
tham gia vào Hiệp định Đối tác
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương và Hiệp định
Thương mại tự do Việt Nam -
châu Âu sẽ mang lại tác động
tích cực tới kinh tế Việt Nam.
Cuộc chiến thương mại Mỹ -
Trung có thể mang lại cho Việt
Nam lợi thế so với Trung Quốc
khi xuất khẩu sang Mỹ. Xu
hướng giá cả hàng hoá hạ nhiệt
sẽ giúp giảm áp lực lên lạm phát
tại Việt Nam. Lạm phát toàn
cầu dự kiến tăng 3,6%, thấp hơn
so với mức 4% của năm 2018
và giá dầu dự kiến là 68,7
USD/thùng.

Còn trong nước, kinh tế vĩ
mô ổn định, nhưng mặt bằng lãi
suất vẫn tăng khoảng 1,5 - 2
điểm phần trăm do nhu cầu của

Nhìn lại năm 2018, việc đạt
được kết quả toàn diện trên

tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính
trị, xã hội, môi trường, quốc
phòng, an ninh, đối ngoại cho
thấy nền kinh tế đã có bước phát
triển rất tích cực, từng bước củng
cố năng lực nội tại, khả năng
chống chịu của nền kinh tế trước
sự thay đổi của kinh tế thế giới.
Tăng trưởng GDP đạt 7,08% và
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát
lạm phát trong bối cảnh tài chính,
thương mại thế giới có nhiều biến
động, nhiều nền kinh tế tăng
trưởng chậm lại là một minh
chứng rõ nét.

Một điều đặc biệt nữa của
năm 2018 là kết quả đạt được
không chỉ toàn diện trên tất cả các
ngành, lĩnh vực mà còn toàn diện
ở tất cả các địa phương. Các tỉnh,
thành phố trong cả nước đều nỗ
lực thi đua đạt nhiều thành tích
nổi bật, tăng trưởng kinh tế và thu
ngân sách đều tăng mạnh, nhiều
chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mức
kỷ lục, nhiều địa phương đã hoàn
thành trước một năm mục tiêu
của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh, thành phố.

Mỗi Bộ, ngành, mỗi địa
phương đều có sự đóng góp tích
cực vào kết quả chung của cả
nước, trong đó, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư (KH&ĐT) có những đóng
góp quan trọng, tiếp tục khẳng
định quyết tâm cải cách, đổi mới,
vai trò nhạc trưởng trong công tác
phối hợp, tham mưu tổng hợp về
thể chế, cơ chế, chính sách, giải
pháp thực hiện thành công mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội đã đề ra…

Năm 2019 là năm bứt phá để
thực hiện các Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng, Nghị quyết của
Quốc hội về Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Mỗi năm đều có những khó khăn,
thách thức và yếu tố thuận lợi
riêng nhưng chúng ta cần kiên
định lập trường cải cách, đổi mới,
vươn lên, sẵn sàng ứng phó với
những biến động, củng cố sự
vững vàng, độc lập, tự chủ của
nền kinh tế để hướng tới mục tiêu
thịnh vượng, bền vững. Theo đó,
Bộ KH&ĐT xác định 3 trọng tâm
lớn trong năm 2019. 

Một là, tận dụng bằng được
các cơ hội đem lại, dù là nhỏ nhất
để phát triển bứt phá, cụ thể là đà
tăng trưởng kinh tế tích cực đã có
được 2 năm qua; các ngành, lĩnh
vực, địa phương đang có xu thế
tăng trưởng tốt; nhiều quyết sách
tiếp tục phát huy hiệu quả. Cơ hội
từ cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư, nhất là về công nghệ,
kỹ thuật, quản lý đang hiện hữu.
Làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư
toàn cầu dự báo tiếp tục chảy về

khu vực năng động, trong đó, Việt
Nam là một điểm đến hấp dẫn.
Việt Nam cần chuẩn bị tốt mọi
điều kiện để đón nhận có chọn lọc
và đẩy mạnh sự kết nối giữa DN
trong nước với DN nước ngoài.
Tiến trình cải cách hành chính, cải
thiện môi trường kinh doanh của
nước ta còn nhiều dư địa và ngày
càng được đẩy mạnh. Niềm tin
của người dân, cộng đồng DN
ngày càng được củng cố.

Hai là, kiên định mục tiêu,
giải pháp ngắn hạn và dài hạn
nhằm hướng tới đạt được sự phát
triển bứt phá không chỉ cho năm
2019 mà còn nhiều năm tiếp theo;
phấn đấu đưa Việt Nam trở thành
một nước có mức thu nhập trung
bình cao, thịnh vượng về kinh tế,
bền vững về môi trường, tiến bộ
và công bằng về xã hội; đẩy mạnh
hơn nữa cải cách, đổi mới, sáng
tạo... Trong đó tập trung vào 6
trọng tâm, gồm: hiện đại hóa nền
kinh tế và phát triển khu vực tư
nhân; xây dựng năng lực đổi mới
sáng tạo quốc gia; nâng cao hiệu
quả kinh tế trong đô thị hóa và
phát triển lãnh thổ; phát triển bền
vững về môi trường và tăng
cường khả năng thích ứng với
biến đổi khí hậu; đảm bảo công
bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội;

xây dựng thể chế Nhà nước hiện
đại và hiệu quả.

Ba là, Bộ KH&ĐT cùng các
cấp, các ngành ra sức thi đua, nỗ
lực triển khai thực hiện quyết liệt,
hiệu quả, đạt kết quả bứt phá
trong tất cả các chính sách, giải
pháp đã đề ra, trong đó tập trung
một số bứt phá trọng tâm gồm:
phát triển bứt phá về lực lượng
sản xuất, trọng tâm là phát triển
mạnh khu vực tư nhân, nâng cao
khả năng tiếp cận các nguồn lực
gắn liền với đổi mới, sáng tạo, tạo
lập môi trường kinh doanh bình
đẳng; gia tăng tốc độ bứt phá của
tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao chất lượng tăng
trưởng; nhanh chóng hình thành
các trung tâm đổi mới sáng tạo
quốc gia và đẩy mạnh hoạt động
của mạng lưới kết nối đổi mới
sáng tạo; cải thiện bứt phá hiệu
quả quản trị nhà nước gắn liền với
xây dựng bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu
quả phù hợp với kinh tế thị trường
hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng
cao hiệu quả thực thi chính sách
ở mọi cấp, mọi ngành, nâng cao
tính minh bạch và trách nhiệm
giải trình.n    

QUỲNH ANH (ghi)

Bộ TRưởNG Bộ Kế HOạCH VÀ ĐầU Tư NGUYễN CHÍ DũNG:

Đổi mới để phát triển bứt phá trong năm 2019 và
những năm tiếp theo

Ảnh: TTXVN

Hiệp định Đối tác toàn diện và
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) đã chính thức có hiệu
lực từ ngày 14/01/2019. Theo
Bộ Tài chính, thu NSNN từ hoạt
động xuất nhập khẩu sẽ bị ảnh
hưởng, nhưng về cơ bản nó sẽ
không gây tác động đột ngột
do lộ trình đã được báo trước.

Thách thức và cơ hội đan xen
Bộ Tài chính cho biết, các

cam kết trong CPTPP thuộc lĩnh
vực tài chính gồm: thuế xuất
nhập khẩu, thủ tục hải quan, dịch
vụ chứng khoán và dịch vụ bảo
hiểm. Trong các nội dung cam
kết, việc mở cửa và tạo thuận lợi
cho thị trường hàng hóa đóng
một vai trò lớn, có ý nghĩa cốt
lõi. Bên cạnh đó, các cam kết về
việc mở cửa thị trường dịch vụ,

trong đó có dịch vụ chứng khoán
và bảo hiểm cũng là nội dung rất
quan trọng. 

Về thuế nhập khẩu, Việt
Nam cam kết xóa bỏ gần 100%
thuế nhập khẩu các mặt hàng,
trong đó: 65,8% số dòng thuế có

mức thuế suất 0% ngay khi Hiệp
định có hiệu lực; 86,5% số dòng
thuế có mức thuế suất 0% vào
năm thứ 4 kể từ khi Hiệp định có
hiệu lực; 97,8% số dòng thuế có
mức thuế suất 0% vào năm thứ
11 kể từ khi Hiệp định có hiệu

lực; các mặt hàng còn lại cam
kết xoá bỏ thuế nhập khẩu với lộ
trình dài hơn hoặc theo hạn
ngạch thuế quan. 

Về thuế xuất khẩu, Việt Nam
cam kết xóa bỏ phần lớn thuế
xuất khẩu đối với hàng xuất khẩu
sang CPTPP theo lộ trình lên đến
15 năm sau khi Hiệp định có hiệu
lực. Những mặt hàng quan trọng
còn lại sẽ tiếp tục được duy trì
thuế xuất khẩu, gồm: than đá,
dầu mỏ và một số loại quặng,
khoáng sản. 

Về thủ tục hải quan, mục tiêu
chủ yếu đã cam kết trong CPTPP
là tạo thuận lợi thương mại và
tăng cường giám sát hải quan.
Trong đó, một số nghiệp vụ
chính được cam kết cụ thể, như:
quy định về thời gian giải phóng
hàng chuyển phát nhanh, cơ chế

xác định trước mã hàng hóa,
phương pháp xác định trị giá và
xuất xứ hàng hóa, cơ chế giám
sát đối với xuất xứ hàng hóa;... 

Về dịch vụ tài chính, Việt
Nam cam kết mở cửa bổ sung
đối với một số loại hình dịch vụ,
như: dịch vụ nhượng tái bảo
hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ
trợ bảo hiểm, dịch vụ quản lý
danh mục đầu tư qua biên giới và
một số loại hình dịch vụ chứng
khoán khác… 

Cũng theo Bộ Tài chính,
Hiệp định CPTPP có phạm vi
rộng hơn và mức độ cam kết cao
hơn các hiệp định khác mà Việt
Nam đã tham gia. Việc thực thi
các cam kết trong CPTPP sẽ
mang lại cơ hội lớn để Việt Nam
mở rộng và đa dạng hóa thị
trường, kể cả thị trường nhập

CPTPP sẽ không tác động đột ngột
r THÙY ANH

Với 11 nước tham gia, trong đó có Việt Nam, CPTPP chính thức có
hiệu lực từ ngày 14/01/2019                                            Ảnh tư liệu



nền kinh tế
tăng, trong khi
thanh khoản hệ
thống ngân
hàng không
còn dồi dào do
thắt chặt chính
sách tiền tệ.
Xuất khẩu có
thể bị ảnh
hưởng bởi các
biện pháp phi
thuế quan, rào
cản thương mại
đối với hàng
hóa xuất khẩu
của Việt Nam. Tỷ lệ đầu tư/GDP
dự kiến ở mức 32% trong năm
2019. Chính phủ chủ động và linh
hoạt trong điều hành tỷ giá với
biến động tỷ giá trung bình dưới
3% trong năm 2019, nợ công duy
trì ở mức 63%/năm, tăng dư nợ
tín dụng ở mức 16,5%.

Kịch bản 2 - tăng trưởng
kinh tế đạt 7,02%

Ở kịch bản 2 (kịch bản khả
quan), tăng trưởng kinh tế sẽ đạt
mức 7,02% với giả định các yếu
tố ngoài nước không thay đổi so
với kịch bản cơ sở, kinh tế Việt
Nam được đánh giá là ít chịu ảnh
hưởng hơn từ cuộc chiến thương
mại Mỹ - Trung. Theo đó, dòng
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có
xu hướng chảy vào Việt Nam
mạnh hơn xu hướng rút khỏi thị
trường bởi sự ổn định của kinh tế
vĩ mô và sự cải thiện của môi
trường kinh doanh trong năm
2019. Đồng thời, việc các hiệp

định thương
mại có sự tham
gia của Việt
Nam bắt đầu có
hiệu lực từ năm
2019 sẽ thúc
đẩy sự gia tăng
của xuất khẩu
hàng hoá và
đầu tư, bù đắp
sự suy giảm
xuất khẩu do
các biện pháp
bảo hộ thương
mại ở nước áp
dụng đối với

hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.
Trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn
định được duy trì từ các năm đầu
kế hoạch, Chính phủ tiếp tục điều
hành linh hoạt và kiểm soát tốt
biến động tỷ giá khoảng 2 - 2,5%;
lãi suất biến động chỉ từ 1 - 1,5%;
nợ công kiểm soát chặt chẽ ở mức
61,5% GDP, trong khi tỷ lệ vốn
đầu tư/GDP tăng lên khoảng 33%
do sự phát triển của khu vực đầu
tư trực tiếp nước ngoài và khu vực
tư nhân trong nước.

Trước diễn biến phức tạp, khó
lường của nền kinh tế thế giới,
nhất là chính sách bảo hộ thương
mại giữa các quốc gia và chiến
tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung
Quốc, việc đẩy mạnh tăng trưởng
khu vực tư nhân, cải cách thể chế
và môi trường kinh doanh, phát
triển khoa học công nghệ và nâng
cao năng suất lao động... là động
lực tăng trưởng kinh tế của nước
ta trong giai đoạn tới.n

HẢI LY (ghi)
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TS. ĐẶNG ĐỨC ANH  - TRUNG TÂM 
THÔNG TIN VÀ Dự BÁO KINH Tế - 
XÃ HộI QUốC GIA:     

Hai kịch bản tăng trưởng
kinh tế năm 2019 Những tín hiệu tích cực

Một thị trường tài chính hoàn
hảo bao giờ cũng gồm 2 cấu phần,
đó là thị trường tiền tệ lo dòng vốn
ngắn hạn và thị trường vốn lo dòng
vốn trung và dài hạn cho nền kinh
tế. Thời gian trước, Việt Nam đã
không có một thị trường tài chính
như vậy vì phần lớn dòng vốn đều
là ngắn hạn. Tuy nhiên, vài năm trở
lại đây, thị trường vốn của Việt Nam
đã có những chuyển động tốt, thể
hiện qua giá trị vốn hóa của thị
trường chứng khoán trên GDP tăng
trên 70%. 

Năm 2018, thị trường tài chính có chuyển biến tốt,
thị trường tiền tệ đã cơ bản giải quyết được vấn đề nợ
xấu, hoạt động của các tổ chức tín dụng đã tốt hơn.
Trên thị trường vốn, dòng vốn ngắn hạn do ngân hàng
huy động để cho vay trung và dài hạn đã giảm xuống.
Những chuyển biến này phù hợp với sự tăng trưởng
và phát triển của thị trường vốn. 

Chúng ta đều biết, năm 2018, thị trường chứng
khoán thế giới đã có biến động rất lớn. Nhiều nền kinh
tế mới nổi có hiện tượng tháo chạy vốn của nhà đầu
tư, do tác động của 2 yếu tố chính là việc tăng lãi suất
của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung. Thị trường chứng khoán Mỹ
đã tác động đến thị trường của nhiều nước, trong đó
có thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, trong
năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có tăng,
có giảm, nhưng các nhà đầu tư vẫn có niềm tin đối với
thị trường. Dù có dao động bước đầu, nhưng nhà đầu
tư nước ngoài vẫn giữ lại vốn trong nền kinh tế, không
chuyển dịch ra khỏi thị trường Việt Nam. Trạng thái
tích cực này chủ yếu là nhờ nền kinh tế của nước ta có
tỷ lệ lạm phát thấp và tỷ giá hối đoái ổn định. 

Phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng 
của tín dụng

Mặc dù đã chuyển biến tích cực nhưng thị trường
tài chính của nước ta vẫn cần phải có đầy đủ các công
cụ, các thiết chế để tiếp cận với thông lệ quốc tế một
cách hoàn hảo hơn. 

Một trong những giải pháp căn
cơ nhất chính là phải áp dụng
những chuẩn mực, công cụ, dịch
vụ tài chính như các thị trường vốn
phát triển đang áp dụng. Nếu làm
được như vậy, trong vòng 3 đến 5
năm tới, Việt Nam sẽ dần cân bằng
được dòng vốn này, sẽ làm cho
dòng vốn tín dụng ngắn hạn ở ngân
hàng đi vào nền kinh tế, thể hiện
qua tỷ lệ tín dụng trên GDP. Hiện
nay, tỷ lệ này của Việt Nam là
131%/GDP. 

Mặc dù dưới góc độ tiền tệ,
dòng vốn vào nền kinh tế có tác

động đến lạm phát. Tuy nhiên, đối với Việt Nam,
điều quan trọng nhất là phải kiểm soát rất chặt chẽ
chất lượng của tín dụng, để dòng vốn này đi vào sản
xuất kinh doanh, đi vào các lĩnh vực có thể hỗ trợ
cho tăng trưởng, tuyệt đối tránh những lĩnh vực có
quá nhiều rủi ro như bất động sản hay đầu cơ chứng
khoán. Chính vì vậy, tỷ lệ tín dụng 131%/GDP là
chấp nhận được, thậm chí có thể tăng thêm 5 - 7%.
Tương tự, tăng trưởng tín dụng ở mức 14 - 15%/năm
là hợp lý. Khi tăng trưởng kinh tế cao trong bối cảnh
hệ số sử dụng vốn (ICOR) cao, chúng ta không nên
nôn nóng kéo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng xuống thấp. 

Theo quy luật, khi lãi suất của đồng USD trên thị
trường thế giới tăng lên thì chứng khoán giảm giá.
Thế nhưng cho đến nay, lãi suất này đã đạt tới
ngưỡng và ổn định, do đó, đây là một biến số tốt giúp
nhà đầu tư trong và ngoài nước có cơ sở để tính toán
các phương án sản xuất, kinh doanh. Đương nhiên,
mọi vấn đề đều có thể thay đổi, nhất là trong bối
cảnh thế giới đầy bất trắc như hiện nay. Nhiều ý kiến
cho rằng, năm 2019, kinh tế thế giới sẽ suy giảm,
chúng ta phải chờ xem những dự báo đó chính xác
đến mức độ nào. Không thể nói như đinh đóng cột
về một nội dung nào, nhưng nhìn vào các thiết chế,
các chính sách vĩ mô, chính sách tiền tệ và chính
sách tài khóa, cùng kinh nghiệm điều hành như thời
gian qua, tôi khá lạc quan đối với thị trường chứng
khoán của Việt Nam trong thời gian tới.n

MINH ANH (ghi)

TS. TRươNG VăN PHướC - QUYềN CHủ TịCH ủY BAN GIÁM SÁT 
TÀI CHÍNH QUốC GIA: 

Thị trường tài chính và tiền tệ có nhiều
chuyển biến tốt trong năm 2018

khẩu, tạo điều kiện cho DN Việt
Nam tham gia sâu và gắn kết chặt
chẽ hơn vào chuỗi cung ứng toàn
cầu, đặc biệt trong chuỗi cung
ứng sản phẩm công nghệ cao.
Trong lĩnh vực hải quan, việc
thực thi các cam kết trong
CPTPP sẽ tạo môi trường kinh
doanh thuận lợi hơn cho DN, phù
hợp với định hướng cải cách thủ
tục hành chính của Chính phủ.

Tuy nhiên, tham gia CPTPP,
Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với
11 nước đã có thị trường dịch vụ
tài chính phát triển. Quá trình
quản lý, giám sát dòng vốn, đảm
bảo sự an toàn của thị trường tài
chính trong nước sẽ gặp nhiều
thách thức do tính liên thông giữa
thị trường tài chính trong nước và
quốc tế, hơn nữa, trình độ quản lý
và môi trường pháp lý chưa hoàn

thiện, chưa theo kịp tiêu chuẩn
thế giới và tiêu chuẩn của các
nước thành viên. Thu NSNN từ
hoạt động xuất nhập khẩu cũng sẽ
bị ảnh hưởng dù không gây tác
động đột ngột do lộ trình đã được
thông báo trước.

Cần phải có kịch bản 
để ứng phó với những bất lợi
từ CPTPP

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch
Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) cho
rằng: Dù sao, tất cả những tiềm
năng từ CPTPP mới chỉ là cơ hội
và kỳ vọng, vì thế, không thể
không quan ngại khi các cơ hội
này có thể sẽ không trở thành
hiện thực.

Trước đây, các hiệp định
thương mại tự do (FTA) cũng đã

hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội
nhưng lợi ích đạt được còn khiêm
tốn. Bài học từ việc thực thi 10
FTA cho thấy, Việt Nam mới chỉ
tận dụng được chưa đầy 40% lợi
ích từ ưu đãi thuế quan và chủ
yếu thuộc về DN FDI. Vì nhiều lý
do khác nhau, hơn 60% còn lại đã
tuột khỏi DN Việt Nam. Do đó,
để giúp DN tận dụng được các
thuận lợi sau khi CPTPP có hiệu
lực, Chính phủ phải có kịch bản
để tận dụng tốt những cơ hội và
ứng phó với những bất lợi đặt ra.

Với CPTPP, chuyên gia tài
chính - ngân hàng Nguyễn Trí
Hiếu nhận định: Việc nhiều dòng
thuế về mức thuế suất 0% ngay
khi Hiệp định có hiệu lực sẽ ảnh
hưởng nhất định đến việc thực
hiện nhiệm vụ thu NSNN của
ngành tài chính. Tuy nhiên, ảnh

hưởng này không quá lớn, bởi có
thể sẽ được bù từ các nguồn khác.
Cụ thể, việc cắt giảm thuế nhập
khẩu (NK) đối với các mặt hàng
làm nguyên liệu đầu vào cho sản
xuất sẽ giúp chi phí sản xuất của
DN Việt giảm, thúc đẩy sản xuất
kinh doanh, nâng cao kim ngạch
xuất khẩu (XK). Khi kết quả kinh
doanh của DN tốt lên, thu thuế
XK cũng tăng lên. Mặc dù vậy,
triển vọng gia tăng XK nhờ lợi
thế từ việc giảm thuế mới chỉ là
kỳ vọng về mặt lý thuyết. Do đó,
DN Việt muốn biến triển vọng dự
báo trên thành hiện thực thì cần
có những chiến lược bài bản để
nâng cao năng lực cạnh tranh của
hàng hóa, sản phẩm, đồng thời,
đáp ứng các quy định về hàng rào
kỹ thuật thương mại, quy định về
vệ sinh an toàn thực phẩm

nghiêm ngặt của các nước. Có
như vậy, DN mới tận dụng được
cơ hội từ việc tham gia CPTPP để
đẩy mạnh, đa dạng hóa thị trường
XK, cũng như đóng góp trở lại
nhiều hơn vào NSNN.

Theo giới chuyên gia, để đảm
bảo thực hiện các cam kết hội
nhập quốc tế, tận dụng được
thuận lợi, giảm thiểu những tác
động bất lợi do quá trình cắt giảm
thuế, Việt Nam cần thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế, tăng kim ngạch
thương mại bền vững. Ngành tài
chính phải điều chỉnh những bất
cập trong chính sách thuế, đảm
bảo phù hợp với quy định đã cam
kết, đẩy mạnh các chính sách khai
thác nguồn thu từ thuế nội địa
như cải cách chính sách về thuế
thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ
đặc biệt, thuế sử dụng đất...n

tới thu ngân sách nhà nước
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Năm 2018 - Kinh tế cả nước 
thành công toàn diện 
và đỉnh cao

Năm 2018 là năm thứ hai liên
tiếp Việt Nam đạt nhiều kỷ lục và
thành công toàn diện: Cả nước đã
hoàn thành và hoàn thành vượt
mức toàn bộ 12 chỉ tiêu cơ bản kế
hoạch đề ra, với GDP tăng 7,08%

(mức tăng cao nhất kể từ năm
2011 trở về đây, vượt qua mọi dự
báo lạc quan nhất; với khu vực
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng
3,76%; công nghiệp và xây dựng
tăng 8,85%; dịch vụ tăng 7,03%);
bình quân đầu người lên khoảng
2.580 USD/người, tăng thêm gần
200 USD so với năm 2017. Lạm
phát được kiểm soát; chỉ số giá
tiêu dùng duy trì ở mức 3,54%.
Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ
bản được bảo đảm; bội chi ngân
sách ở mức thấp 3,67% GDP; nợ
công có xu hướng giảm. Thị
trường tiền tệ ổn định; cán cân
thanh toán quốc tế tiếp tục được
cải thiện. Xuất khẩu hàng hóa đạt
245 tỷ USD, tăng 13,8% so với
năm 2017; xuất siêu hàng hóa (7,2
tỷ USD); dự trữ ngoại hối trên 60
tỷ USD; thu hút hơn 15,5 triệu
lượt khách du lịch quốc tế; giá trị
IPO trên thị trường chứng khoán
Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á,
vượt cả thị trường Singapo… Lãi
suất và mức tín dụng phù hợp thị
trường; nợ xấu và nợ công tiếp tục
giảm tỷ trọng; giá trị đồng tiền ổn
định và niềm tin chính sách, niềm
tin thị trường được giữ vững; vị
thế và uy tín quốc tế được nâng
cao. Việt Nam đã ký, thông qua
Hiệp định Đối tác toàn diện và
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) và lần đầu tiên được bầu
là thành viên Ủy ban Luật Thương
mại quốc tế của Liên Hợp Quốc.
Hiện đã có 71 nước công nhận
Việt Nam là nền kinh tế thị
trường. Cả nước đã có gần 40% số
xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt
tiến độ đề ra. Thiệt hại từ thiên tai
cả năm cũng giảm 50% so với
năm trước… Ngoài ra, thành công

trong các giải bóng đá khu vực,
cùng những vị trí cao nhất từ
trước đến nay mà Việt Nam có
được trong các giải thi hoa hậu
khu vực và quốc tế, đang làm nức
lòng người hâm mộ trong nước và
quốc tế.

Chất lượng tăng trưởng được
cải thiện, kinh tế tư nhân đóng vai

trò tích cực trong đầu tư xã hội:
Năm 2018, tốc độ tăng năng suất
lao động tiếp tục được cải thiện,
đóng góp của năng suất các nhân
tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng
GDP đạt 43,5%, bình quân 3 năm
2016-2018 đạt 43,29%, cao hơn
nhiều so với mức bình quân
33,58% của giai đoạn 2011-2015.
Năng suất lao động của toàn nền
kinh tế theo giá hiện hành năm
2018 ước tính đạt 102 triệu
đồng/lao động (tương đương
4.512 USD/lao động, tăng 346
USD so với năm 2017). Chỉ số
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (hệ số
ICOR) giảm từ mức 6,42 năm
2016 xuống 6,11 năm 2017 và
5,97 năm 2018, bình quân giai
đoạn 2016-2018 hệ số ICOR ở
mức 6,17, thấp hơn so với hệ số
6,25 của giai đoạn 2011-2015.

Hơn nữa, chất lượng tăng
trưởng kinh tế được cải thiện còn
thể hiện rõ nét ở các chỉ số vĩ mô
tích cực, động lực tăng trưởng bền
vững được củng cố, như: Tốc độ
tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục,
nhưng tăng trưởng tín dụng chỉ
đạt dưới 14% so với 17 - 18% của
các năm trước; công nghiệp khai
khoáng giảm gần 4%; công
nghiệp chế biến, chế tạo tăng lên
trên 12%. Dự trữ ngoại hối tăng
mạnh; thu NSNN tăng và nợ
công, nợ xấu giảm sâu về tỷ trọng;
giá vàng trong nước biến động
theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá
đô la Mỹ bình quân năm 2018
tăng 1,29% so với năm 2017.

Đặc biệt, khu vực kinh tế tư
nhân ngày càng trở thành động lực
quan trọng của nền kinh tế, với
đầu tư khu vực tư nhân tăng
18,5% so với năm trước, chiếm tới

43,3% tổng đầu tư xã hội (tính
theo giá hiện hành ước tính đạt
hơn 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 11,2%
so với năm trước và bằng 33,5%
GDP). Tăng trưởng xuất khẩu của
khu vực trong nước đạt 17%, cao
hơn mức 14% của khu vực FDI.
Năm 2018, cả nước có 131.275
DN đăng ký thành lập mới và tăng

14,1% về số vốn đăng ký so với
năm 2017; có 34.010 DN quay trở
lại hoạt động, tăng 28,6% so với
năm trước. Cơ cấu xuất khẩu của
Việt Nam đang trở nên tinh hơn và
ngày càng đa dạng hóa; Việt Nam
hiện có 36 mặt hàng chủ lực có
kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ
USD. Bên cạnh đó, FDI thực hiện
đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với
năm 2017; Nhật Bản là nhà đầu tư
lớn nhất chiếm 36,7% tổng vốn
đăng ký cấp mới.

Chất lượng tăng trưởng còn
thể hiện qua tổng đầu tư trực tiếp
của Việt Nam ra nước ngoài trong
năm 2018 đạt 432,2 triệu USD.
Lào là nước dẫn đầu 38 quốc gia,
vùng lãnh thổ nhận đầu tư của
Việt Nam, chiếm 18,9%.

Môi trường kinh doanh tiếp
tục được cải thiện: Ngoài Chỉ số
đổi mới sáng tạo tiếp tục tăng 2
bậc so với năm trước, trong Hội
nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới
(WEF ASEAN) 2018, diễn ra
ngày 12/9/2018, Việt Nam đã
được Viện Nghiên cứu toàn cầu
McKinsey xếp vào nhóm 18
nước “đạt hiệu quả vượt trội
hơn” trong tổng số 71 nền kinh tế
mới nổi toàn cầu (với một trong
các tiêu chí là nước có số lượng
DN quy mô lớn nhiều gần gấp
đôi so với các quốc gia đang phát
triển khác).

Theo Báo cáo Môi trường
kinh doanh (Doing Business
2019) vừa được Ngân hàng Thế
giới (WB) công bố, Việt Nam đạt
68,36 điểm, cao hơn 1,59 điểm
trong Doing Business 2018
(66,77 điểm) và có 6/10 chỉ số
môi trường đầu tư được cải thiện,
đồng thời đứng đầu Đông Nam Á

vì thực hiện 18 cải cách trong 5
năm qua. Năm 2018, các Bộ,
ngành đã cắt giảm 6.776/9.956
thủ tục hành chính liên quan đến
kiểm tra chuyên ngành và cắt
giảm 3.346/6.191 điều kiện kinh
doanh. Qua đó, giảm hơn 17,5
triệu ngày công, tiết kiệm hơn
6.279 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho

DN. Việt Nam đã có 71 đối tác
công nhận Việt Nam là nền kinh
tế thị trường. 

An sinh xã hội được quan tâm,
thị trường xuất khẩu lao động mở
rộng: Tỷ lệ hộ nghèo, người nghèo
và thất nghiệp trong xã hội đều
giảm... Tính chung năm 2018, tỷ
lệ thiếu việc làm của lao động
trong độ tuổi ước tính là 1,46%; tỷ
lệ lao động có việc làm phi chính
thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp,
thủy sản ước tính là 56,3%. Hơn
140.000 lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài trong năm 2018,
tăng 7% so với năm 2017. Tỷ lệ hộ
nghèo theo tiếp cận đa chiều năm
2018 ước tính 6,8%, giảm 1,1
điểm phần trăm so với năm 2017.
Cả nước có 105.000 lượt hộ thiếu
đói, giảm 42,1%; gần 23,6 triệu
thẻ bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám,
chữa bệnh miễn phí được phát
tặng cho các đối tượng chính sách
trên địa bàn cả nước.

Bước tiến đối ngoại mới 
của Kiểm toán Nhà nước

Theo báo cáo của Kiểm toán
Nhà nước về công tác năm 2018,
năm 2018, KTNN thực hiện 232
cuộc tổng hợp kết quả kiến nghị
xử lý tài chính đến ngày
31/12/2018 là 89.600 tỷ đồng
(trong đó, thu về NSNN 20.518 tỷ
đồng, giảm chi NSNN 23.948 tỷ
đồng, kiến nghị xử lý khác 45.134
tỷ đồng), trong đó tăng thu, giảm
chi NSNN (44.466 tỷ đồng) tăng
18,39% so với năm 2017 (37.556
tỷ đồng). Đồng thời, qua kiểm
toán đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ
115 văn bản pháp luật (2 luật, 4
nghị định; 15 thông tư; 15 nghị
quyết; 28 quyết định; 51 văn bản

khác) nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế,
tổ chức thực hiện quy định của
Nhà nước tránh thất thoát, lãng
phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm
theo quy định của pháp luật đối
với hàng chục tập thể và cá nhân.
Trong đó, có nhiều kiến nghị quan
trọng nhằm chấn chỉnh những
thiếu sót, bất cập trong: quản lý
hoàn thuế GTGT, thuế xuất khẩu;
công tác quản lý tài nguyên,
khoáng sản; thực hiện hợp đồng
BT, BOT; cơ chế quản lý, hoạt
động của các khu kinh tế, khu
công nghệ cao; việc quản lý và sử
dụng nguồn vốn ODA;...

Đặc biệt, Đại hội Tổ chức Các
cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á
lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14)
diễn ra từ ngày 19 - 22/9/2018 tại
Hà Nội là một sự kiện quốc tế cấp
cao có quy mô lớn nhất của ASO-
SAI, với sự tham gia của 46 quốc
gia. Kể từ năm 1997 trở thành
thành viên của ASOSAI, đây là
lần đầu tiên KTNN Việt Nam
được tín nhiệm đăng cai tổ chức
Đại hội ASOSAI 14 năm 2018.
Tổ chức thành công Đại hội ASO-
SAI 14 là minh chứng khẳng định
mạnh mẽ sự trưởng thành trong
công tác đối ngoại của KTNN từ
sau khi đảm nhận vai trò thành
viên Ban Điều hành ASOSAI 12.
Đồng thời, cũng đồng nghĩa với
việc KTNN trở thành Chủ tịch
ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và
là thành viên Ban Điều hành
ASOSAI trong 3 nhiệm kỳ liên
tiếp từ năm 2015-2024. Điều này
thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng
đồng quốc tế đối với KTNN,
khẳng định tầm nhìn chiến lược
về hội nhập và hợp tác quốc tế của
KTNN đến năm 2020 và là vinh
dự, trách nhiệm lớn lao đối với
KTNN trong phát triển và nâng
cao vai trò của các cơ quan kiểm
toán tối cao nhằm minh bạch hóa
nền tài chính quốc gia; nâng cao
vị thế, hình ảnh, uy tín của KTNN
và đất nước Việt Nam trên trường
quốc tế.

Với bản lĩnh và trí tuệ của một
cơ quan do Quốc hội bầu và chỉ
tuân thủ theo pháp luật, qua thực
tiễn hoạt động, KTNN ngày càng
khẳng định mình và đã cung cấp
những thông tin kịp thời, có độ tin
cậy và tính thuyết phục cao cho
Nhà nước về thực trạng cơ chế và
thể chế quản lý. Qua đó, đóng góp
tích cực vào công việc thẩm tra
quyết toán ngân sách hằng năm;
từng bước đi sâu giải quyết những
vấn đề đặt ra trong công tác quản
lý của Nhà nước, góp phần tăng
thu cho ngân sách và giảm được
các khoản chi tiêu bất hợp lý;
đồng thời, năm 2018 là năm bước
ngoặt khẳng định mình của
KTNN trên hành trình không
ngừng củng cố vị thế và uy tín
trong quá trình phát triển của tổ
chức, nâng cao năng lực của các
cơ quan kiểm toán tối cao thành
viên trong cộng đồng ASOSAI;
góp phần tăng cường tình hữu
nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa
Việt Nam với các quốc gia trong
khu vực...n

Thành công nhờ bản lĩnh và trí tuệ
r TS. NGUYỄN MINH PHONG

Ông Nguyễn Minh Phong
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Năm 2018 đi vào lịch sử kinh
tế Việt Nam với một thành

công kép hiếm có là GDP tăng
trưởng tới 7,08% - mức tăng cao
nhất kể từ năm 2008 đến nay,
trong khi CPI bình quân năm
2018 chỉ tăng 3,54% so với bình
quân năm 2017 - thấp hơn mức
4% được Quốc hội yêu cầu. Có
được thành công đó chủ yếu là
nhờ sự phối hợp đồng bộ các
chính sách kinh tế vĩ mô mà
quan trọng nhất là chính sách tài
khoá với chính sách tiền tệ.
Kiềm chế lạm phát cả năm 2018
dưới 4% nổi lên những đặc điểm
đáng chú ý sau: 

Thứ nhất, lạm phát thấp năm
2018 là sự tiếp diễn xu thế đã bắt
đầu từ năm 2012 và được khẳng
định từ năm 2014 với CPI bình
quân năm lần lượt là 9,21%;
6,6%; 4,09%; thậm chí xuống
mức 0,63% năm 2015 rồi lên
2,66% năm 2016 và 3,53% năm
2017. Đây là kết quả tất yếu của
các biện pháp kiềm chế lạm phát
cao sau giai đoạn 2008-2011
theo tinh thần Nghị quyết số
11/2012/NQ-CP của Chính phủ. 

Kể từ đó, bất kể tăng trưởng
kinh tế xuống đáy 5,25% năm
2012 hay lên đỉnh cao nhất
7,08% năm 2018 thì Chính phủ
đều kiên định mục tiêu giữ vững
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát
tốt lạm phát. Vì vậy, với mục
tiêu GDP tăng 6,7% và lạm phát
dưới 4% năm 2018 trong khi
vẫn ưu tiên ổn định kinh tế vĩ
mô thay vì thúc đẩy tăng trưởng
bằng mọi giá thì CPI bình quân
năm 2018 đã duy trì ở mức dưới
4%, còn tăng trưởng đã vượt
mức 7%.

Thứ hai, diễn biến lạm phát
tính theo năm cho thấy, bắt đầu
từ đầu năm 2014, lạm phát đã
xuống dưới mức 5%, thậm chí
có dấu hiệu thiểu phát vào năm
2015 trước khi quay lại mốc 5%
vào năm 2016 và đạt mục tiêu
dưới 4% năm 2017. Có thể nói,
lạm phát nước ta đang trong giai
đoạn ổn định ở mức vừa phải
nhờ cả các yếu tố chủ quan từ
chính sách kinh tế vĩ mô lẫn yếu
tố khách quan từ thị trường quốc
tế. Xu thế này có thể tiếp diễn
trong năm 2019 khi dự báo thị
trường thế giới không có biến
động quá lớn về giá và các chính
sách kinh tế vĩ mô hàng đầu như
chính sách tài khoá và chính
sách tiền tệ đều lấy ổn định, thận
trọng làm phương châm chỉ đạo.
Dĩ nhiên, biến động quá mạnh
của giá dầu thô do biến động
chính trị thế giới có thể tác động
mạnh tới lạm phát của Việt Nam
năm 2019, theo đó, cần có biện
pháp ứng phó phù hợp để đảm
bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát
cả năm 2019. 

Thứ ba, diễn biến CPI tháng
sau so với tháng trước nửa đầu
năm 2018 cũng không phẳng
lặng như năm 2016 khi giảm
0,27% vào tháng 3 nhưng lại
tăng mạnh trở lại 0,55% và
0,61% vào tháng 5 và 6, trước

khi giảm nhẹ 0,09% vào tháng 7.
Tuy nhiên, thông lệ CPI tăng cao
vào đầu và cuối năm đã một lần
nữa không lặp lại vào năm 2018
tương tự như năm 2017. CPI
tháng 11 và tháng 12 năm 2018
không những không tăng mà còn

giảm lần lượt là 0,29% và 0,25%
so với tháng trước đó. 

Thứ tư, chủ động kiểm soát
lạm phát thông qua phối hợp
chính sách tài khoá chặt chẽ với
chính sách tiền tệ linh hoạt. Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam đã điều
hành chính sách tiền tệ kiên định
mục tiêu giữ ổn định vĩ mô và
kiểm soát tốt lạm phát. Tính đến
ngày 20/12/2018, tổng phương
tiện thanh toán tăng 11,34% so
với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm
2017 tăng 14,19%); huy động
vốn của các tổ chức tín dụng tăng
11,56% (cùng kỳ năm 2017 tăng
14,5%); tăng trưởng tín dụng của
nền kinh tế đạt 13,3% (cùng kỳ
năm 2017 tăng 16,96%) và kết
thúc năm 2018 với mức tăng
14%. Mặt bằng lãi suất huy động
đồng Việt Nam phổ biến ở mức
4,3 - 5,5%/năm đối với tiền gửi
có kỳ hạn dưới 6 tháng; mức 5,3
- 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ
hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng;
kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5%
- 7,3%/năm. 

Bên cạnh đó, tổng thu
NSNN đến ngày 31/12/2018 đã
đạt trên 1,42 triệu tỷ đồng, vượt
7,8% dự toán năm là minh
chứng cho nỗ lực thu NSNN của
ngành tài chính trong suốt cả
năm 2018. Theo đó, tỷ lệ huy
động vào NSNN giữ ở mức hợp
lý khoảng 25,7% GDP, riêng từ
thuế và phí khoảng 21% GDP.
Năm 2018 tiếp tục là năm tăng
cường kỷ luật, kỷ cương chi
NSNN nhằm thực hành tiết
kiệm, chống thất thoát, lãng phí
trong chi NSNN, cả chi thường
xuyên cũng như chi đầu tư phát
triển. Chính vì vậy, tổng chi
NSNN đến ngày 15/12/2018 là
1,27 triệu tỷ đồng, mới bằng
83,5% dự toán cả năm, trong đó,
chi thường xuyên đạt 874.500 tỷ

đồng, bằng 93%; chi đầu tư phát
triển 260.200 tỷ đồng, bằng
65,1%; chi trả nợ lãi 102.200 tỷ
đồng, bằng 90,8%. Nhờ phối
hợp tốt chính sách tài khoá với
chính sách tiền tệ nên lạm phát
cơ bản tháng 12/2018 chỉ tăng

0,09% so với tháng trước và
tăng 1,7% so với cùng kỳ năm
trước, còn lạm phát cơ bản bình
quân cả năm 2018 tăng 1,48%
so với bình quân năm 2017.

Thứ năm, rõ ràng, CPI hằng
tháng năm 2018 đã không biến
động quá mức như năm 2017.
Thị trường quốc tế không có biến
động quá bất thường trong năm
2018 và chỉ số giá xuất nhập
khẩu của Việt Nam tiếp tục tạo
thuận lợi cho việc kiềm chế lạm
phát cả năm 2018. Bất chấp chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung ảnh
hưởng đến thương mại toàn cầu,
kim ngạch hàng hóa xuất khẩu
năm 2018 vẫn đạt kỷ lục 244,72
tỷ USD, tăng 13,8% so với năm
2017, trong đó, khu vực kinh tế
trong nước đạt 69,2 tỷ USD, tăng
15,9%, chiếm 28,3% tổng kim
ngạch xuất khẩu và khu vực có
vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu
thô) đạt 175,52 tỷ USD, tăng
12,9%, chiếm 71,7%. Đáng chú
ý là năm 2018, khu vực kinh tế
trong nước lại đạt tốc độ tăng
trưởng kim ngạch xuất khẩu cao
hơn khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài với tỷ trọng trong tổng kim
ngạch xuất khẩu tăng lên so với
năm 2017. Bên cạnh đó, kim
ngạch hàng hoá nhập khẩu năm
2018 là 237,51 tỷ USD, tăng
11,5% so với năm trước, trong
đó, khu vực kinh tế trong nước
đạt 94,80 tỷ USD, tăng 11,3%
còn khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài đạt 142,71 tỷ USD, tăng
11,6%. Nếu loại trừ yếu tố giá,
kim ngạch hàng hóa nhập khẩu
cả năm tăng 9,5% so với năm
2017. Chính sách tỷ giá hối đoái
chủ động, linh hoạt đi đôi với
chính sách thuế xuất khẩu, nhập
khẩu hợp lý cũng như cải cách
hành chính mạnh mẽ trong lĩnh
vực hải quan đã góp phần tích

cực làm nên những kết quả đáng
tự hào trong lĩnh vực thương mại
của Việt Nam. Đặc biệt, năm
2018, Việt Nam tiếp tục xuất siêu
kỷ lục tới 7,2 tỷ USD, trong đó,
khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu

32,8 tỷ USD còn dự trữ ngoại hối
đạt kỷ lục trên 60 tỷ USD. Trong
khi đồng tiền nhiều quốc gia trên
thế giới đã mất giá tới 10 - 20%
trong năm 2018 do chính sách
tăng lãi suất tới 4 lần của Mỹ và
biến động thị trường hàng hoá,
dịch vụ và tiền tệ toàn cầu thì chỉ
số giá USD của Việt Nam cuối
năm 2018 chỉ tăng có 2,69% so
với cuối năm 2017, bình quân cả
năm 2018 thậm chí chỉ tăng
1,29%. Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam tiếp tục điều hành tỷ
giá hối đoái thông qua cơ chế tỷ
giá hối đoái trung tâm với mức
tăng đến cuối năm 2018 là 1,87%
lên mốc 22.825 đồng/USD, trong
khi nỗ lực chống đô la hoá đã
kiềm chế tỷ trọng ngoại tệ trong
tổng vốn huy động dưới 10%.

Chúng ta bước vào năm 2019
với nhiều niềm vui và hy vọng
về một tương lai tươi sáng sau
một năm kinh tế 2018 đã đạt
được những thành công hơn cả
mong đợi trong bối cảnh kinh tế
quốc tế có nhiều biến động phức
tạp với sự gia tăng của chủ nghĩa
bảo hộ và cạnh tranh khốc liệt
giữa các cường quốc. Giữa bộn
bề tái cơ cấu nền kinh tế, kiên
quyết khắc phục những khó
khăn, thậm chí sai lầm tích tụ
trong giai đoạn trước và duy trì
ổn định kinh tế vĩ mô, từ năm
2017, nền kinh tế nước ta đã có
tín hiệu khởi đầu giai đoạn tăng

trưởng mới với tốc độ cao hơn,
ổn định và bền vững hơn. Dự
báo, tăng trưởng GDP năm 2019
sẽ tiếp tục đà tăng vững chắc
quanh mốc 7% - tốc độ tăng
trưởng không quá nóng và phù
hợp với mục tiêu tăng trưởng
bao trùm, tăng trưởng trên tất cả
các lĩnh vực, từ nông nghiệp nền
tảng đến những ngành công
nghiệp và dịch vụ mũi nhọn,
đồng thời nỗ lực không để ai bị
tụt lại phía sau tiến trình tăng
trưởng kinh tế đó.

Năm 2019 chắc chắn sẽ là
năm tiếp tục khẳng định và phát
triển mạnh cả về chiều rộng lẫn
chiều sâu chủ trương xây dựng
Chính phủ kiến tạo, liêm chính,
hành động. Theo đó, chúng ta có
quyền hy vọng về một nền kinh
tế vĩ mô ổn định, vững chắc với
tốc độ lạm phát khoảng 5% đi đôi
với thặng dư cán cân thương mại,
cán cân thanh toán và quy mô dự
trữ ngoại hối lập kỷ lục mới góp
phần củng cố sức mạnh tài chính
quốc gia. Việc phối hợp đồng bộ
hai chính sách kinh tế vĩ mô cơ
bản là chính sách tài khoá và
chính sách tiền tệ sẽ mang lại
những kết quả rõ rệt ngay trong
năm 2019 khi kỷ luật tài khoá
được củng cố và tuân thủ nghiêm
ngặt giúp cho thâm hụt NSNN
giữ dưới mức 3,5% GDP, tốc độ
tăng tổng tín dụng cho nền kinh
tế cũng như tốc độ tăng tổng
phương tiện thanh toán không
vượt quá 20%. Đó là những căn
cứ vững chắc để duy trì tính ổn
định cho lãi suất tín dụng và tỷ
giá hối đoái - những biến số sống
còn đối với một nền kinh tế tăng
trưởng nhanh trong bối cảnh hội
nhập ngày càng sâu rộng thông
qua thực hiện những cam kết
quốc tế của gần 20 FTA, trong đó
có những FTA thế hệ mới như:
CPTPP và EVFTA.

Tóm lại, lạm phát năm 2018
vẫn hoàn toàn nằm trong mục
tiêu quản lý điều hành và là kết
quả đáng ghi nhận. Dự báo, lạm
phát năm 2019 sẽ lặp lại kịch bản
tương tự năm 2018 tuy có thể có
yếu tố giá nhiên liệu tăng cao hơn
và tăng trưởng toàn cầu chậm lại,
nhưng nếu rút được những bài
học kinh nghiệm trong quản lý
điều hành từ quá khứ thì mục tiêu
lạm phát dưới 5% không phải là
không thể. Mặt khác, năm 2019
có thể chủ động đưa mục tiêu lạm
phát lên 5% thay vì 4% như mấy
năm gần đây để tạo dư địa cho
chính sách hỗ trợ tăng trưởng
kinh tế vượt mốc mà vẫn kiểm
soát tốt lạm phát và duy trì ổn
định kinh tế vĩ mô.n

Phối hợp chính sách kinh tế 
vĩ mô kiểm soát lạm phát
r TS. VŨ ĐÌNH ÁNH

☯ Cuộc sống ngày mỗi cao, bước ra đường, 

ngắm phố phường đẹp như tranh Tết;

☯ Dân sinh năm mỗi khá, đi khắp nẻo, 
nhìn làng bản tươi tựa sắc Xuân.
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Về chất lượng cắt giảm điều
kiện kinh doanh năm

2018, nếu xét về số lượng thì
hầu hết các Bộ, ngành đã hoàn
thành được kế hoạch cắt giảm
50% điều kiện kinh doanh, thủ
tục kiểm tra chuyên ngành.
Nhưng chất lượng của việc cắt
giảm đó cần phải được phân
tích, đánh giá kỹ, bởi có những
điều kiện kinh doanh, thủ tục
kiểm tra chuyên ngành ảnh
hưởng không lớn đến cộng
đồng DN thì việc cắt giảm được
thực hiện tương đối dễ dàng,
còn những điều kiện, thủ tục tác
động lớn thì cần phải được cắt
giảm một cách thực chất. Thứ
hai nữa là việc cắt giảm trên

giấy tờ là một chuyện, còn việc
thực hiện việc cắt giảm đó trên
thực tế lại là vấn đề quan trọng
hơn. Theo khảo sát của VCCI,
tới thời điểm này, tỷ lệ các DN
phải xin giấy phép kinh doanh
còn lớn và đặc biệt, các DN
cũng cho rằng việc làm thủ tục
xin giấy phép kinh doanh còn
rất khó khăn. Đó là điều cần tập
trung cải thiện trong thời gian
tới, bởi chúng ta vẫn chưa có
được một môi trường kinh
doanh thực sự công bằng, minh
bạch và các thủ tục hành chính
còn phiền hà, điều này tác động
rất lớn đến hoạt động của các
DN nhỏ và vừa, nhất là các DN
siêu nhỏ.

VCCI vẫn đang lắng nghe ý
kiến từ cộng đồng DN và có
nhiều cách thức tập hợp ý kiến
để có thể phản ánh tới Chính
phủ những khó khăn, vướng
mắc và đặc biệt là có những
kiến nghị chính sách đối với
Chính phủ. Hơn nữa, VCCI vẫn

triển khai mạnh mẽ các hoạt
động xúc tiến thương mại, đầu
tư, nâng cao năng lực cạnh
tranh của DN thông qua thông
tin tư vấn, đào tạo, hỗ trợ cho
DN. Góp phần cải cách thể chế,
cải thiện môi trường kinh
doanh là một việc, còn nâng
cấp các DN là một việc khác và
VCCI vẫn phải triển khai các
hoạt động hỗ trợ DN nâng cao
năng lực cạnh tranh.

Về mục tiêu đến năm 2020
chúng ta có 1 triệu DN hoạt
động thì theo tôi, cần phải quan
niệm DN theo nghĩa mới, đó là
coi các hộ kinh doanh cũng là
DN, cho nên về số lượng, Việt
Nam thực có khoảng 5 - 6 triệu
DN, chứ không phải chỉ có
500.000 - 600.000 DN như số
thống kê hiện nay. Cần phải
nâng cấp các hộ kinh doanh trở
thành DN theo đúng nghĩa, đó
là DN siêu nhỏ. Khu vực này
đang đóng góp tới 30% GDP
cho nền kinh tế Việt Nam.

Muốn vậy, phải tạo chính sách
thuận lợi cho việc chuyển các
hộ kinh doanh thành DN, tạo
sự bình đẳng giữa các hộ kinh
doanh và DN siêu nhỏ. Hiện
các DN siêu nhỏ đang phải
gánh gánh nặng hành chính và
thể chế quá lớn, quá tốn kém,
trong khi các hộ kinh doanh lại
được quản lý tương đối lỏng
lẻo và bất cập. Chính vì vậy,
việc thay đổi cơ chế, chính
sách đối với khu vực kinh tế hộ
và các DN siêu nhỏ sẽ là chìa
khóa để chuyển các hộ kinh
doanh thành DN. Ở đây đang
có 2 điểm nghẽn, thứ nhất là
chính sách thuế và thứ hai là
chế độ kế toán. Nếu cởi bỏ
được 2 nút thắt này sẽ tạo điều
kiện cho các hộ kinh doanh trở
thành DN, hoạt động minh
bạch trong khu vực chính thức. 

Trong bối cảnh hiện nay,
việc huy động nguồn lực của
toàn xã hội vào phát triển là
một hướng đi rất quan trọng.

Tuy nhiên, cần có sự “yểm trợ”
của Nhà nước. Cho nên,
phương thức hợp tác đối tác
công - tư sẽ là một giải pháp
quan trọng đối với cộng đồng
DN trong và ngoài nước. Xung
quanh vấn đề này, VCCI đã
được Chính phủ phân công chủ
trì Ủy ban Đối tác công - tư của
Hội đồng Tư vấn nâng cao
năng lực cạnh tranh và phát
triển bền vững quốc gia. Thông
qua việc thúc đẩy hoạt động
của Ủy ban này, VCCI đưa ra
những giải pháp, khuyến nghị
thúc đẩy huy động nguồn lực
vào phát triển cơ sở hạ tầng,
bao gồm cả cơ sở hạ tầng giao
thông, năng lượng, giáo dục
đào tạo, y tế… và đưa ra các
giải pháp cho thúc đẩy công -
tư trong việc phát triển các
ngành công nghiệp chủ lực của
Việt Nam để chúng ta có được
năng lực cạnh tranh tốt hơn và
nền kinh tế phát triển.n

PHÚC KHANG (ghi)

CHủ TịCH PHÒNG THươNG MạI VÀ CÔNG NGHIệP VIệT NAM (VCCI) Vũ TIếN LộC:

Cải cách để doanh nghiệp phát triển và thích
ứng với thời cuộc

Trong bối cảnh thế giới có
nhiều biến động, kết quả

phát triển kinh tế của Việt Nam
đạt tương đối tốt. Từ cuối năm
2017 đến đầu năm 2018, những
quan ngại về tình hình kinh tế
thế giới, đặc biệt là chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung, những
mối lo đó là có cơ sở, nhưng tác
động vào Việt Nam không quá
mạnh như chúng ta dự đoán ban
đầu. Bởi vậy, kinh tế nhìn chung
vẫn tăng trưởng tốt. 

Nhìn vào con số tăng trưởng
mà Chính phủ báo cáo Quốc hội,
chúng ta đã thấy yên tâm hơn.
Tuy nhiên, có một số mặt đằng
sau mà những con số đó chưa
nói được, đó là con số về nợ
công và bội chi ngân sách. Thứ
nhất, tuy tỷ lệ nợ công giảm
nhưng là dựa trên GDP tăng lên,
vì thế, tỷ lệ nợ công về thực chất
có giảm hay không? Thứ hai, nợ
nước ngoài tăng lên, điều này đã
được cảnh báo và phản ánh khá
rõ, còn tính đến nợ nước ngoài
khi mua cổ phần của DNNN
Việt Nam, như nhà đầu tư Thái
Lan mua cổ phần của Tổng công
ty Bia - Rượu - Nước giải khát
Sài Gòn đã làm cho gánh nặng
nợ nước ngoài tăng lên. Hoặc
như một số nhà đầu tư trong
nước của Việt Nam, nhất là các

“đại gia” khu vực tư nhân vốn có
tăng trưởng rất mạnh, đóng góp
rất nhiều nhưng cũng tăng
cường vay vốn bên ngoài quá
nhiều. Tuy là vốn của họ vay,
Chính phủ không đứng ra bảo
lãnh nhưng cũng làm tăng nguồn
vốn nước ngoài vào Việt Nam và
tăng tổng nợ của Việt Nam đối
với nước ngoài. Điều này gây rủi
ro ở chỗ, khi các DN tư nhân
vay vốn quá nhiều của bên ngoài
mà không trả được thì sẽ có thể
dẫn tới chuyện bán tài sản đó,
hoặc gán tài sản đó cho nước
ngoài. Lúc đó, những người
nước ngoài có thể có mặt tại
những nơi vốn dĩ chúng ta coi là
rất nhạy cảm, không sẵn sàng
cho đầu tư nước ngoài. Một
nhân tố khác gây rủi ro là số các
DN Việt Nam tạm ngừng hoạt
động, phá sản, giải thể tiếp tục
tăng cao. Chứng tỏ chúng ta nói
rất nhiều đến việc phải huy động
nội lực phát triển nhưng vẫn
chưa làm được...

Trong năm 2019, có 4 nhân
tố của kinh tế thế giới cần quan
tâm, gồm: thương mại quốc tế,
xu hướng biến động giá cả,
chính sách tiền tệ, chính sách
bảo hộ thương mại, chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung... Cần
phải nhìn thẳng vào nhân tố

Trung Quốc. Đối với Việt Nam,
cả Mỹ và Trung Quốc đều là hai
nền kinh tế ảnh hưởng bậc nhất
tới Việt Nam. Nếu xét về ảnh
hưởng sâu và lâu dài thì Trung
Quốc có ảnh hưởng lớn hơn.
Cho nên, cần phải tính đến và
coi trọng nhân tố Trung Quốc
trong các bối cảnh kinh tế đối
với Việt Nam.

Tôi nghĩ có lẽ xuyên suốt
quá trình phát triển kinh tế của
Việt Nam, luôn luôn phải quan
sát Trung Quốc và phải chú
trọng số 1, xem những chính
sách chung của họ đối với toàn
cầu, đối với khu vực có những
biến chuyển như thế nào, đồng
thời rất cần quan sát tiếp tham
vọng khu vực của họ chắc chắn
chưa thể suy giảm với chính
sách vành đai con đường tập
trung rất cao ở khu vực. Chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung
hiện nay là xung đột mang tính
chiến lược, nhưng việc bắt tay
thỏa thuận với nhau để liên
minh với các nước nhỏ có thể
xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ
rằng, qua nhiều thời kỳ, kể cả
những năm sau này nữa, chúng
ta vẫn rất cần chú ý đến nhân tố
Trung Quốc.

Về thương mại trong nước,
tất cả các lợi ích thương mại qua

các hiệp định thương mại tự do
thế hệ mới mà Việt Nam tham
gia vẫn chủ yếu là chính sách
chuyển hướng thương mại lẫn
với phát triển thương mại. Do
đó, cần phải lưu ý xem thương
mại cụ thể ở đây là chuyển
hướng thương mại hay phát triển
thương mại, nó mang lại lợi ích
cho ai. Nếu vẫn là thúc đẩy xuất
khẩu cho nhóm FDI vốn đang
chiếm 72% tổng kim ngạch xuất
khẩu của Việt Nam được lợi, còn
bản thân DN Việt Nam và nền
kinh tế Việt Nam không được lợi
đáng kể thì cần phải nghiên cứu,
điều chỉnh. 

Tôi cho rằng, mở cửa thị
trường thì khu vực FDI được
hưởng lợi nhiều hơn, tất nhiên
người tiêu dùng cũng được lợi
ích khi hàng hóa trên thị trường
nhiều nhưng làm cho nền kinh tế
giảm bớt khả năng phát triển.
Việt Nam không thể phát triển
được các ngành công nghiệp phụ
trợ vì công nghiệp phụ trợ của
Trung Quốc rẻ hơn Việt Nam rất
nhiều, kể cả DN FDI đầu tư vào
Việt Nam cũng không thể làm
được do không cạnh tranh được
với nhập khẩu từ Trung Quốc.

Về động lực tăng trưởng cho
năm 2019, theo tôi, có 4 động
lực, gồm phát triển khu vực tư

nhân; cải cách thể chế, môi
trường kinh doanh; tăng cường
phát triển, ứng dụng khoa học
công nghệ; đổi mới và tăng
cường bộ máy Nhà nước. Tôi
cho rằng, động lực thứ tư là
quan trọng nhất, vì nếu không
đổi mới được bộ máy Nhà nước
thì sẽ không phát triển được khu
vực tư nhân một cách đúng
nghĩa. Nếu Nhà nước làm được
thì các nhân tố khác cũng làm
được, kể cả tăng cường phát
triển, ứng dụng khoa học công
nghệ. Liên quan đến vấn đề cải
cách môi trường kinh doanh thì
10 nguyên tắc cơ bản mà Chính
phủ cam kết thực hiện trong
Nghị quyết số 35/NQ-CP là
những yếu tố quan trọng cần chú
ý thực hiện trong 2 năm tới. Đó
là những mục tiêu và giải pháp
căn cơ để cải cách môi trường
kinh doanh, tạo môi trường cạnh
tranh bình đẳng cho DN.n

H.THOAN (ghi)

CHUYÊN GIA KINH Tế PHạM CHI LAN: 

Cần quan tâm 4 nhân tố của kinh tế thế giới 
và 4 động lực phát triển của Việt Nam
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r Sức ép của nền kinh tế thị
trường đang đòi hỏi thị trường
lao động cũng phải thay đổi để
thích nghi. Việc chuẩn bị cho
công tác này đã và đang được
tiến hành ra sao, thưa ông?

Trong 10 năm qua, hệ thống
chính sách, pháp luật về việc làm,
thị trường lao động không ngừng
được hoàn thiện, góp phần tạo
hành lang pháp lý điều chỉnh các
vấn đề về việc làm theo quy luật
của nền kinh tế thị trường, thúc
đẩy và bảo đảm việc làm theo
hướng bền vững cho người lao
động (NLĐ). Nổi bật nhất trong
giai đoạn này là Luật Việc làm
năm 2013 được Quốc hội thông
qua. Đây là cơ sở pháp lý quan
trọng nhằm tạo dựng cơ hội việc
làm theo hướng bền vững cho mọi
lao động trong xã hội, hướng đến
giải quyết các vấn đề xã hội ngay
trong quá trình đổi mới, phát triển
và hội nhập. 

Từ những chính sách này, thị
trường lao động không ngừng phát
triển. Chất lượng cung lao động
tăng lên, cơ cấu lao động chuyển
dịch tích cực, thu nhập được cải
thiện, năng suất lao động và tính
cạnh tranh của lực lượng lao động
tăng lên. 

Đặc biệt, ngày 21/5/2018, Hội
nghị T.Ư 7, khóa XII đã thông qua
Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải
cách chính sách tiền lương. Theo
đó, từ năm 2021, các DN thực hiện
chính sách tiền lương trên cơ sở
thương lượng, thỏa thuận với
NLĐ, Nhà nước không can thiệp
trực tiếp vào chính sách tiền lương
của DN. Quy định này được dự
báo sẽ tác động mạnh mẽ đến thị
trường lao động, đến nhận thức,
hành động của NLĐ, DN nhưng
điều quan trọng hơn là nhằm
hướng đến thích nghi với nền kinh
tế thị trường. 
r Được coi là cầu nối của thị
trường việc làm với NLĐ, ông

đánh giá như thế nào về kết quả
hoạt động cũng như định hướng
phát triển các trung tâm dịch vụ
việc làm (TTDVVL), sàn giao
dịch việc làm trong thời gian tới? 

Từ năm 2008 đến nay, hệ
thống TTDVVL được cơ cấu lại
theo hướng tinh gọn, nâng cao
chất lượng hoạt động góp phần
tăng cường kết nối cung - cầu lao
động. Đến nay, số TTDVVL công
lập của cả nước là 98 trung tâm.
Trong đó, 63 TTDVVL do địa
phương thành lập, giao cho Sở

LĐ-TB&XH quản lý; 35 trung
tâm thuộc các Bộ, ngành, tổ chức
trong xã hội. Các trung tâm này đã
có đóng góp không nhỏ đến công
tác giải quyết việc làm cho NLĐ,
là địa chỉ tin cậy cung cấp các
dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc
làm, cung ứng lao động; dạy nghề
ngắn hạn gắn với giải quyết việc
làm cho NLĐ, thực hiện chính
sách bảo hiểm thất nghiệp...

Trong giai đoạn 2008-2017, 63
TTDVVL trực thuộc ngành LĐ-
TB&XH đã tư vấn, giới thiệu việc

làm cho hơn 18,7 triệu lượt người,
trong đó, số lao động nhận được
việc làm là hơn 5,1 triệu lượt
người, chiếm 27,2% tổng số người
được tư vấn, giới thiệu việc làm. 

Để nâng cao hiệu quả công tác
tư vấn, giới thiệu việc làm trong
thời gian tới, các TTDVVL cần
tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các
hoạt động tư vấn, giới thiệu, giúp
NLĐ tìm được việc làm phù hợp,
thu nhập ổn định, nâng cao chất
lượng cuộc sống; tập trung đầu tư
và ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động dịch vụ việc làm,
tạo điều kiện cho DN và NLĐ
tiếp cận dịch vụ thuận tiện, nhanh
chóng, tiết kiệm được chi phí,
thời gian... Đặc biệt, các
TTDVVL sẽ tiếp tục chú trọng
công tác dự báo, đánh giá tác
động kinh tế, xã hội đến thị
trường lao động, từ đó xây dựng
nhu cầu việc làm cho phù hợp.
r Thị trường lao động năm 2019
được dự báo là sẽ có nhiều khởi
sắc. Ông có thể cho biết thêm về
vấn đề này?

Cùng với sự phát triển của nền
kinh tế, thị trường lao động Việt
Nam tiếp tục được phát triển theo
hướng hiện đại hóa và định hướng
thị trường. Dự báo, số lao động có
việc làm trong năm 2019 sẽ tiếp
tục tăng lên (khoảng 56 triệu lao
động), trong đó, tỷ trọng lao động
trong ngành nông nghiệp chiếm
37,12%, ngành công nghiệp - xây

dựng 28,28% và ngành dịch vụ
chiếm 34,6%. 

Về triển vọng thị trường lao
động trong năm 2019 cũng như
quý I/2019, chúng tôi tin rằng
cùng với các giải pháp ổn định
kinh tế vĩ mô, cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia và
hỗ trợ, phát triển DN, chắc chắn,
thị trường lao động sẽ có những
chuyển biến tích cực. Các DN
ngày càng chú trọng chính sách
tiền lương, tiền thưởng và phúc
lợi, tránh câu chuyện sau Tết
NLĐ không quay trở lại làm việc.
Năm nay, theo đánh giá, sau Tết,
có đến 95% NLĐ quay trở lại
DN, vì thế, cùng với việc tạo điều
kiện cho DN phát triển, tôi cho
rằng, thị trường lao động trong
năm nay sẽ có nhiều khởi sắc. 

Một cơ sở lạc quan nữa, đó là
nhiều cơ chế, chính sách được
Chính phủ ban hành và có hiệu
lực sẽ góp phần thúc đẩy mạnh
mẽ sự phát triển của thị trường
lao động. Bên cạnh đó, Bộ LĐ-
TB&XH sẽ tiếp tục nghiên cứu
hoàn thiện chính sách bảo hiểm
thất nghiệp; đào tạo, trang bị kỹ
năng mới cho NLĐ để thích ứng
những yêu cầu mới của vị trí
việc làm trong bối cảnh cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0
đang làm thay đổi cấu trúc của
thị trường lao động.
r Xin trân trọng cảm ơn ông!n

Tư vấn việc làm cho người lao động         Ảnh: THANH MẠNH

Chia sẻ trước thềm năm mới, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Doãn
Mậu Diệp nhận định: Công tác dự báo thông tin thị trường lao động được chú trọng, hệ thống chính
sách pháp luật về lao động, việc làm tiếp tục được hoàn thiện... là những dấu ấn nổi bật của thị
trường lao động trong nước 10 năm qua.

Thị trường lao động thích ứng 
với nền kinh tế thị trường
r NGUYỄN LỘC (thực hiện)

Trong 10 năm qua, thị trường lao động đã có những chuyển
biến tích cực. Giai đoạn 2008-2017: tỷ lệ thất nghiệp giảm từ
4,6% xuống còn 2,2%; số NLĐ trong độ tuổi có việc làm tăng từ
47,7 triệu người lên 54,8 triệu người. Đặc biệt, Quỹ quốc gia về
việc làm đã hỗ trợ việc làm cho hơn 1 triệu lao động.n

Bức tranh thị trường bất động
sản (BĐS) năm 2018 được

ghi nhận có nhiều gam màu sáng.
TS. Trần Đình Thiên - Chuyên gia
Kinh tế - cho rằng, năm 2018 là
năm kinh tế Việt Nam tăng trưởng
khả quan, vĩ mô được kiểm soát
ổn định và kinh nghiệm kiểm soát
BĐS cũng tốt hơn. Kinh tế vĩ mô
ổn định có phần đóng góp quan
trọng của BĐS.

Sự phát triển ổn định của thị
trường BĐS thể hiện qua con số
7.100 DN BĐS thành lập mới
trong năm 2018, tăng 40% so với
cùng kỳ năm 2017. Theo thống kê
của Bộ Xây dựng, tồn kho BĐS
cũng đã giảm mạnh, tổng giá trị
hàng tồn kho BĐS tính đến hết
tháng 11/2018 là 22.976 tỷ đồng.
Con số này đã giảm được 105.572
tỷ đồng, giảm đến 82% so với
năm 2013 (128.548 tỷ đồng).

Điểm nhấn của năm 2018
không thể không nhắc đến là
việc điều chỉnh kịp thời những
cơn sốt giá đất tại TP. HCM và
những nơi dự kiến là đặc khu
kinh tế như: Vân Đồn (Quảng

Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang),
Bắc Vân Phong (Khánh Hòa).
Giá đất ở những địa phương này
đã bị đẩy cao gấp nhiều lần chỉ
trong thời gian ngắn.

Để ngăn chặn cơn sốt đất, cơ
quan quản lý ra quyết định dừng
giao dịch BĐS tại cả ba địa
phương này. Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc cũng đã yêu cầu 3 tỉnh
Quảng Ninh, Khánh Hoà, Kiên
Giang nghiêm khắc chấn chỉnh
công tác quản lý đất đai, không để
“cò” đất, xã hội đen mua bán đất
lộng hành trên địa bàn. Bên cạnh
đó, Chính phủ đã chỉ đạo kiểm
soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh
vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có
BĐS. Thực hiện chỉ đạo của
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam đã có Công văn yêu cầu
các ngân hàng chuyển dịch cơ cấu
tín dụng theo hướng ưu tiên tập
trung vốn cho sản xuất, kinh

doanh; hạn chế mức độ tập trung
tín dụng đối với lĩnh vực BĐS.
Điều này đòi hỏi DN BĐS phải
nâng cao hiệu quả kinh doanh,
năng lực tài chính để tiếp cận các
nguồn vốn khác, giảm dần sự phụ
thuộc vào nguồn vốn tín dụng
ngân hàng.

Nhận định về thị trường trong
năm 2019, các chuyên gia cho
rằng, trên nền tảng kinh tế có
nhiều lạc quan, diễn biến thị
trường BĐS năm 2018 ổn định,
bức tranh BĐS 2019 hứa hẹn sẽ
có nhiều điểm sáng.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ
tịch Hiệp hội Bất động sản TP.
HCM - nhận định: Sẽ khó xảy ra
"bong bóng" BĐS trong năm
2019. Các cơ quan nhà nước đã
có nhiều kinh nghiệm sử dụng
hiệu quả công cụ về thuế; công
cụ về tín dụng… để điều tiết thị
trường BĐS. Các DN BĐS, ngân

hàng thương mại, nhà đầu tư và
người tiêu dùng đều đã trải
nghiệm và có giải pháp ứng xử
phù hợp. Dự báo phân khúc BĐS
công nghiệp, văn phòng cho
thuê, chia sẻ không gian làm việc
chung... sẽ phát triển mạnh trong
năm 2019. Xu thế xây dựng khu
dân cư thông minh, tòa nhà thông
minh, căn hộ thông minh, sử
dụng năng lượng tái tạo, thân
thiện môi trường, an ninh, an
toàn về phòng cháy chữa cháy sẽ
rất được coi trọng.

Còn về phía cơ quan quản lý
nhà nước, ông Vũ Văn Phấn -
Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà
và thị trường BĐS (Bộ Xây
dựng) - cũng cho rằng: Thị
trường BĐS trong năm 2019 tiếp
tục phát triển ổn định, không có
nguy cơ xảy ra “bong bóng”. Tuy
nhiên, thị trường có thể tiếp tục
xảy ra tình trạng tăng giá đất nền

tại các khu vực có quy hoạch trở
thành các đặc khu, các khu đô thị
mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng
kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tình
trạng sốt nóng cục bộ tại một số
dự án nhà ở trong khu vực trung
tâm đô thị có tiến độ thi công
nhanh, hạ tầng đồng bộ, chủ đầu
tư có uy tín, giá cả phù hợp.

Bên cạnh những dự báo lạc
quan, các chuyên gia cũng nhận
định năm 2019 sẽ đan xen giữa
thách thức và cơ hội. Ông Lê
Hoàng Châu cảnh báo: Thị trường
sụt giảm nguồn cung nên tình
trạng thiếu nguồn cung sản phẩm
BĐS sẽ tiếp tục xảy ra trong năm
2019. Hơn nữa, việc mất cân đối
giữa cung cầu dẫn đến sự lệch pha
sản phẩm trên thị trường giữa căn
hộ bình dân, cao cấp và trung cấp.
Ngoài ra, phân khúc nhà ở xã hội
năm vừa rồi chưa triển khai được
nhiều do vướng mắc chính sách.
Đặc biệt, việc tiếp cận vốn tín
dụng của các dự án BĐS được dự
báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
trong năm 2019.n

HOÀNG LONG

THị TRườNG BấT ĐộNG SảN 2019: 
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Cần cải cách khâu thực thi 
của các cấp

Theo số liệu của Tổng cục
Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu
tư), năm 2018, cả nước có hơn
131.000 DN đăng ký thành lập
mới với tổng vốn đăng ký là gần
1,5 triệu tỷ đồng. Số DN thành lập
mới chỉ tăng 3,5% so với năm
2017 và tăng 14,1% về số vốn
đăng ký. Nếu tính cả trên 2,4 triệu
tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của
các DN thay đổi tăng vốn thì tổng
số vốn đăng ký bổ sung thêm vào
nền kinh tế trong năm 2018 là gần
3,9 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, có
34.010 DN quay trở lại hoạt động,
tăng 28,6% so với năm trước, nâng
tổng số DN đăng ký thành lập mới
và DN quay trở lại hoạt động trong
năm nay lên gần 165.300 DN. 

Tuy nhiên, trong năm qua, có
hơn 90.000 DN tạm ngừng hoạt
động, tăng 49,7% so với năm
trước. Cùng với đó, số DN hoàn
tất thủ tục giải thể là 16.314 DN,
tăng 34,7% so với năm trước. 

Nhìn nhận rõ nguy cơ số DN
thành lập mới tăng rất thấp và số
DN ngừng hoạt động lại tăng quá
cao, tại Phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 10/2018, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã đặt vấn đề và yêu cầu các
Bộ, ngành, địa phương lý giải vì
sao số lượng DN thành lập mới
còn thấp, số DN tạm ngừng hoạt
động tăng cao, hiệu quả hoạt động
kinh doanh của DN tư nhân chưa
được như mong đợi. Theo Thủ
tướng, chính các Bộ, ngành, địa
phương phải tự hỏi nguyên nhân
của tình trạng trên là vì đâu trong
bối cảnh Chính phủ đang chỉ đạo
quyết liệt cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh. Đồng thời, Thủ
tướng nêu vấn đề, phải chăng khâu
thực thi của các cấp chưa hiệu quả?

Theo chia sẻ của ông Vũ Tiến
Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam, trong
năm 2018, Chính phủ đã rất nỗ lực
cắt giảm 50% điều kiện kinh
doanh và kiểm tra chuyên ngành.
Cùng với đó, những nỗ lực bước
đầu trong việc thực hiện Chính
phủ điện tử đã mang lại những
hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, qua
các diễn đàn, hội nghị, hội thảo,

các DN vẫn kiến nghị rất nhiều về
việc Chính phủ cần tích cực thúc
đẩy mạnh mẽ hơn các chương
trình cải cách để biến những
chương trình hành động trong
Nghị quyết trở thành hoạt động
thực tiễn hằng ngày của các cơ
quan trực thuộc Chính phủ, tổ
chức chính quyền địa phương
nhằm khắc phục tình trạng “trên
nóng, dưới lạnh”.

Quyết liệt hơn để 
doanh nghiệp không gặp 
khó với thủ tục hành chính

Một phần của thực tế trên đã
được phản ánh rõ qua kết quả khảo
sát mức độ hài lòng của DN về
thực hiện thủ tục hành chính trong
xuất nhập khẩu năm 2018. Mặc dù
các chỉ số liên quan đến DN phải
trả chi phí ngoài quy định đã được
cải thiện đáng kể (18% DN cho
biết phải trả chi phí ngoài, thay vì
28% như năm 2015; khoảng 56%

DN cho biết không phải trả phí
ngoài quy định, trong khi tỷ lệ này
của năm 2015 chỉ là 37%), thế
nhưng, các DN cho biết, khi thực
hiện các thủ tục quản lý kiểm tra
chuyên ngành tại các Bộ thì DN
vẫn phải chi các khoản ngoài quy
định. Kết quả, gần 51% DN tham
gia khảo sát đã chia sẻ rằng, họ
phải trả phí ngoài khi làm thủ tục
kiểm tra chuyên ngành với Bộ
Công Thương. Tiếp đó là Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn với
34% DN cho biết phải trả chi phí
ngoài. Ngay cả đối với các Bộ
được DN chia sẻ phải trả chi phí
ngoài quy định thấp là Bộ Văn hóa,
Thể thao & Du lịch và Bộ Thông
tin & Truyền thông thì tỷ lệ vẫn lên
tới 16% và 17,5% DN phải trả chi
phí ngoài. Một con số đáng lưu ý
nữa là tỷ lệ DN bị phân biệt đối xử
khi không chi trả chi phí không
chính thức ngoài quy định khoảng
15%. Tuy kết quả này đã giảm gần

một nửa so với cách đây 3 năm
nhưng đây vẫn là một thực trạng
“nhức nhối”, tác động tiêu cực đến
môi trường đầu tư kinh doanh.

Do đó, các chuyên gia khuyến
nghị, cần tăng cường công khai,
minh bạch, nâng cao kỷ cương, kỷ
luật và năng lực giải quyết công
việc của công chức; các Bộ, ngành
cần tích cực rà soát sửa đổi, bổ
sung các quy định hiện hành để
đảm bảo đạt mục tiêu cắt giảm
thực chất 50% số mặt hàng thuộc
danh mục kiểm tra chuyên ngành
trước tháng 6/2019 theo yêu cầu
tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-CP
của Chính phủ.

Doanh nghiệp vẫn vững tin
vào triển vọng kinh doanh

Hoạt động trong bối cảnh trên
nhưng các DN vẫn đặt nhiều niềm
tin vào triển vọng kinh doanh năm
2019. Cụ thể, dự báo về tình hình
kinh doanh quý I/2019, có 47,3%

DN ngành công nghiệp chế biến
chế tạo đánh giá xu hướng sẽ tốt
lên; 37,8% DN cho rằng tình hình
sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và
chỉ có 14,9% DN dự báo khó khăn
hơn. Trong đó, khu vực DN có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lạc
quan nhất khi có tới 88,3% DN dự
báo tình hình sản xuất kinh doanh
quý I/2019 tốt hơn và ổn định hơn
những tháng cuối năm 2018.

Kết quả trên khá tương đồng
với tỷ lệ 47,6% DN dự báo khối
lượng sản xuất hàng hóa trong
những tháng đầu năm 2019 tăng;
đồng thời có 14,5% số DN dự báo
giảm và 37,9% số DN dự báo ổn
định. Về xu hướng sản xuất 6
tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng
cuối năm 2018, có 89,8% số DN
dự báo khối lượng sản xuất tăng và
ổn định; 10,2% số DN dự báo khối
lượng sản xuất giảm.

Chia sẻ của các DN về đơn
đặt hàng, kết quả khảo sát cho
thấy, có 43,5% số DN dự kiến có
đơn hàng tăng lên trong 3 tháng
đầu năm 2019; 14,5% số DN dự
kiến đơn hàng giảm và 42% số
DN dự kiến có đơn hàng ổn định.
Số lượng đơn đặt hàng mới được
dự báo khả quan hơn trong 6
tháng đầu năm 2019 so với 6
tháng cuối năm 2018 khi có tới
90,8% số DN dự báo tăng và giữ
ổn định số lượng đơn đặt hàng;
chỉ có 9,2% số DN dự báo giảm.

Tình hình xuất khẩu cũng khả
quan hơn đối với các DN khi có
34,1% số DN khẳng định số đơn
hàng xuất khẩu 3 tháng đầu năm
2019 cao hơn những tháng cuối
năm trước; 16,8% số DN có đơn
hàng xuất khẩu giảm và 49,1% số
DN có đơn hàng xuất khẩu ổn
định.  Đáng chú ý, về xu hướng 6
tháng đầu năm 2019, có 90,4% số
DN dự báo có số đơn đặt hàng
xuất khẩu tăng và ổn định; chỉ có
9,6% số DN dự báo giảm so với
cùng kỳ năm trước.n

Các DN vẫn lạc quan về triển vọng kinh doanh năm 2019                                                          Ảnh: TS

Trong năm qua, môi trường kinh doanh được Chính phủ thúc đẩy cải cách mạnh mẽ nhưng vẫn
chưa đạt như kỳ vọng. Số DN thành lập mới giảm mạnh, trong khi số DN giải thể, phá sản tăng quá
cao. Thách thức đặt ra là phải khắc phục bằng được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong cải
cách môi trường kinh doanh. Động lực của cải cách đang được các DN “tiếp lửa” bằng niềm tin
vào triển vọng kinh doanh khá sáng sủa năm 2019.

r HỒNG THOAN

Ngay những ngày trung tuần tháng 01/2019, lãnh đạo
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã chuyển tải

thông điệp tới người đứng đầu Quốc hội, Chính phủ nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam: ngành dầu khí sẽ nỗ lực,
quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn
thành tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được Đảng,
Nhà nước và Chính phủ giao năm 2019.

Để làm được điều đó, nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh
doanh cụ thể đã được PVN đề xuất với lãnh đạo Quốc
hội, Chính phủ. Trong đó, Tập đoàn phấn đấu gia tăng
trữ lượng dầu khí năm 2019 đạt 5 - 10 triệu tấn quy đổi.
Sản lượng khai thác dầu khí khoảng 22,06 triệu tấn quy
đổi, trong đó khai thác dầu thô 12,37 triệu tấn và khai
thác khí khoảng 9,69 tỷ m3... 

Đồng thời, PVN cũng đã dự tính các chỉ tiêu kế
hoạch tài chính năm 2019. Theo đó, doanh thu toàn Tập
đoàn sẽ đạt khoảng 612.200 tỷ đồng; nộp NSNN 87.500

tỷ đồng; doanh thu hợp nhất khoảng 307.000 tỷ đồng;
lợi nhuận trước thuế hợp nhất 38.700 tỷ đồng; lợi nhuận
sau thuế hợp nhất 31.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi lắng nghe những chỉ tiêu này của PVN,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh,
PVN cần phải tính toán lại các chỉ tiêu sản lượng dầu, khí,
điện, đạm… với kế hoạch thấp nhất cũng phải vượt những
con số đã đề ra cho năm 2019 trong Kế hoạch 5 năm
2016-2020 và phải phấn đấu hoàn thành cao hơn chỉ tiêu
được Chính phủ giao. Cơ sở cho những tính toán, đề xuất
chỉ tiêu cao hơn là đẩy mạnh phát triển, khai thác Dự án
Lô B và mỏ khí Cá Voi Xanh; tăng cường duy trì sản
lượng khai thác của những mỏ khác và phải cơ bản hoàn
thành việc xử lý các dự án yếu kém của ngành dầu khí…

Chia sẻ về các giải pháp của PVN trong năm 2019,
Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết, PVN
sẽ bám sát diễn biến giá dầu để có các giải pháp kịp

thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng
thời điểm trong năm. Đồng thời, PVN sẽ đẩy mạnh tìm
kiếm thăm dò thẩm lượng; kiểm soát chặt chẽ tiến độ
phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác; đẩy
mạnh công tác thu xếp vốn và giải ngân các dự án đầu
tư; giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công
và hoàn thành trong năm; phấn đấu ký 1- 2 hợp đồng
dầu khí mới ở trong nước; đưa 2 mỏ/công trình mới ở
trong nước vào khai thác…

Thể hiện rõ Quốc hội sẽ hỗ trợ PVN trong việc tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc năm 2019 và những năm
tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng
bày tỏ sự tin tưởng và động viên Tập đoàn cần cố gắng
phát huy những kết quả đạt được, lưu ý các khó khăn,
thuận lợi của kinh tế trong nước và sự thay đổi nhanh
chóng của kinh tế thế giới để thực hiện tốt các nhiệm vụ
được giao.n PHÚC KHANG 
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Thêm những điểm nhấn
thành công

Những kết quả ấn tượng trong
công tác thực hiện chính sách
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN) mà ngành
BHXH tiếp tục “gặt hái” trong
năm 2018 là minh chứng cho lời
khẳng định trên. Năm qua, trên
cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ,
BHXH Việt Nam đã chủ động,
tích cực tập trung mọi nguồn lực,
triển khai quyết liệt nhiều giải
pháp, nhằm thực hiện tốt các
nhiệm vụ được giao. 

Nhờ đó, năm 2018, ngành
BHXH đã “ghi” thêm nhiều
thành tích nổi bật. Toàn ngành
thu BHXH, BHYT, BHTN đạt
trên 332.000 tỷ đồng, vượt 1.432
tỷ đồng và đạt 100,4% so kế
hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Toàn quốc có 14,7 triệu người
tham gia BHXH (gồm: 14,45
triệu người tham gia BHXH bắt
buộc, 271.000 người tham gia
BHXH tự nguyện), đạt 100,7%
kế hoạch được giao, chiếm
khoảng 30,4% lực lượng lao
động trong độ tuổi. Có 12,68
triệu người tham gia BHTN, đạt
101,1% kế hoạch được giao,
chiếm khoảng 26,2% lực lượng
lao động trong độ tuổi. Toàn quốc
có 83,5 triệu người tham gia
BHYT, đạt 102,3% kế hoạch
được giao, đạt tỷ lệ bao phủ
88,5% dân số và vượt 3,3% so
với chỉ tiêu được Thủ tướng
Chính phủ giao.

Thực hiện Luật BHXH, tính
đến ngày 31/12/2018, cả nước đã
rà soát, bàn giao được 13,24 triệu
sổ BHXH cho NLĐ, đạt 99,1%
trên tổng số người lao động đang
tham gia; giải quyết cho hơn
122.800 người hưởng BHXH
hằng tháng (trong đó, hưởng
lương hưu là gần 99.300 người);
hơn 810.000 người hưởng trợ cấp
một lần (trong đó, hưởng chế độ
BHXH một lần là 695.300
người); hơn 9,7 triệu lượt người
hưởng chế độ ốm đau, thai sản,
dưỡng sức phục hồi sức khỏe;
768.700 người hưởng chế độ

BHTN; hơn 37.700 người hưởng
hỗ trợ học nghề; khám, chữa
bệnh BHYT cho trên 177,6 triệu
lượt người…

Đặc biệt, trước tình trạng nợ
đọng, trốn đóng BHXH, BHYT,
BHTN gia tăng, làm ảnh hưởng
đến quyền lợi hợp pháp của
người lao động, trong năm qua,
cùng với việc tăng cường vận
động, đôn đốc công tác thu,
BHXH Việt Nam đã phát huy
hiệu quả chức năng thanh tra
chuyên ngành. Nhờ đó, hết năm
2018, số nợ phải tính lãi giảm
còn 5.715 tỷ đồng, bằng 1,7% so
với số phải thu (giảm 1,2% so với

năm 2017) và đạt mức thấp nhất
từ trước tới nay.

Quyết tâm hiện đại hóa 
công tác quản lý

Với hơn 88% người dân tham
gia BHYT, trên 14 triệu người
tham gia BHXH và tiến tới thực
hiện BHXH toàn dân theo tinh
thần cải cách chính sách BHXH
- để nâng cao chất lượng phục vụ
người tham gia và thụ hưởng
BHXH, BHYT, hơn lúc nào hết,
đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện
đại hóa ngành BHXH đã trở
thành yêu cầu cấp thiết và được
ngành chú trọng đầu tư. Vì vậy,

trong năm 2019, bên cạnh các
nhiệm vụ trọng tâm như: thực
hiện tốt các chế độ BHXH,
BHYT, BHTN; phát triển đối
tượng tham gia; tăng thu, giảm
nợ đọng…, ngành BHXH tiếp
tục chú trọng đẩy mạnh ứng dụng
CNTT; trong đó, tập trung hoàn
thiện hàng loạt các đề án, dự án
về CNTT, cải cách hành chính,
đổi mới phong cách phục vụ theo
hướng hiện đại, chuyên nghiệp
tiến tới sự hài lòng của DN,
người dân.

Cụ thể, ngành BHXH tiếp tục
triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia
về bảo hiểm, trong đó tiếp tục

cập nhật mã số và đồng bộ thông
tin định danh người tham gia;
quản lý dữ liệu thu nộp BHXH,
dữ liệu chi trả BHXH, quá trình
hưởng và quá trình tham gia,
thông tin đơn vị tham gia
BHXH…. Trên cơ sở đó, BHXH
Việt Nam sẽ đề xuất các hành
lang pháp lý cần thiết và tiến
hành liên thông, cung cấp thông
tin, dữ liệu với các Bộ, ngành, địa
phương và DN nhằm góp phần
vào việc kiến tạo Chính phủ điện
tử cả quốc gia.

Đồng thời, trên nền tảng ứng
dụng CNTT những năm vừa qua,
ngành BHXH đang khẩn trương
xây dựng Hệ sinh thái 4.0 ngành
BHXH phục vụ người dân và DN
với các dịch vụ: tin nhắn (SMS);
thanh toán trực tuyến; ứng dụng
BHXH trên thiết bị di động; hệ
thống Chatbot hỗ trợ khách hàng
(trả lời chính sách BHXH,
BHYT tự động bằng trí tuệ nhân
tạo, tăng tính tương tác cao với
người tham gia, cung cấp thông
tin đóng, hưởng BHXH, BHYT
và dự tính mức hưởng nhằm
phục vụ người dân tốt hơn). Bên
cạnh đó, thiết lập Fanpage truyền
thông trên hệ thống mạng xã hội;
nâng cấp tất cả các dịch vụ công
có thể lên cấp độ 4. 

BHXH Việt Nam phấn đấu
đến năm 2020 hoàn thành việc
xây dựng và vận hành cơ sở dữ
liệu điện tử về quản lý BHXH
liên thông, hiện đại với công
nghệ mới nhất, hứa hẹn mang lại
diện mạo mới cho ngành BHXH
trong việc quản lý, cung cấp dịch
vụ. Đó cũng là cơ sở quan trọng
để ngành theo đuổi và thực hiện
tốt sứ mệnh đảm bảo an sinh xã
hội bền vững.n

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ khảo sát, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin
của BHXH Việt Nam                                                                                             Ảnh: NGỌC YẾN

Với vị trí trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia, việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã
hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) chính là góp phần bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi
công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Chia sẻ với báo chí trước thềm năm mới 2019,
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh khẳng định: Tất cả những nhiệm vụ mà ngành
BHXH đang thực hiện đều hướng tới một mục tiêu đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của
người tham gia BHXH, BHYT.

Nỗ lực tạo dựng nền tảng an sinh
bền vững
r ĐĂNG KHOA

Năm là, tăng cường quan hệ hợp
tác quốc tế, khẳng định vai trò Chủ
tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021
nhằm tiếp cận, bồi dưỡng cán bộ kiểm
toán Việt Nam về nội dung, phương
pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên
tiến trên thế giới, nâng cao vị trí, hình
ảnh của cơ quan KTNN nói riêng, đất
nước Việt Nam nói chung trên trường
quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc
hội Tòng Thị Phóng nêu rõ: Hiện nay,
vị thế của KTNN đang được đề cao;
quyền hạn, trách nhiệm đã được mở
rộng; Đảng, Quốc hội, Chính phủ và
nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm,
ủng hộ, nhưng cũng đòi hỏi, mong
muốn KTNN làm tròn trách nhiệm của
mình là: đánh giá, xác nhận, kết luận
và kiến nghị đối với việc quản lý, sử
dụng tài chính công, tài sản công kịp
thời, chính xác, minh bạch.

Quốc hội yêu cầu KTNN không để
kiểm toán viên nhà nước, cộng tác viên
của KTNN có những hành vi sách
nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các
đơn vị kiểm toán hoặc can thiệp trái
pháp luật vào hoạt động bình thường
của các đơn vị được kiểm toán, hoặc
báo cáo sai lệch, hoặc không đầy đủ,
hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để
vụ lợi như đưa - nhận - môi giới hối lộ
hoặc tiết lộ bí mật nhà nước.

Với trách nhiệm giám sát tối cao
hoạt động của tổ chức bộ máy nhà
nước, tới đây, Quốc hội phải tăng
cường tạo điều kiện để KTNN thực
hiện tốt nhiệm vụ, nhưng cũng sẽ tăng
cường nghe báo cáo kết quả kiểm toán

và kết quả thực hiện kết luận, kiến
nghị kiểm toán, có thể sẽ có những
phiên giải trình về kết quả kiểm toán
với Quốc hội, các cơ quan của Quốc
hội theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc
hội Tòng Thị Phóng tin tưởng, với
khí thế mới, niềm tin mới, KTNN sẽ
phát huy truyền thống đoàn kết, quyết
tâm vượt qua mọi khó khăn, thách
thức, gian khổ, chung sức, chung
lòng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm
vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân
giao phó.n

NGUYỄN HỒNG (ghi)

(*) Tít bài do Báo Kiểm toán đặt

Kiểm toán Nhà nước...
(Tiếp theo trang 2) Tết đến, muôn trí tuệ, 

tài năng, chung lý tưởng 
vì Dân xây hạnh phúc;

Xuân về, triệu bàn tay, 
khối óc, hợp niềm tin 
với Đảng dệt tương lai.

THANH LỊCH

Câu đối Tết

z

z
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Thị trường dịch vụ kế toán,
kiểm toán Việt Nam đã đạt

được nhiều thành tựu to lớn, đóng
góp tích cực trong việc đưa ra các
thông tin tài chính minh bạch, kịp
thời cho các nhà đầu tư trong
nước và quốc tế, góp phần mạnh
mẽ trong việc thu hút vốn đầu tư
nước ngoài, từ đó giúp nền kinh
tế Việt Nam tăng trưởng và phát
triển bền vững.

Trong thời gian tới, hoạt động
kế toán, kiểm toán được nhận định
là vẫn tăng trưởng mạnh mẽ khi xu
thế đầu tư nước ngoài và các
thương vụ mua bán DN tăng, cổ
phần hóa DNNN được đẩy mạnh.
Đề án Áp dụng chuẩn mực lập báo
cáo tài chính quốc tế (IFRS) đang
được cơ quan quản lý nhà nước
thực hiện gấp rút, tạo nhu cầu lớn
về dịch vụ tư vấn kế toán, tư vấn
tài chính và kiểm toán.

Cách mạng công nghiệp 4.0
mang đến cả cơ hội 
và thách thức

Hiện nay, môi trường pháp lý
cho thị trường kế toán, kiểm toán

tại Việt Nam đã được thiết lập
tương đối đầy đủ, rõ ràng, đặc
biệt, hệ thống văn bản pháp luật
liên quan đến kiểm toán độc lập
đã được xây dựng phù hợp với
điều kiện trong nước và cập nhật
kịp thời với các quy định, thông
lệ quốc tế. 

Quy mô ngành nghề ngày càng
được mở rộng, tính đến tháng
5/2018, Việt Nam có 175 DN
được cấp phép kinh doanh dịch vụ
kiểm toán (trong đó có 32 DN
kiểm toán là thành viên các hãng
kiểm toán quốc tế, hiệp hội quốc
tế) với hơn 11.000 lao động trực
tiếp cung cấp dịch vụ chuyên môn;
có 4.654 người được cấp Chứng
chỉ Kiểm toán viên (KTV) Việt
Nam (trong đó có 2.083 người
đang làm việc trong các DN kiểm
toán) và nhiều người có các chứng
chỉ nghề nghiệp quốc tế. 

Tuy nhiên, trong thời gian dài
hơn, với sự phát triển của cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0
(CMCN 4.0) và hàng loạt hiệp
định thương mại đã được ký kết,
thị trường kế toán, kiểm toán Việt
Nam sẽ chịu nhiều ảnh hưởng, vừa
xuất hiện nhiều cơ hội đồng thời
đối diện nhiều thách thức. Khác
với các cuộc cách mạng trước đó,
CMCN 4.0 có sự khác biệt rất lớn

về tốc độ, phạm vi và sự tác động.
Trong bối cảnh ngày càng hội
nhập sâu rộng với nền kinh tế thế
giới, ngành nghề kế toán, kiểm
toán Việt Nam cũng sẽ không nằm
ngoài cuộc cách mạng mang tính
toàn cầu này. 

Theo kết quả khảo sát đánh
giá ảnh hưởng của cuộc CMCN
4.0 đến lĩnh vực kế toán, kiểm
toán do VACPA thực hiện vào
tháng 6/2018, cuộc CMCN 4.0 sẽ
mang lại cho nghề nghiệp kế toán
kiểm toán các cơ hội như: KTV,
DN kiểm toán sẽ khai thác và
nâng cao chất lượng dữ liệu
chính xác, chi tiết hơn; DN kiểm
toán có thể mở rộng các phương
tiện, công cụ sử dụng để nâng
cao hiệu quả và chất lượng công
việc; mở rộng các loại dịch vụ có
thể cung cấp cho khách hàng
(dịch vụ phi đảm bảo) qua khai
thác dữ liệu đã thu thập được
trong quá trình cung cấp dịch vụ
kế toán - kiểm toán, tư vấn cho
khách hàng; mở rộng thị trường
cung cấp các dịch vụ sang các
quốc gia khác bằng cách làm việc
qua hạ tầng kỹ thuật và kết nối
internet mà không phải di chuyển
(về địa lý)…

Bên cạnh các cơ hội, kết quả
khảo sát của VACPA cũng chỉ ra

không ít thách thức. Đó là yêu cầu
về lao động có hiểu biết và kỹ
năng thích ứng với môi trường
hoạt động được ứng dụng nhiều
công nghệ thông tin của khách
hàng, DN kế toán, kiểm toán phải
đầu tư lớn về tài chính, nhân lực
và hạ tầng kỹ thuật tin học để có
thể tổng hợp, phân tích dữ liệu
với quy mô lớn; tạo ra sự cạnh
tranh lớn, làm giảm thị phần của
các DN kiểm toán nhỏ do sự
chênh lệch với các DN kiểm toán
có nguồn lực về công nghệ thâu
tóm khách hàng, cũng như sự
cạnh tranh từ các KTV, DN cung
cấp dịch vụ xuyên quốc gia.
Ngoài ra, các DN cung cấp dịch
vụ kế toán, kiểm toán còn phải
cạnh tranh với các DN công nghệ
lớn có khả năng thu thập nhiều
dữ liệu như: Google, Facebook...,
bởi các DN công nghệ này đã và
sẽ mở rộng thêm dịch vụ tư vấn
tài chính, kế toán, thuế…

Để nghề nghiệp kế toán,
kiểm toán thích nghi với môi
trường mới

Ngay từ bây giờ, các DN dịch
vụ kế toán, kiểm toán, tổ chức
nghề nghiệp, cơ quan quản lý, các
đơn vị đào tạo phải đánh giá các
vấn đề ảnh hưởng một cách sâu

sắc để nhanh chóng tận dụng các
cơ hội và đưa ra các biện pháp xử
lý, thích nghi với môi trường mới.

Trong bối cảnh này, để thúc
đẩy sự phát triển của nghề nghiệp
kế toán, kiểm toán, Hội Kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam đã triển
khai một số chương trình, gồm: 

Xây dựng và đưa vào áp dụng
phần mềm quản lý cuộc kiểm toán
nhằm giúp DN kiểm toán áp dụng
công nghệ thông tin vào quá trình
thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi
phí, tăng hiệu quả kiểm toán; 

Đổi mới, bổ sung phương
thức, nội dung đào tạo, cập nhật
kiến thức cho KTV, DN kiểm
toán và tăng cường phối hợp với
các trường đại học trong việc
nâng cao kiến thức thực tiễn cho
giảng viên và đào tạo thực hành
cho sinh viên; 

Hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai
nhanh Đề án Áp dụng (IFRS) vào
Việt Nam thông qua nhiều hình
thức, nhằm thúc đẩy hệ thống
chuẩn mực kế toán của Việt Nam
tiếp cận với quốc tế;

Hợp tác hiệu quả với các tổ
chức nghề nghiệp quốc tế để huy
động sự hỗ trợ của các chuyên
gia có trình độ cao, giúp nâng
cao năng lực cho hội viên, KTV
và DN kiểm toán.n

Thị trường kế toán, kiểm toán Việt Nam đối diện
với nhiều cơ hội và thách thức
r TS. TRẦN KHÁNH LÂM - Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Theo Báo cáo khảo sát năm
2018 của ACCA về ngành

nghề tài chính kế toán kiểm toán
khu vực Đông Nam Á với tên gọi
“DN và Dịch vụ tư vấn chuyên
nghiệp”, có ba dịch vụ mà DN
cần nhất hiện nay là: kiểm toán
và dịch vụ bảo đảm; tư vấn thuế
và tuân thủ; tư vấn IT. Điều này
cho thấy, ngành kế toán - kiểm
toán đang ngày càng phát triển,
khẳng định vị trí quan trọng trong
nền kinh tế. Không chỉ hỗ trợ DN
tạo lập thông tin kinh tế, tài chính
theo quy định của luật pháp, quan
trọng hơn, hoạt động kế toán -
kiểm toán là công cụ thiết yếu để
xem xét tính công khai, minh
bạch của thông tin tài chính, từ
đó làm lành mạnh hóa nền tài
chính quốc gia.

Nhiều công cụ hỗ trợ dịch vụ
kế toán, kiểm toán 

Tại Việt Nam, thị trường dịch
vụ kế toán, kiểm toán đang có
những chuyển biến tích cực, tiêu
biểu là: chất lượng dịch vụ kiểm
toán được cải thiện; hành lang
pháp lý dần hoàn thiện và doanh
thu toàn ngành tiếp tục tăng. Các
tổ chức nghề nghiệp cho rằng,
nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế
toán - kiểm toán của Việt Nam
ngày càng có uy tín là nhờ chất
lượng đào tạo liên tục được phát

triển theo các chuẩn mực thế giới. 
Về phía Chính phủ, nhiều quy

định pháp lý đã được điều chỉnh
để phù hợp với giai đoạn phát
triển mới của nền kinh tế. Đặc
biệt, trong năm 2018, Chính phủ
rất chú trọng việc nghiên cứu áp
dụng Chuẩn mực Báo cáo tài
chính quốc tế (IFRS) tại Việt
Nam. Bộ Tài chính cũng đã thành
lập Ban Chỉ đạo và lập Đề án “Áp
dụng chuẩn mực kế toán quốc tế
vào Việt Nam” với mục tiêu công
bố lộ trình áp dụng IFRS vào năm
2020. Tiếp theo đó, nhằm hỗ trợ
Bộ Tài chính xây dựng lộ trình áp

dụng IFRS phù hợp với điều kiện
thực tiễn DN và nền kinh tế, Hội
Kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam (VACPA) và Hiệp hội Kế
toán Công chứng Anh quốc
(ACCA) đã giới thiệu Chứng chỉ
Phối hợp báo cáo tài chính quốc
tế (CertIFR) tới cộng đồng tài
chính kế toán quốc tế và trong
nước. Đây là công cụ quan trọng
giúp các chuyên gia tài chính, kế
toán viên, kiểm toán viên chuẩn
bị tốt nhất cho việc áp dụng IFRS
tại Việt Nam.

Để nâng cao hơn nữa chất
lượng dịch vụ kiểm toán, thúc
đẩy sự phát triển của nghề
nghiệp, ACCA đã phối hợp với
VACPA biên dịch và phát hành
cuốn sách “Hướng dẫn sử dụng
các chuẩn mực kiểm toán quốc tế
trong kiểm toán đơn vị nhỏ và
vừa” từ ấn phẩm cùng tên của
Liên đoàn Kế toán Quốc tế
(IFAC). Cùng với Chứng chỉ
Phối hợp CertIFR, việc phát hành
ấn phẩm này cũng là một trong
những hoạt động hỗ trợ Bộ Tài
chính thực hiện IFRS và các

chuẩn mực kế toán, kiểm toán
quốc tế; đẩy mạnh sự phối hợp
với các đối tác chủ chốt như
Ngân hàng Thế giới, IFAC và các
đối tác của Việt Nam như: Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước, Sở
Giao dịch chứng khoán, các công
ty kiểm toán lớn và các trường
đại học. Đây sẽ là tiền đề cho sự
phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kế
toán - kiểm toán của Việt Nam
trong năm 2019 cũng như các
năm tiếp theo.

Vẫn còn nhiều thách thức
phía trước

Thời gian tới, một trong
những thách thức lớn đối với
lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm
toán là bước tiến mạnh mẽ của
công nghệ. Cách mạng công
nghiệp 4.0 sẽ buộc các DN kế
toán, kiểm toán phải thay đổi
cách thức thực hành nghiệp vụ
theo hướng số hoá. DN nào thấu
hiểu khách hàng và vận dụng
công nghệ sẽ có lợi thế cạnh
tranh, bởi thế, các DN cung cấp
dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán

phải có chiến lược cụ thể để xác
lập chỗ đứng và tìm kiếm cơ hội. 

Một điều đáng chú ý nữa là
Cộng đồng kinh tế ASEAN đang
chuẩn bị việc thừa nhận Chứng
chỉ hành nghề giữa các quốc gia.
Đây là cơ hội cho lực lượng lao
động chất lượng cao như kế toán
- kiểm toán, nhưng cũng sẽ là
thách thức lớn đối với Việt Nam
trong công tác đào tạo nhân sự. 

Bên cạnh đó, những năm gần
đây, số lượng các công ty niêm
yết, công ty đại chúng gia nhập thị
trường ngày càng lớn, các thương
vụ mua bán sáp nhập, cổ phần hóa
DNNN diễn ra tích cực. Để đáp
ứng với sự phát triển này, lĩnh vực
kế toán - kiểm toán cần tiếp tục
phát triển mở rộng hơn nữa. 

Trong bối cảnh hội nhập và
xu hướng toàn cầu hóa hiện nay,
các DN và nền kinh tế phát triển
rất sôi động, nhanh chóng,
nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Thực tế này đòi hỏi hoạt động
kiểm toán báo cáo tài chính tại
Việt Nam phải nâng cao vượt
bậc về chất lượng, nhằm tạo sự
tin tưởng và thừa nhận của cộng
đồng quốc tế. Muốn làm được
điều đó, các DN kiểm toán cũng
như kiểm toán viên phải có sự
hiểu biết sâu sắc, tuân thủ các
chuẩn mực kiểm toán và chuẩn
mực đạo đức nghề nghiệp.n

r NGUYỄN THỤY MINH CHÂU  - Giám đốc ACCA khu vực Mekong
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Tận dụng nguồn lực từ nhân dân
Ngay sau khi trở thành huyện đạt chuẩn

NTM, Hưng Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa
phương trong Huyện tiếp tục đẩy mạnh
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
NTM trên địa bàn Huyện. Trong đó, Huyện
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã đã về
đích tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng
các tiêu chí; địa phương chưa về đích cần
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí.
Huyện cũng đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ
các xã xây dựng NTM như: hỗ trợ giống lúa
mới, giống cây vụ đông; hỗ trợ các tổ chức,
cá nhân tập trung, tích tụ ruộng đất sản xuất
vụ đông quy mô lớn...

Điểm thuận lợi trong quá trình xây dựng
NTM ở Hưng Hà là sự đồng thuận, ủng hộ
nhiệt tình của người dân. Theo Trưởng
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Hưng Hà Phạm Văn Bình, phong trào
xây dựng NTM đã làm thay đổi nhận thức
và thu hút mọi người cùng tham gia thực
hiện. Nhân dân nhiều địa phương không
còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước
mà đã chủ động, tích cực tham gia hiến đất,
hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao
động để nâng cấp, xây dựng công trình giao
thông nông thôn và các công trình công
cộng khác, góp phần duy trì, giữ vững và
nâng cao chất lượng các tiêu chí. Toàn dân
đã đóng góp gần 167 tỷ đồng (chiếm 37,2%
kinh phí xây dựng NTM). Trong đó, nhân
dân tự nguyện đóng góp bằng đất làm giao
thông thủy lợi nội đồng là trên 3,7 triệu m2;
tham gia lao động đào đắp giao thông thủy
lợi nội đồng là gần 3 triệu m2. Đặc biệt,
nhiều người con Hưng Hà đi làm ăn xa đã
đóng góp tiền, của và nhiều sáng kiến để
xây dựng NTM trên địa bàn.

Điển hình là xã Thái Phương, với sự tận
dụng tối đa nguồn lực từ người dân, cùng sự
vào cuộc của toàn bộ máy chính quyền, đến
nay, Xã đã đạt chuẩn NTM. Theo lãnh đạo
xã Thái Phương, trong xây dựng NTM, đặc
biệt là hệ thống giao thông và thủy lợi nội
đồng - một trong những tiêu chí mà cần
nguồn lực tài chính rất lớn - bằng biện pháp
giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm, địa
phương đã tuyên truyền vận động nhân dân
đóng góp kinh phí tự nguyện. Với những
giải pháp linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt là
nhận được sự đồng thuận của toàn bộ người
dân trên địa bàn, Xã đã huy động được nhân

dân đóng góp trên 62.000 m2 đất, hàng
nghìn ngày công lao động làm trên 40 km
đường giao thông nông thôn, trục chính nội
đồng và xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng
kinh phí trên 80 tỷ đồng. 

Chị Trần Thị Diệp (xã Thái Phương)
cho biết, Chương trình Xây dựng NTM đã
làm thay đổi diện mạo nông thôn của chúng
tôi. Là người dân của địa phương, chúng tôi
rất phấn khởi, tự hào và sẽ tiếp tục cùng
chính quyền thực hiện tốt các mục tiêu
trong việc giữ vững, nâng cao chất lượng
các tiêu chí NTM.

Còn theo chị Nguyễn Thị Dương (xã
Thái Phương), NTM cũng là những gì gần
gũi, thiết thực nhất đối với gia đình. Đó là
những con đường bê tông, đường điện được

kéo ra tận vườn, là hệ thống thủy lợi thuận
tiện cho việc tưới tiêu nước. Và hơn hết,
chính quyền đã thực sự quan tâm, tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân khai thác thế
mạnh của đồng đất, tạo sự đổi thay rõ rệt
trong từng ngõ xóm, làng quê. Nông thôn
ngày càng được hiện đại hóa nhưng vẫn giữ
được vẻ đẹp thanh bình và yên ả! 

Phát huy dân chủ, nâng cao nhận
thức của người dân 

Không chỉ ở Thái Phương, đến thăm tất
cả các xã, thị trấn của huyện Hưng Hà hôm
nay đều dễ dàng nhận thấy bộ mặt nông thôn
đã “thay da đổi thịt”. Những con đường lầy
lội, thường xuyên bị ngập úng năm nào giờ
đã được thay mới bằng những con đường bê

tông kiên cố dẫn đến từng thôn. Các công
trình phúc lợi, trường học được quan tâm
xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên
nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp, nhiều
nhà cao tầng mọc lên san sát, điều kiện về an
sinh xã hội cũng ngày càng hoàn thiện giúp
đời sống nhân dân ngày một nâng lên. 

Theo báo cáo của UBND Huyện Hưng
Hà, tổng giá trị sản xuất của Huyện năm 2017
đạt trên 13.800 tỷ đồng, tăng gấp 1,46 lần so
với năm 2012. Toàn Huyện có 4 xã nghề, 51
làng nghề và 6 cụm công nghiệp. Cơ cấu kinh
tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông
nghiệp, thủy sản 24,03%; công nghiệp và xây
dựng 55,63%; thương mại, dịch vụ 20,34%.
Giáo dục tiếp tục duy trì xếp thứ 2/8 huyện,
thành phố, 87% trường học đạt chuẩn quốc
gia. 33/33 xã của Huyện đều đạt mức thu
nhập bình quân trên 36,5 triệu
đồng/người/năm. Đến nay, toàn Huyện đã có
33/33 xã về đích NTM. Thành công nối tiếp
thành công đã góp phần đưa diện mạo nông
thôn Hưng Hà ngày càng khởi sắc. 

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng NTM,
lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà cho biết,
Đảng bộ và nhân dân Huyện luôn xác định
xây dựng NTM là chủ trương đúng và
trúng, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.
Vì vậy, quá trình lãnh đạo phải phát huy dân
chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất; trong
chỉ đạo phải đồng bộ, sâu sát, quyết liệt;
trong tổ chức thực hiện phải đề cao trách
nhiệm, năng động, sáng tạo, phát huy sức
mạnh của cả hệ thống chính trị. Mặt khác,
phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân, nâng cao nhận
thức và xác định rõ vai trò chủ thể của
người dân nông thôn trong xây dựng NTM.
Đặc biệt, phải kịp thời phát hiện, khai thác,
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm
năng, lợi thế của địa phương; khơi dậy và
phát huy sức mạnh vật chất, tinh thần của
mỗi người dân, gia đình, dòng họ, đây là
nguồn lực chủ yếu, bền vững để phát triển
sản xuất và xây dựng NTM.n

Trường Trung học cơ sở Thái Phong (xã Thái Phong) được xây dựng khang
trang, sạch đẹp                                                                                 Ảnh: LÊ HÒA

Cuối năm 2015, Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình về đích nông thôn
mới (NTM) trong niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân nơi đây. Để xây dựng NTM
thành công, Hưng Hà đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Cùng với vai trò lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức của Đảng bộ và chính quyền địa phương, một yếu tố quan
trọng không thể thiếu là phát huy được nội lực, sự đồng thuận, chung sức, đồng
lòng của người dân.

Hưng Hà - huy động sức dân xây dựng 
nông thôn mới
r LÊ HÒA - HOÀNG LONG

Xuất thân trong một gia đình
nghèo ở xã Ngọc Kỳ, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, mới
chỉ học hết lớp 7, nhưng từ
thực tiễn lao động, anh Phạm
Văn Hát (sinh năm 1972) đã
sáng chế rất nhiều nông cụ,
máy móc mang lại lợi ích thiết
thực cho hoạt động nông
nghiệp. Đặc biệt, những sáng
chế của anh không chỉ ứng
dụng rộng rãi trong nước mà
còn xuất khẩu tới nhiều quốc
gia trên thế giới.

Bỏ lương cao ở nước ngoài
để về quê lập nghiệp

Về Ngọc Kỳ, hỏi bất kỳ ai
cũng đều biết rất rõ về anh
nông dân Phạm Văn Hát -
“nhà sáng chế” tài năng của
quê hương. Thất bại khi khởi
nghiệp ở quê nhà, anh Hát
quyết định sang Israel để vừa
lao động kiếm sống, vừa học hỏi
kinh nghiệm sản xuất nông

nghiệp. Không ngờ, đây lại là
mảnh đất nảy nở “cái duyên”
sáng chế nông cụ của anh. Anh
Hát tâm sự: “Một hôm, ông chủ
Israel yêu cầu tôi đi rải phân
bằng dụng cụ thô sơ như cuốc,

xẻng trong thời tiết nắng nóng.
Tôi vất vả làm được 2 ngày đầu,
đến ngày thứ 3 chịu đựng không
được nữa nên đề xuất được thiết
kế chiếc máy giúp thay thế nhân
công”. Sau khi chế tạo thành

công máy rải phân, được Nhà
nước Israel ghi nhận, mua bản
quyền để chế tạo hàng loạt trên
toàn quốc, anh Hát vẫn tiếp tục
chế tạo, cải tiến thêm nhiều loại
máy cho ông chủ của mình.

Thế nhưng, khi người chủ
quyết định nâng lương lên cho
anh gấp 2,5 lần, từ 1.000 USD
lên 2.500 USD thì anh lại quyết
định về quê nhà lập nghiệp.
Thậm chí, ít lâu sau đó, người
của ông chủ ở Israel sang Việt
Nam, tìm về quê mời anh quay
lại làm việc, nhưng anh quyết
định ở lại quê hương mình. Nói
về quyết định lạ đời này, anh bày
tỏ: “Tôi nghĩ rằng mình có thể
đạt đến mức lương 2.500 USD ở
xứ người thì chắc cũng có thể
làm được khoảng 1.000 USD ở

quê nhà. Tôi tin mình có thể làm
lại từ đầu, đứng dậy ngay trên
quê hương mình. Hơn nữa, tôi
vẫn muốn ở gần người thân họ
hàng và góp sức mình xây dựng
quê hương…”.

Và rồi, trí tuệ cùng với niềm
tin vào khả năng của mình đã
giúp anh Hát thành công. Khi
vừa đặt chân về đến nhà, người
anh trai của anh, cũng là chủ một
trang trại rau, đặt vấn đề làm thế
nào để chế tạo ra một cái máy
gieo hạt nhằm giảm tải ngày
công lao động cũng như nâng
cao năng suất gieo hạt. Được sự
động viên của người anh trai,
anh Hát bắt tay vào nghiên cứu.
Năm 2014, chiếc máy gieo hạt
của anh lần đầu xuất hiện trên
thị trường và lập tức được nhiều
người tìm đến đặt mua. Robot
đặt hạt của anh thay thế được
cho 40 người làm việc. Chiếc
máy này đã không chỉ có mặt ở

Phạm Văn Hát - nhà sáng chế “chân đất”
của bà con nông dân

(Xem tiếp trang 25)



TỪ 31/01 ĐẾN 07/02/201924

“Không có hát Đúm 
thì như chưa có tết”

Những ngày lễ tết đầu năm,
về đất Tổng Phục xưa có thể bắt
gặp hát Đúm diễn ra ở trên đường
đi, ngoài cánh đồng khi các tốp
trai thanh, gái lịch trong những
bộ quần áo truyền thống ngày hội
gặp nhau. Họ nắm tay nhau say
sưa hát đối những làn điệu giao
duyên thể hiện khát vọng về tình
yêu đôi lứa thông qua nhiều câu
hát ví von mang đậm chất dân
gian của vùng quê. 

Hát Đúm thực chất là hát đối
đáp, giao duyên, được người dân
hát nhiều trong những dịp đầu
xuân. Hát Đúm khá phổ biến ở
một số địa phương như: Quảng
Ninh, Thái Bình, nhưng hát Đúm
ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) có
nhiều điểm riêng biệt, tiêu biểu
hơn cả, được thể hiện qua trang
phục, âm ngữ, cách hát. Theo các
bậc cao niên, hát Đúm ra đời
khoảng bảy, tám trăm năm
(khoảng thế kỷ XIII - thời nhà
Trần), nhưng có lẽ phải tới thế kỷ
XVI (thời nhà Mạc), sau khi chùa
Kiến Linh được tạo dựng ở Phục
Lễ thì nó thực sự mới được hát
trong lễ hội của một số làng rồi
tiếp đó lan rộng ra cả vùng…
Ngoài nghệ thuật hát, hát Đúm
liên quan đến một chi tiết hết sức
đặc biệt, đó là tục che mặt của
các cô gái trong vùng.

Tục truyền, con gái Tổng
Phục Lễ xưa da trắng như tuyết,
môi đỏ tựa son, má như đào bích
nên để tránh cho da khỏi sạm
màu nắng gió, từ xưa, chị em
thường dùng những chiếc khăn
mỏ quạ đội trên đầu và bịt mặt.
Mỗi năm, các cô gái chỉ được cởi
bỏ chiếc khăn che mặt một lần
trong ngày hội hát Đúm đầu
xuân… Khi hát, nếu phải lòng
chàng trai, cô gái sẽ mở khăn che
mặt, đó cũng là dấu hiệu đầu tiên
của cặp đôi tâm đầu ý hợp, phải

lòng, phải vía nhau… Bởi vì chị
em chỉ bỏ khăn mỗi năm một lần
nên hội xuân của người Phục Lễ
xưa đã tạo ra sự tò mò, lôi cuốn
trai tráng nhiều vùng…

Ông Đinh Văn Hăng - Chủ
nhiệm Câu lạc bộ Hát Đúm xã
Lập Lễ - chia sẻ: Nét độc đáo nhất
của nghệ thuật hát Đúm là những
câu nói trực tiếp sẽ thay bằng câu
hát để nam nữ đối đáp, giao
duyên. Bài bản của hát Đúm rất
phong phú. Đầu tiên, khi mới gặp
nhau là những câu hát chào,
những câu hát mừng. Tiếp sau đó
có thể là hát hỏi, hát đố, hát họa,
hát huê tình, hát cưới, hát ra về...
Một hội hát thường bắt đầu bằng
câu hát quen thuộc “Rằng duyên

kết bạn mình ơi” và kéo dài từ
sáng tới chiều, từ ngày này qua
ngày khác. Cái hay của hát Đúm
là sự đối đáp thông minh, dí dỏm,
ứng tác nhanh nhạy của người hát.

Còn theo ông Phùng Văn
Mạnh - Giám đốc Trung tâm Văn
hóa - Thông tin huyện Thủy
Nguyên: Hát Đúm là loại hình
nghệ thuật được hình thành trong
quá trình lao động sản xuất, gắn
với những lễ hội và mang nét
văn hóa độc đáo của người dân
vùng cửa biển. Tự nhiên như hơi
thở, những câu ca mộc mạc, da
diết cất lên từ chính sự chân chất,
mộc mạc của bà con nơi đây. Đối
với người Thủy Nguyên, hát
Đúm đã trở thành một phần tất

yếu trong cuộc sống. Ngày tết
mà không có hát Đúm thì coi
như chưa có tết.

Nỗ lực gìn giữ di sản văn hóa
độc đáo

Như bao loại hình văn hóa
nghệ thuật dân gian truyền thống
khác, hát Đúm cũng phải đối mặt
với những khó khăn, thách thức
trong việc gìn giữ, bảo tồn. Nhịp
sống hiện đại hối hả, sôi động đã
tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ
tới lối sống, thị hiếu và thẩm mỹ
của tầng lớp thanh niên. Hát
Đúm dần trở nên “lỗi nhịp” với
cuộc sống hiện đại, tương tự như
một số loại hình dân ca giao
duyên khác. Bởi nhịp điệu chậm

rãi, đều đều của nó sẽ khó hòa
vào nhịp sống sôi động của thanh
niên trong thời đại công nghiệp.
Theo nhiều nghệ nhân hát Đúm,
một số thách thức có thể kể đến
như: tục bịt mặt của các cô gái bị
mai một; hội hát ngày càng thiếu
vắng các nam thanh, nữ tú…

Muốn giữ gìn và phát triển
hát Đúm, không gì tốt hơn là phải
truyền dạy cho các lớp kế cận.
Trò chuyện với chúng tôi, các
nghệ nhân đều cho rằng: Ngoài
kỹ thuật hát, việc quan trọng nhất
là các nghệ nhân phải có nghệ
thuật, có tâm huyết, sự kiên trì để
“truyền lửa” cho cháu con, cho
thanh thiếu niên trong làng, ngoài
xã. Có yêu, có say thì các cháu
mới tập luyện chăm chỉ, mới
nhập tâm để rồi rèn được những
kỹ năng điêu luyện…

Chia sẻ về công tác gìn giữ,
bảo tồn hát Đúm, ông Phùng Văn
Mạnh cho biết: Hiện nay, một số
xã trên địa bàn huyện Thủy
Nguyên đã thành lập được các câu
lạc bộ hát Đúm. Mỗi câu lạc bộ có
tới vài chục thành viên, trong đó,
nhiều người có khả năng truyền
dạy. Hiện, hát Đúm được các địa
phương đưa vào dạy ở cả 3 cấp
học: Mầm non, Tiểu học và Trung
học cơ sở; các lớp truyền dạy tại
thôn, xóm cũng được tổ chức với
hình thức truyền miệng, sách, vở,
băng đĩa ghi âm, ghi hình…

Cứ thế, ở Thủy Nguyên,
những câu hát Đúm làm say lòng
người đã được các nghệ nhân
truyền dạy cho lớp cháu con bằng
cả tâm huyết. Vậy nên, dù trải
qua bao thăng trầm của lịch sử,
câu hát “Rằng duyên kết bạn
mình ơi” vẫn vang lên trong niềm
hân hoan, hứng khởi của đông
đảo người dân Thủy Nguyên mỗi
độ xuân về. Đó như một minh
chứng cho sức sống mãnh liệt và
bền bỉ của loại hình di sản văn
hóa độc đáo này.n

Thi hát Đúm ở Thủy Nguyên                                                                                        Ảnh minh họa

Từ rất lâu, mỗi độ xuân về đất Tổng Phục xưa, gồm các xã: Phả Lễ, Phục Lễ, Lập Lễ… của huyện
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng lại rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội truyền thống Hát Đúm ngày xuân.
Năm nay, không khí cho Lễ hội truyền thống này lại càng rộn ràng hơn, khi tháng 9/2018 vừa qua,
hát Đúm Thủy Nguyên đã chính thức có tên trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

r HÒA  LONG

PHẠM TÂM AN

Mấy mươi lần Tết đến với đời ta

Vẫn xao xuyến, vẫn bồn chồn đến lạ ! 

Hương trầm bay, m•i thơm thanh khiết quŸ

C”i v“ c•ng thi˚n sứ gọi t˚n ai? 

Thức c•ng nhau dệt mơ ước tương lai

M“i nhấp ch˙n tiễn buồn về năm cũ

Đ‚n năm mới - niềm vui nšo tr… ngụ

Mở l’ng ra c•ng gi‚ đợi giao thừa..

Ngoši vườn khuya lộc biếc hŸt trong mưa 

Hoa đšo thắm cho tim m˜nh ấm lại

Đ˚m tất ni˚n thấy l’ng thư thŸi 

Ước mơ g˜ trước ngưỡng cửa M•a XuŽn!n

NGUYỄN HỒNG

Thời gian ngưng lại l…c mẹ chuyền con gš đặt tr˚n mŽm cơm c…ng tất ni˚n

Thời gian c…i c•ng cha, nghi˚m cẩn

Thời gian chỉn chu c•ng mẹ dịu dšng bếp ấm

Thời gian nhảy chŽn sŸo c•ng con rộn ršng Ÿo mới

Chiếc bšn lš con gš l…c lắc than hồng thức c•ng chị cho tới sang canh.

Y˚u thương rưng rưng ngưng con ngợp thời gian chạy vội

Sột soạt ng‚i nŽu cựa m˜nh thở khẽ

Con 33 tuổi con mồ c“i cha

Cšnh đšo phai lẻ bạn trước hi˚n nhš.

Mắt mẹ vọng dŸng cha ng‚ng từng đứa con chiều 30 tết

Kh‚i hương nŽng đỡ thŽn giš

Con gš chiều ba mươi tết hướng về ti˚n tổ

Gian bếp chiều 30 biết chŸu con dŽu rể c‚ đủ đầy.

Con chim xa khắc khoải nhớ bầy

Con lạc giữa thị thšnh xa lạ

ChŸi bếp mẹ nhen lẫn všo sương cay mắt chiều lạnh giŸ

Đau đŸu con chờ 30 tết kh‚i đošn vi˚n.n



TỪ 31/01 ĐẾN 07/02/2019 25

Sắc màu văn hóa của “vùng
đất mù sương”

Đến Y Tý những ngày cuối
năm, khi hơi rét đã luồn khắp các
bản làng, chúng tôi mới cảm nhận
được cái giá lạnh đến cắt da cắt thịt
nơi “địa đầu” Tổ quốc. Thế nhưng,
sự khắc nghiệt của thời tiết không
thể làm giảm sắc bức tranh sơn
thủy vô cùng nên thơ nơi đây, với
những thửa ruộng bậc thang đang
mùa đổ nước, những dãy núi cao
bồng bềnh sương khói; những suối
nước réo rắt như bản giao hưởng
giữa núi rừng... 

Theo chân một cán bộ văn
hóa xã, chúng tôi được thăm các
bản làng và nghe kể về những nét
độc đáo của mảnh đất vùng biên.
Xã Y Tý nằm trọn trong thung
lũng ở phía tây của huyện Bát
Xát, tỉnh Lào Cai, cách TP. Lào
Cai khoảng 100 km. Với độ cao
trên 2.000 m so với mực nước
biển, Y Tý như tựa lưng vào dãy
Nhù Cồ San quanh năm phủ
bóng mây, hiếm khi ánh mặt trời
chiếu rọi trọn vẹn một ngày. Về
trưa, trời có chút hửng nắng, biển
mây Y Tý trở nên huyền ảo đến
mê người. 

Bên cạnh vẻ đẹp kỳ vĩ của
ruộng bậc thang, những “bản
sương giăng”, dấu ấn văn hóa,
những ngôi nhà trình tường... lại
mang đến cho du khách sự gần
gũi, ấm áp về cuộc sống của đồng
bào. Nhà trình tường là một kiến
trúc vô cùng độc đáo của các dân
tộc vùng cao ở cực Bắc của Tổ
quốc. Dù nhà của người Hà Nhì,
Dao, Mông có chút khác nhau,
nhưng đều có điểm chung là
tường dày và có cửa sổ nhỏ để
giữ ấm trong những ngày đông,
thoáng mát về mùa hè. 

Đối với người Hà Nhì - cộng
đồng dân tộc chiếm đa số tại Y Tý
- “Tết tháng Hai” (tiếng Hà Nhì
gọi là Lễ Cúng rừng “Gạ ma do”)
diễn ra vào ngày Thìn tháng
Giêng âm lịch được coi là Tết
truyền thống độc đáo của dân tộc
này. “Gạ ma do” gần như giữ
nguyên bản những nghi lễ, phong
tục truyền thống lâu đời của người
Hà Nhì với mong ước một năm
mới mùa màng bội thu, gia đình
hòa thuận. Với những giá trị văn

hóa độc đáo, thung lũng ruộng bậc
thang Thề Pả ở 2 xã Y Tý và Ngải
Thầu và Lễ Cúng rừng “Gạ ma
do” đã được Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch công nhận xếp
hạng Di tích quốc gia và Di sản
văn hóa phi vật thể năm 2015. 

Theo cán bộ văn hóa xã Y Tý,
ngoài Tết truyền thống, ngày nay,
người Hà Nhì cũng đón Tết
Nguyên đán như người Kinh.
Trong 3 ngày Tết, người Hà Nhì
thăm hỏi, chúc Tết họ hàng,
người thân và giao lưu văn nghệ
trong cộng đồng. Trong tháng
Tết, phiên chợ chỉ diễn ra vào
sáng thứ Bảy luôn đông vui,
nhộn nhịp và thu hút đông đồng
bào dân tộc, du khách về dự. Đây
không chỉ là nơi trao đổi hàng
hóa, mà còn là dịp để các chàng
trai, cô gái nơi đây diện những bộ
trang phục truyền thống, trao
duyên và hẹn hò đôi lứa. Những

sắc màu thổ cẩm của các dân tộc
được hòa quyện với nhau, tạo
nên một bức tranh đầy sắc màu
vùng sơn cước.

Y Tý đang khởi sắc từng ngày
Cùng với việc bảo tồn những

giá trị truyền thống tốt đẹp của
đồng bào các dân tộc, chính
quyền địa phương đã làm tốt
công tác tuyên truyền, đẩy lùi các
hủ tục, lạc hậu; động viên đồng
bào tích cực tham gia sản xuất.
Đặc biệt, những năm gần đây,
thông qua Chương trình phát
triển kinh tế - xã hội các xã đặc
biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu
số và miền núi theo Quyết định
số  135/1998/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ (Chương trình
135), xã Y Tý đã được đầu tư
đường giao thông, điện lưới quốc
gia, trường học, kênh mương…
phục vụ cho việc phát triển sản

xuất, góp phần nâng cao thu nhập
cho người dân. 

Theo Chủ tịch UBND xã Y
Tý Hấu A Sinh, đối với người
dân Y Tý, văn hóa sống nhờ rừng
vẫn còn in đậm. Dọc theo cung
đường lên núi Nhù Cồ San
khoảng 1 km có đường đi vào
rừng già. Nơi đây, đồng bào dân
tộc đã gây dựng những cánh rừng
thảo quả bạt ngàn. Nhờ đó, cuộc
sống của đồng bào đã thay đổi, từ
chỗ thiếu ăn đến có tiền để mua
sắm, tổ chức Tết và không còn bị
đói. Ngoài tên gọi là “vựa thảo
quả” lớn nhất nhì của Lào Cai, Y
Tý còn được biết đến là nơi trồng
nhiều sâm đất (còn gọi là củ
hoàng sin cô, có tác dụng bồi bổ
và được dùng làm thuốc). Theo
ông Sinh, hai năm gần đây, người
Hà Nhì đẩy mạnh trồng sâm đất
để sử dụng và bán ra thị trường.
Năm nay, diện tích trồng sâm của

xã là 16 ha, ước tính thu được 20
tấn củ với nguồn thu trên 100
triệu đồng. 

Đặc biệt, từ nhiều năm qua,
huyện Bát Xát đã khuyến khích
người dân phát triển nuôi cá
nước lạnh gắn với bảo vệ hệ
sinh thái Khu Bảo tồn thiên
nhiên, bước đầu đem lại hiệu
quả tốt. Nắm bắt lợi thế này, Y
Tý đã phát huy tốt hiệu quả của
mô hình nuôi cá tầm, cá hồi tại
thôn Phìn Hồ. Bên cạnh đó, xã
còn triển khai một số mô hình
trồng rau, hoa ứng dụng công
nghệ cao; trong đó, trang trại
rau quả sản xuất theo quy trình
VietGap của Hợp tác xã Hoa Lợi
là mô hình sản xuất nông nghiệp
điển hình của huyện.

Nhìn nhận điều kiện của Y Tý
vẫn còn nhiều khó khăn, song
Chủ tịch UBND huyện Bát Xát
Hoàng Đăng Khoa cũng không
giấu niềm hy vọng: Y Tý đang
chuyển mình và sẽ sớm chứng tỏ
là điểm du lịch, điểm sáng kinh
tế của vùng Tây Bắc. Bởi, Y Tý
đã được đưa vào quy hoạch xây
dựng trung tâm hành chính mới
của huyện với quy mô từ 1.500 -
2.000 ha, cùng nhiều dự án văn
hóa, thể thao khác trong tương
lai được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du
lịch, phấn đấu đưa nơi đây trở
thành Sa Pa thứ 2 của Lào Cai...
Đây chính là cơ sở để thúc đẩy
sự phát triển kinh tế, xã hội của
xã vùng biên. 

Tiếng ngựa thồ, bước chân gùi
hàng vội vã của những thiếu nữ
dân tộc Hà Nhì như phả thêm vào
nhịp gấp của thời gian những
ngày cuối năm. Bồng bềnh trong
sương sớm là sắc hoa đào, hoa
mơ điểm xuyết, góp phần tô điểm
thêm cho vẻ đẹp thiên nhiên đặc
trưng của núi rừng Tây Bắc ở Y
Tý. Sắc xuân đến sớm với vùng
cao đó lại càng thêm lung linh, ý
nghĩa, khi cuộc sống của đồng
bào nơi “địa đầu” Tổ quốc đang
khởi sắc từng ngày.n

Chợ phiên Y Tý thu hút đông người dân, du khách và kéo dài gần cây số   Ảnh: NGUYỄN DŨNG

“Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ”, câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên đã thúc giục chúng
tôi tìm đến với Y Tý (tỉnh Lào Cai) - nơi được mệnh danh là “vùng đất mù sương” với những cảnh
mây vờn núi, suối rì rào như chốn thiên thai. Vẻ đẹp đó càng trở nên tươi sáng, ấm áp hơn khi
quyện hòa với không khí lao động hăng say của đồng bào các dân tộc nơi đây trên hành trình vươn
lên thoát nghèo và bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp.

r NGUYỄN LỘC

các tỉnh, thành trong nước mà
còn chiếm lĩnh thị trường nhiều
quốc gia khác. “Nhiều người trả
5 tỷ đồng để mua bản quyền,
nhưng tôi không bán, vì  đó là
tâm huyết của tôi. Ngoài ra,
người nông dân vốn rất vất vả,
mua một chiếc “robot đặt hạt”
với giá trong nước chỉ khoảng vài
chục triệu đồng đã là một nỗ lực
lớn. Vì thế, nếu bán bản quyền,
người ta nâng giá thì đối tượng
chịu thiệt thòi chính là người
nông dân” - anh Hát cho biết. 

Cần sự hỗ trợ tích cực 
từ Nhà nước

Chúng tôi được anh Phạm
Văn Hát đưa vào xưởng sản
xuất để xem chiếc máy phun

thuốc trừ sâu do anh chế tạo
vừa mới “ra lò”, đang chờ
người mua đến nhận. Chiếc
máy nhìn khá đơn giản, nhưng
lại rất hữu ích đối với người
nông dân. Máy phun có sải
cánh bề ngang 20 m, mỗi lượt
phun được 20 m. Với thời gian
20 phút, máy phun được 2 mẫu
ruộng, có thể thay thế cho 40
lao động. Đặc biệt, hệ thống
điều khiển cánh tay phun được
thiết kế bằng thủy lực nên vận
hành rất nhẹ nhàng, thuận tiện.

Anh Hát cho biết, mỗi năm
anh sáng chế ra khoảng 8 - 10
đề tài máy móc và hiện anh

đang tiến hành thuê thêm đất
mở rộng xưởng sản xuất, làm
kho cất giữ máy móc. Anh đã và
đang tạo việc làm cho một số
lao động địa phương với mức
lương khoảng 7,5 triệu
đồng/người/tháng.

Theo đánh giá của nhiều
nông dân, những sản phẩm do
anh Hát chế tạo có giá thành
hợp lý, phù hợp với túi tiền của
nông dân. Hơn nữa, máy móc
do anh sáng chế có tính sáng
tạo, ứng dụng cao trong thực
tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế,
góp phần quan trọng giải phóng
sức lao động cho người nông

dân, nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm nông nghiệp. 

Còn theo nhận xét của Cục
Phát triển thị trường và DN
(Bộ Khoa học và Công nghệ),
Phạm Văn Hát là một trường
hợp đặc biệt. Các sáng chế của
anh ấy thể hiện tư duy kỹ thuật,
tự động hóa cơ khí nên tính
ứng dụng rất cao. Đặc biệt, giá
thành rất hợp lý nên nhiều sáng
chế đã chiếm lĩnh được thị
trường trong nước và quốc tế.
Điển hình hơn, anh Hát là một
nhà sáng chế không chuyên đã
phát minh các sản phẩm có
tính ứng dụng cao trong nước
và nước ngoài, qua đó thúc đẩy
một số sản phẩm Việt Nam
vươn ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, trong quá trình
nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo,
anh Hát thừa nhận: Ngoài sự
động viên, khích lệ về mặt tinh
thần, đến thời điểm này, những
người chế tạo như chúng tôi hiện
nay vẫn chịu nhiều thua thiệt và
gần như tự mày mò một mình.
Chúng tôi cũng chưa được tạo
nhiều điều kiện thuận lợi để
đăng ký bản quyền và khó khăn
khi tiếp cận để vay vốn… “Nếu
được sự hỗ trợ của các cấp,
ngành, các sáng chế của chúng
tôi sẽ giảm được nhiều chi phí
và chúng tôi sẽ chủ động hơn
trong việc chế tạo ra nhiều máy
móc có hiệu quả hơn nữa” - anh
Hát khẳng định.n

THU HUYỀN - NAM SƠN

(Tiếp theo trang 23)
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Tôi vẫn thường tự hỏi mình, tại sao người Việt
Nam mình thường hay dùng cụm từ “ăn Tết”.

Mỗi độ Tết về, bạn bè vẫn thường hay hỏi tôi rằng
năm nay có về nước “ăn Tết” hay không? Mấy đứa
trẻ nhà tôi lúc còn nhỏ, nghe thấy thế thường hỏi:
Tết là cái gì, ăn có ngon không mẹ. Sau này, khi đã
được về Việt Nam dịp Tết, con tôi lại hỏi, Tết có
phải là dịp để mình được ăn thật nhiều món ngon
hay không? 

Tôi chưa bao giờ nghiên cứu sâu sắc về cụm từ
này để có một câu trả lời thỏa đáng cho con tôi,
nhưng nghĩ về suy luận của chúng nó, tôi thấy có vẻ
không  sai chút nào. 

Ngày Tết là ngày gợi nhớ tới những món ăn mà
thường ngày chúng ta vẫn ít làm, nào bánh chưng,
bánh tét, nào dưa món, củ kiệu, nào xôi gà miến giò,
nào mứt nào hạt dưa... những món ăn truyền thống
mà dường như càng đi xa ta càng thấy nhớ.

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam, nhiều
dịch vụ “đặt hàng” các món ăn cho ngày Tết ngày
một nở rộ, bởi thế, việc chuẩn bị sắm Tết không còn
vất vả khó khăn như trước nữa. Nhưng ở nước ngoài
thì khác, nếu một gia đình Việt muốn ăn ngon những
đặc sản Tết thì nhất định họ phải “lăn vào bếp”. 

Chị Liên Ròm, một food blogger đình đám hiện
đang sinh sống tại Vương quốc Anh chia sẻ rằng,
ngày Tết nhất định phải có bánh tét cho chị, bánh
chưng cho chồng chị, và dưa giá, củ kiệu, tôm khô
để ăn chung. Chị hay nấu một nồi thịt kho trứng cho
các con và một nồi nhỏ măng sườn cho riêng chị.
Các món chính là vậy, còn nhiều món phụ khác, mỗi
năm chị sẽ đổi theo sở thích của mọi người, hoặc
theo cảm hứng của chị. 

Chị Diệu Thanh, người yêu thích việc chia sẻ các
blog nấu ăn, hiện đang sống tại Pháp, giãi bày rằng:
vì nhà chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ nên
ngày Tết chỉ bày biện vài món cho có không khí chứ
không sắm mâm cao cỗ đầy như ở Việt Nam. Thế
nhưng, vài món đơn giản của chị lại chẳng hề đơn
giản chút nào, gồm có thịt ba chỉ ngâm nước mắm,
nem chua, bắp bò ngâm xì dầu, cải chua, dưa giá,
dưa món. Nếu chị có thời gian thì còn tự tay làm cả
chả lụa và giò lụa nữa. Đặc biệt, vì chị là người miền
Nam nên ngày Tết không thể thiếu món canh "khổ
qua" (mướp đắng) dồn thịt. Khổ qua là món ăn ngày
Tết của người miền Nam, với kỳ vọng khổ qua cho
qua cái khổ. Chị Liên, ngược lại, không chọn nấu
khổ qua vì muốn tránh những vị đắng và chua trong
những ngày đầu năm. 

Hoàng Anh (Úc) là chủ của một trang web chia sẻ
kinh nghiệm nấu ăn (lanvaobep.org). Chị kể rằng, ngày

Dạy con đức tính tiết kiệm,
không hoang phí 

Hiện nay, phần lớn con cái luôn
cho rằng, chỉ bố mẹ mới thích tiết
kiệm và tiết kiệm đồng nghĩa với bủn
xỉn, kém đẳng cấp. Song, thực tế, tiết
kiệm là phương thức tài chính cũ kỹ
nhất nhưng luôn luôn giữ vị trí quan
trọng trong đời sống sinh hoạt của

mọi gia đình. Do đó, bố mẹ cần giúp
con có ý thức tiết kiệm, biết phân biệt
được “thứ mình cần” và “thứ mình
muốn” trước mỗi quyết định chi tiêu.

Để dạy các con biết tiết kiệm,
việc đầu tiên là bố mẹ đừng quên
giới thiệu với các con ý nghĩa của
những chú lợn đất là một “ngân hàng
tí hon” để các con bước đầu học
cách tích lũy tiền bạc cho một mục
đích nào đó. Việc dùng lợn đất cho
trẻ em cũng giống như cuốn sổ tiết
kiệm của người lớn gửi ngân hàng:
đó là tích góp tiền có được để vào
một nơi trong một thời gian đủ dài
thành món có giá trị lớn và khi cần
lấy ra chi tiêu vào những việc quan
trọng, cần thiết.

Bố mẹ nên cho con tự giữ tiền của
mình và khéo léo nhắc nhở để tạo cho
con thói quen bỏ tiền vào lợn đất. Đó
có thể là những đồng tiền con được lì
xì ngày Tết, là tiền mà con được ai đó
khen tặng về thành tích học tập hoặc
làm được việc tốt...

Dạy con biết cách chi tiêu hợp lý 
Bất kỳ một việc nào đó, thời gian

hình thành thói quen tốt nhất là khi
người ta ở tuổi ấu thơ. Thói quen chi
tiêu cũng không ngoại lệ. Vì vậy, kỹ
năng tài chính là điều mà mỗi người
đều phải học từ khi còn bé. Không có

kỹ năng quản lý tài chính lúc nhỏ thì
sẽ khó để trở thành người giỏi làm chủ
kinh tế trong tương lai. 

Trong thời gian “nuôi” lợn đất, bố
mẹ nhớ hướng dẫn và giúp các con
lên kế hoạch chi tiêu số tiền sắp có khi
lợn đất tiết kiệm đã đầy. Phải làm sao
để các con hiểu rằng, có trong tay một
chú lợn đất đựng tiền tiết kiệm đồng

nghĩa với việc các con đang sở hữu
một tài sản. Các con sẽ nhận ra rằng,
chúng có nghĩa vụ phải quản lý và bảo
vệ tài sản ấy. Đó cũng là cách cho các
con nhận biết tính tự giác và trách
nhiệm. 

Tiếp đó, bố mẹ cần nói cho các
con biết rằng, với số tiền tiết kiệm
được ấy, cần ưu tiên mua sắm thứ gì
và tạm thời bỏ qua thứ gì để không
thiếu hụt. Bố mẹ không quyết định
thay mà chỉ nên gợi ý để các con làm
quen với cách tự ra quyết định, như:
tiền này sẽ dùng để chi tiêu vào việc
gì, tiêu bao nhiêu và còn bao nhiêu
vẫn để tiết kiệm… Như thế, trong đầu
các con sẽ bắt đầu hình thành tư duy
tự chủ. Với thói quen đó, các con bạn
sẽ dễ dàng trở thành một người trưởng
thành và tự lập sau này.

Ai cũng có cảm xúc hạnh phúc khi
được cầm tiền, cũng có niềm đam mê
tiêu tiền. Nhưng sẽ hữu ích hơn nếu
bạn để con mình nhận thấy rằng, cảm
xúc chiến thắng bản thân, giữ lại tiền
trong tay trước cám dỗ tiêu xài bản
năng cũng hạnh phúc không kém. Và
hơn tất cả, trẻ nhỏ cần được thổi niềm
hứng thú đối với nhiệm vụ quản lý chi
tiêu những đồng tiền mà mình tiết
kiệm được.

Từ việc hướng dẫn con cách chi
tiêu tiền tiết kiệm trong lợn đất, tuỳ

tình hình thực tế của gia đình, bố mẹ
có thể thử trao cho con trách nhiệm
quản lý tiền ăn sáng của con trong
một tuần. Đây là dịp để con bạn sẽ
được tự mình làm chủ, tận hưởng cảm
giác của người làm chủ những đồng
tiền có trong tay. Qua đó, các con sẽ
thấy chúng được bố mẹ tin tưởng giao
cho quản lý chi tiêu một phần nho nhỏ

trong gia đình. Đó còn như là một
phần thưởng để con bạn có thể tiến xa
hơn bằng kỹ năng trong tính toán
khoa học.

Dạy con biết chia sẻ 
với mọi người

Khi các con bắt đầu có tài sản
trong tay, ngoài việc hướng dẫn con
cách chi tiêu hợp lý, bố mẹ cũng nên
gợi ý con cách sử dụng đồng tiền vào
những việc có ý nghĩa chia sẻ với mọi
người chứ không ích kỷ dùng riêng.
Chẳng hạn, bạn có thể gợi ý cho con
dùng tiền để mua quà sinh nhật cho
anh chị em trong nhà hoặc góp một
phần nhỏ vào việc mua sắm một vật
dụng gì đó của cả nhà hoặc giúp đỡ
bạn nào đó trong lớp gặp khó khăn
hay bị tai nạn rủi ro... Những việc làm
như vậy cũng sẽ giúp các con hình
thành thói quen biết chia sẻ, biết quan
tâm đến người khác.

Tuy nhiên, quan trọng nhất trong
quá trình dạy con các bài học từ chú
lợn đất tiết kiệm chính là bố mẹ cần
làm gương. Con cái luôn hy vọng
mình được trở thành người lớn giống
như bố mẹ. Bố mẹ hãy luôn là tấm
gương về tiết kiệm, biết quản lý chi
tiêu, biết tự chủ, biết có trách nhiệm
và biết chia sẻ với mọi người để các
con soi vào, làm theo!n

So với trẻ em các nước trên thế giới, trẻ em Việt Nam không được học kinh tế trong nhà trường với những
kiến thức đơn giản về quản lý tài chính, cách thức chi tiêu và tiết kiệm tiền bạc… Do đó, trước khi Nhà nước
đưa kỹ năng quản lý tài chính vào chương trình giáo dục chính thức cho trẻ em như các quốc gia tiên tiến,
bằng những cách khác nhau, mỗi gia đình cần sớm có kế hoạch “dạy con dùng tiền” một cách tự nhiên trong
đời sống hằng ngày. Con lợn đất là cách thức phổ biến nhất để các gia đình Việt Nam giúp con em mình ngoài
mục đích tiết kiệm còn làm quen dần với việc “quản lý tài chính cá nhân”.

Đôi điều xung quanh con lợn đất 
nhân Tết năm Hợi
r HỮU MÃO

Ởta Tết thường chỉ kéo dài 3 - 4 ngày. Thế
nhưng hiệu ứng của Tết thì lại ngổn ngang cả

tháng: cả trước Tết và cả sau Tết. Trước Tết, mọi
chuyện đều bị khất lần, bị trì hoãn... đến ra Tết.
Sau Tết, mọi chuyện đều được triển khai một cách
uể oải, đều lờ đờ... đều chờ một sự bắt đầu chưa
biết bao giờ mới là thực sự.

Nhiều người đang cổ động cho việc bỏ Tết.
Thay vào đó, họ đề nghị chuyển sang đón Tết
Dương lịch như Nhật Bản đã từng làm. Lý lẽ là
làm như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian,
tiền của và sức lực. Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu
hiện nay, làm như vậy là rất quan trọng để vượt lên
phía trước. Ngoài ra, muốn hay không muốn, Lễ
Giáng sinh, Năm mới Dương lịch cũng đang được
công chúng đón nhận và tổ chức ngày một linh
đình hơn.

Những người cổ động cho việc bỏ Tết không
phải là không có lý. Nhưng có lý là một chuyện, có
tình lại là một chuyện khác. Không biết người Việt
chúng ta duy tình đến đâu, nhưng làm gì có lý, thì
cũng phải có tình. Quá nhiều giá trị truyền thống
đang gắn liền với Tết, nên xét về tình, việc bỏ Tết
trong thời điểm hiện nay là chuyện khó khăn.

Tết trước hết là những ngày lễ của gia đình.
Người Việt chúng ta ai cũng về quê ăn Tết. Trở về
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Hà Nội với rất nhiều thứ mùi. Từ mùi bình dị mà
hấp dẫn của gánh hàng bún riêu cua thơm nồng

dấm bỗng bên hè phố, đến mùi của bát phở bò tái lăn
phố cổ, hay mùi của những lát hành phi thơm mỡ trên
bát xôi xéo góc đường. Mùi của bon chen, vất vả. Mùi
của xa xỉ, cao sang. Mùi của hương hoa đan quyện
cùng mùi của cống rãnh, rác rưởi, khói bụi.... Tất thảy
các thứ mùi hiện hữu một năm đó… sắp sửa lại
nhường cho thứ mùi bùi ngùi mà khó quên: mùi Tết. 

Ngày xưa, mùi Tết có lẽ bắt đầu bằng mùi pháo thì
phải? Đi trên phố, thỉnh thoảng có đám trẻ đốt một
băng. Tiếng nổ đì đùng kèm chùm khói tím nhạt, bay
lên hòa vào không khí với mùi nồng nàn mà tôi cứ
thích hít đến căng lồng ngực cho dù bị mẹ mắng. Bọn
trẻ trong khu, túm năm, tụm ba rủ nhau đi Bình Đà
mua pháo bánh, mua thuốc về tự cuộn. Có pháo rồi là
đì đẹt cả khu. Xác pháo đỏ bắt đầu rải rác các góc phố,
khu nhà, ấy là lúc báo hiệu Tết đến nơi rồi đấy! Mẹ
bắt đầu tranh thủ ra chợ, mua về những vật phẩm cho
ngày Tết. Mùi của củ hành, củ kiệu làm bất giác nước
miếng cứ trực trào. Từ mùi cay của gừng thơm nồng
trong gió, vị ngọt thơm của mứt dừa, thanh thanh mứt
bí, ô mai hay nhẹ nhàng của mứt quất đến mùi của
chiếc bánh bích quy, mà trước đó mẹ để giành chục
trứng với bột, đường mang qua Chợ Mơ để làm. Phố
phường tấp nập, đầy màu sắc, chợ cũng đã đông hàng
Tết. Mọi người dường như vui vẻ, thân thiện với nhau
hơn ngày thường. Tiếng hỏi han cho việc sắm sửa Tết
của các bà nội trợ cứ râm ran từ trong nhà, ngoài ngõ.
Bọn trẻ chúng tôi vẫn tụm năm, tụm ba đì đẹt tiếng
pháo, cười vui với đôi má nứt nẻ, ửng đỏ trong những
ngày đông ấy.

Hai ba tháng Chạp, mẹ cẩn thận sửa sang ban thờ,
bày mâm ngũ quả. Bên dưới bàn là ông chép vàng để
phục vụ gia đình ông Công, ông Táo lên giời. Mùi
hương trầm lan tỏa khắp phòng. Làn khói nhẹ nhàng
uốn lượn làm thời gian như chậm lại. Mùi hương ấy,
có mùi thơm đặc trưng, nhẹ mà thanh, không sực nức
nhưng lại phảng phất rất lâu, như tích tụ hồn quê, nơi
ghi dấu nhiều kỷ niệm bên bà nội mỗi khi xuân về. Rồi
mùi của lá dong, lá chuối, mùi của nồi giò xào thơm
mùi mắm, mùi tiêu mà bố chuẩn bị gói. Mùi của
hương chanh, hương bưởi, mùi của cây quất nhỏ, bó
hoa thược dược lẫn phăng và violet mà mẹ mới mua,
thoang thoảng, dịu ngát. 

Bên nồi bánh chưng đương sôi ùng ục, tranh thủ
vùi vài củ khoai nướng, không thể quên được cái mùi
của thứ nước tắm mẹ nấu bằng cây mùi già. Cây mùi
được chọn để nấu nước tắm phải là loại mùi đã trổ
hoa, kết trái, thân cây đã chuyển từ màu xanh sang
nâu tía, và khi đun lên cho mùi thơm ngan ngát, cay
cay, rất riêng biệt. Có lẽ bởi vậy mà hương thơm của
lá mùi già đọng lại rất lâu. Tắm xong, cả nhà vẫn
phảng phất hương đến vài ba ngày Tết. Mẹ nói, tắm
lá mùi già vào ngày cuối năm là để xua tan những
chuyện không vui, những bụi trần vướng bận trong
suốt một năm qua, từ đó sẵn sàng đón nhận niềm vui
trong năm mới. 

Chiều 30 Tết đậm đặc mùi của xuân tiết nhất với
những mâm cúng nghi ngút khói. Trẻ con đã xúng
xính áo Tết từ chiều, với những bộ quần áo còn thơm
mùi xộc thẳng vào mũi làm người ta hít hà vì sướng.
Thật khó mà tả cái cảm giác ấy lắm. Tôi thường được
bố trao cho nhiệm vụ đặc biệt là treo bánh pháo đỏ
trước cửa để đến đúng giao thừa, châm lửa đốt. Khói
pháo, khói hương, hòa quyện cùng không khí trời đất
giao hòa, bên những người thân, những mong một
năm mới sức khỏe, bình an cho gia đình, cho mọi
người, mọi nhà... 

Tết giờ nhẹ nhàng. Thực phẩm thì đa dạng, phong
phú. Khâu chuẩn bị bởi thế mà cũng đơn giản hơn
nhiều. Mọi người dành thời gian cho những chuyến du
lịch cùng gia đình nhiều hơn, không chỉ là những ngày
Tết. Tết ào ào đến, rồi ào ào đi. Và chúng ta lại hối hả
chuẩn bị cho những lo toan mới bên những thứ mùi
quen thuộc hàng ngày!.n VŨ PHƯƠNG

với gia đình, với ông bà, với bố mẹ là sự thôi thúc
khôn nguôn của những người con làm ăn xa xứ. Đây
là lý do giải thích tại sao năm nào thì tàu xe cũng tắc
nghẽn, cũng chen chúc. Năm nào cũng vậy, nhưng
năm nào thì chúng ta cũng không xử lý được. Cầu
tăng đột biến chỉ trong dịp Tết, rồi lại hạ xuống trong
cả năm làm cho bài toán kinh tế giao thông ở đây gần
như vô nghiệm.

Tết cũng là dịp chúng ta nhìn lại công chuyện làm
ăn của cả một năm. Mặc dù, về cơ bản chúng ta làm

ăn theo Dương lịch, thế nhưng sự
suy ngẫm về chuyện được mất,
chuyện ăn thua lại xảy ra theo Âm
lịch. Cái hay là chúng ta bao giờ
cũng tìm ra những cái được, những
cái may. Đây là giá trị nhân văn
của Tết. Và đây cũng là cái cớ để
nâng cốc, để chúc mừng. Thiếu
nâng lên đặt xuống thì Tết đâu còn
là Tết.

Tết gắn liền với mùa xuân, vì
vậy gắn liền với hy vọng. Đã hy
vọng thì phải chúc nhau. Không ở
thời điểm nào khác trong năm cái
sự chúc mừng nhau lại đậm đặc
đến như vậy. Chúng ta không chỉ

chúc nhau về đủ mọi chuyện, mà còn kiêng nói về
điềm gở, về những chuyện không hay. Tết thật sự
không chỉ làm cho chúng ta lãng mạn hơn, mà còn
làm cho chúng ta nhân văn hơn, lịch sự hơn.

Tết còn gắn liền với đời sống tâm linh. Đây là
khoảng thời gian chúng ta cảm nhận được rất rõ sự
tồn tại của tổ tiên. Tổ tiên luôn ở trong chúng ta và
bên chúng ta trong cuộc sống này. Hương khói và sự
thành kính làm cho những ngày Tết trở nên linh
thiêng và sâu lắng…n

Tết
r TS. NGUYỄN SĨ DŨNG

Tết nhà chị thường kết hợp các món ăn dân tộc Việt Nam
và Singapore, vì chồng chị đến từ quốc đảo này. Bên cạnh
các món rất Việt Nam như: xôi, nem, gà luộc lá chanh,
còn có các món ăn truyền thống của Sing như: gỏi cá sống
và mì xào. 

Trong các món ăn ngày Tết, dù ở nước ngoài, các
gia đình vẫn cố gắng để nấu được một nồi bánh
chưng, bánh tét cho đúng với không khí truyền thống
và để lũ trẻ con ghi nhớ văn hóa dân tộc. Nếu không
tìm được các nguyên liệu như ý, các “đầu bếp” buộc
phải biến tấu linh hoạt để thích nghi với hoàn cảnh.

Vì thế mới có cảnh, không mua được lá dong để gói
bánh chưng thì đành phải dùng tới lá chuối, may mắn
thì có lá chuối tươi, nếu không cũng phải dùng tới cả
lá chuối đông lạnh. Hoặc phải chấp nhận mua đồ đóng
hộp, ví như mua khổ qua đông lạnh; không kiếm được
lá kiệu thì thay bằng lá hẹ. Hoàng Anh chia sẻ thêm
rằng, gần đây, chị bắt đầu tìm hiểu nông sản rau củ
cũng như nguyên liệu tươi ở Úc và chế biến theo
hương vị Việt Nam, chẳng hạn rau cải kale có thể trộn
cùng với các loại rau làm nộm.

Việc cha mẹ và con cái cùng chung tay chuẩn bị
cho ngày Tết cũng là một cách để những thế hệ con
cái lớn lên ở nước ngoài được thấm nhuần tinh thần
văn hóa Việt. 

Vào dịp Tết, chị Liên Ròm cố gắng trang hoàng một
bình hoa mai giả và bày biện bông chuối, hoa quả cũng
như các món ăn ngày Tết như hạt dưa, bánh mứt cho
các con. Chị cũng cúng tiễn cuối năm, cúng giao thừa.

Đặc biệt, chị luôn khuyến khích các con nhớ ngày Tết
bằng cách tặng các con áo quần mới và tiền lì xì, cho
nên nghe đến Tết là các con háo hức ghê lắm. Chỉ tiếc
là dịp Tết âm lịch ở Việt Nam thường không trùng với
kỳ nghỉ của Anh, nên các con nhà chị Liên Ròm vẫn đi
học bình thường. 

Tương tự như nhà chị Liên Ròm, chị Diệu Thanh
cũng cố gắng giữ truyền thống “ăn Tết” giống như ở
Việt Nam. Chị chuẩn bị đầy đủ cỗ bàn và mâm ngũ quả
cúng giao thừa và đón giao thừa cùng gia đình ở Việt
Nam qua skype, cùng ngắm pháo hoa và tổ chức cho

con trẻ chúc Tết ông bà, ba mẹ ngay những phút đầu
tiên của năm mới. Sáng mùng 1, ba mẹ mừng tuổi cho
hai con và dắt nhau đi chùa lễ phật cầu mong một năm
mới bình an, sau đó ghé thăm bạn bè người Việt, rồi
cùng nhau thưởng thức các món ngon ngày Tết. Gia
đình chị thường xin nghỉ 2, 3 ngày dịp Tết để vui chơi,
tuy nhiên, chị cũng tâm sự rằng, dù thế nào đi nữa thì
ăn Tết ta ở nước ngoài vẫn không thể đông vui và quây
quần đầm ấm như Tết ở Việt Nam được. 

Ở trong nước, khi đời sống của người dân ngày
càng được cải thiện, các bữa ăn ngày Tết không còn
được coi trọng nhiều nữa, mọi người chuyển dần từ
khái niệm “ăn Tết” sang “chơi Tết”. Ngược lại ở nước
ngoài, những món ăn truyền thống ngày Tết chính là
những thứ mang đậm hồn dân tộc, không chỉ đơn thuần
là ẩm thực mà còn là món ăn tinh thần cho những người
con xa quê, và “ăn Tết” thực sự mang đúng nghĩa
“những món ngon ngày Tết”.n

Ăn Tết ở TŽy
r NGUYÊN KAN  - Việt kiều tại Cộng hòa Pháp
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Lê Quốc Hán

Trời m•a thu trong xanh mŽy m•a đ“ng vẩn đục 

vườn đầu xuŽn long lanh rừng cuối đ“ng củi mục

Vinh quang vš điếm nhục hai mặt một kiếp người 

khổ đau vš hạnh ph…c biết ai đầy ai vơi

úm riết nhau trọn đời nửa quen chen nửa lạ

chiều nay giữa chợ trời c’n chi mš mặc cả 

Tổ đại bšng vŸch đŸ chim hạc mơ về trời 

thương một thời đ‚i lả ước từng hạt cơm rơi

Nụ đšo giống nụ cười cŸnh rơi h˜nh giọt lệ 

d• đŸy bể g‚c trời cŽy nšo kh“ng c‚ rễ 

DŽn đen vš ch…a tể kẻ n“ lệ t˜nh y˚u 

mỹ nhŽn vš thi sĩ tim đau ngšy ngả chiều§n

Trần Kim Hoa

lời chưa n‚i đž cũ

ngšy ngắn tựa gang tay

s“ng tr“i về xứ lạ

sao h“m rồi sao mai

người về b˚n dậu tr…c

gi‚ buốt chošng hai vai

m•a xuŽn trong tay nải

vườn xuŽn hoa đšo phai

cha dừng tay r‚t rượu

mẹ dừng tay t˚m trầu

tr˚n tường cŽu đối đỏ

Ÿo mới em ra chšo

l…a k˝n bưng chum vại

gš l˝u r˝u đ’i chuồng

ngọn rơm như ngọn nấm

kh‚i thảnh thơi đi v’ng

người vờ như kh‚i mỏng

em vờ như rơm kh“

chiều tất ni˚n mộng mị

bếp bay đầy tšn tro...n

Con đang đứng giữa bến xe
chộn rộn ngày cuối năm,

tìm chuyến xe gắn biển về quê
mẹ. Những dòng người hối hả.
Những bao hàng chặt căng.
Những cành đào chất trên nóc
thùng xe, rưng rưng bật nở.

Con bất chợt nhìn thấy một
đứa trẻ chừng 12 - 13 tuổi, có mắt
to và sáng đến lạ lùng đứng xế bên
cây cột của toà nhà trung tâm. Bần
thần vò chiếc mũ vải mềm trong
tay, đứa trẻ tò mò nhìn đám đông
nói cười, hò hét giữa những chiếc
xe bạc phếch đang phì phò nhả
khói, đón khách. Khuôn mặt trẻ
thơ ấy không buồn, không vui.
Không có vẻ muốn tìm kiếm một
chuyến xe, cho một hành trình trở
về trong ngày cuối cùng của năm.

Đứa trẻ trở nên bối rối khi thấy
con xuất hiện bên cạnh. Bối rối
trước những câu hỏi mà nó không
thể và không biết trả lời ra sao:
“Quê cháu ở đâu? Tại sao cháu đi
có một mình? Mẹ cháu đâu?”. Và
nó đột ngột bỏ chạy. Để lại câu hỏi
bỏ ngỏ. Câu hỏi mà nó không
muốn nhận về cho mình.

Con thấy mình có lỗi. Vì hình
như con đã vô tình chạm vào nỗi
đau của một đứa trẻ. Có thể nó đã
ở đây, chính tại bến xe này, nơi

quanh năm ồn ã bụi khói và
những sự phức tạp quá sức với
một đứa bé. Có thể nó không còn
chỗ để về, không còn người để gọi
là mẹ. Có thể… Lòng con nghẹn
lại. Và con biết mình thật may
mắn vì vẫn có một nơi để trở về,
vẫn còn có mẹ để thấy mình luôn
thơ bé.

Khi còn ở tuổi đứa bé ấy, con
đã sống trong những ngày tháng
hạnh phúc ấm êm. Con nhớ cảm
giác nao nức khi nghe nhà trường
thông báo lịch nghỉ Tết. Cô giáo
hối hả dặn dò bài vở. Nhưng
chẳng một đứa học trò nào còn
tâm trí lắng nghe. Những ánh mắt
nhong nhóng hướng ra đường.
Ngoài ấy là rộn ràng những đào,
những quất. Là những xe thồ chất
ngất lá dong mà chỉ nhìn mầu
xanh mướt bóng của lá con đã
thấy tứa nước miếng, thèm được
cắn ngay một miếng bánh chưng
thật quện, thật bùi. 

Mẹ sẽ về nhà trễ, mồ hôi rịn
trên trán. Con quen lệ chạy ra,
dòm túi xách của mẹ, reo lên sung
sướng khi nhìn thấy trong đó lúc
là bộ quần áo mới, khi là hộp mứt

sen thơm lựng hoặc một tờ lịch
mới treo tường. Cả buổi tối hôm
đó nhà mình sẽ là một lễ hội tưng
bừng. Con thử quần áo, đi lại
quanh nhà, và thầm ước: giá như
cả năm đều là Tết. Con đâu biết
mẹ đang âm thầm tính tiếp buổi
chợ ngày mai. Mọi lo âu, bận rộn
mẹ luôn giữ cho riêng mình.

Ngày ba mươi Tết, là ngày gói
trọn những bận rộn của mẹ trong
suốt cả một năm. Mẹ trở dậy từ
sáng sớm, tong tả đạp xe đi chợ.
Chiếc xe đạp tự lắp trong thời bao
cấp, không phanh không chuông,
xích rão phanh chùng. Nhưng gia
tài cả nhà mình chỉ có chiếc xe
đạp ấy để ngày ngày mẹ đưa con
đi học, tan giờ làm lại chờ sẵn con
trước cổng trường. Rồi chợ búa
sớm hôm - cũng mình mẹ gò lưng
trên chiếc xe tróc sơn ấy, chiếc xe
mà mới chỉ về đầu ngõ đã thấy
tiếng bàn đạp rít lên ken két.

Nhưng sẽ khác với những
phiên chợ hàng ngày, chiếc xe
của ngày ba mươi Tết chất nặng
nào miến; nào măng; nào su hào,
cải bắp; nào giò; nào thịt, kèm
thêm cả một bó hoa đủ mầu sắc.

Cả năm đều tất bật, ngày ba mươi
Tết mẹ càng tất bật hơn. Mẹ giữ
vai trò “nhạc trưởng” - điều hành
các công việc dọn dẹp nhà cửa,
lau mạng nhện, sắp xếp lại nồi
niêu bát đũa, kê lại bàn ghế. Mẹ
luôn tay với đủ thứ việc phải làm:
ngâm gạo đồ xôi, ninh măng,
luộc gà… Chúng con chỉ biết
chạy vòng quanh chờ mẹ sai vặt,
hoặc hong hóng nhìn ra ngoài
ngõ, dõi theo gánh hoa tươi
nườm nượp đổ về các ngả.

Có lẽ sẽ không bao giờ con
quên được hương vị ngày ba
mươi Tết của những ngày tháng
ấy. Những ngày tháng mà cả năm
cơm gạo mậu dịch đỏ quạch độn
khoai lang. Hai chị em con hồn
nhiên tranh nhau xới. Còn chút
cháy đáy nồi mẹ lặng lẽ ngồi nhai.
Bởi vậy trong trí tưởng tượng của
con, ngày Tết là đại tiệc, là niềm
mơ ước của cả một năm khó khăn
và nhọc nhằn. Bữa tiệc đó có
hương vị của sự ấm áp, vui tươi
và no đủ. Mùi ngây ngất của bánh
chưng mới dỡ, mùi ngọt lịm của
xôi gấc, mùi ngầy ngậy của món
chân giò ninh măng… Cả năm

thắt lưng buộc bụng, mẹ luôn
muốn những ngày Tết, con mẹ
được đủ đầy. Bữa cơm tất niên,
chỉ nhìn con ăn mà mẹ đủ no.

Đêm cuối năm, cả nhà ngồi
bên chiếc đài bán dẫn chạy bằng
pin tự chế, nghe cô phát thanh
viên ngâm thơ xuân, chờ đến giây
phút đồng hồ điểm mười hai tiếng.
Nhưng chẳng bao giờ con chờ
được đến thời khắc ấy. Con sẽ ngủ
vùi trong lòng mẹ ấm êm, để đến
một lúc đang giữa cơn mơ, mẹ hối
hả lay gọi “giao thừa rồi con ơi!”.

Con chập chờn mở mắt. Trước
mặt con là nụ cười sáng lấp loá
của mẹ. Mẹ ôm ghì lấy con, thì
thầm bên tai “năm mới đến rồi
con ạ”. 

Mẹ chưa nói hết câu, tiếng
pháo đã râm ran khắp xóm.

Thuở ấy, con còn hồn nhiên
lắm khi nghe câu hát này: “Mỗi
mùa xuân sang mẹ tôi già thêm
một tuổi/ Mỗi mùa xuân sang
ngày tôi xa mẹ càng gần”. Phải
tận đến khi con đã có một mái
ấm của riêng mình, cách mẹ cả
trăm cây số, đêm giao thừa nghe
tiếng mẹ mong manh qua sóng
điện thoại, con mới chợt giật
mình thảng thốt.n

Tản văn của PHONG ĐIỆP
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Bóng đá Việt Nam 
đi vào lịch sử

Trong lịch sử hơn 40 năm qua, chưa có
sự kiện nào làm sôi động lòng người, thổi
bùng lên niềm tin, niềm hạnh phúc tự hào
và tinh thần dân tộc như chiến thắng của
đội bóng đá U23 Việt Nam tại Giải trẻ U23
châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung
Quốc) hồi đầu năm 2018. Người hâm mộ
vẫn còn nhớ mãi những hình ảnh của các
cầu thủ trẻ khi vượt qua các đội bóng
mạnh hàng đầu châu lục như: U23 Aus-
tralia, U23 Iraq, U23 Qatar, để lần đầu tiên
trong lịch sử góp mặt tại trận Chung kết
tranh chức vô địch với U23 Uzbekistan.
Dưới trời mưa tuyết khắc nghiệt, U23 Việt
Nam đã có một trận đấu để đời và chỉ chịu
thất bại đáng tiếc ở phút bù giờ. Mặc dù
thua trận nhưng U23 Việt Nam vẫn là
người hùng trong tim người hâm mộ, khi
tạo địa chấn ở Trung Quốc, viết nên trang
sử mới cho bóng đá nước nhà. Khắp các
nẻo đường, ngõ xóm, hàng triệu người dân
đổ xuống đường mừng reo và tự hào đón
tiếp Đội tuyển về nước.

Sau kỳ tích của U23 Việt Nam, đến
tháng 8/2018, bóng đá Việt Nam một lần
nữa chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử đội
tuyển Olympic Việt Nam lọt vào vòng Bán
kết tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18
(ASIAD 18). Bước vào tranh tài tại sân chơi
lớn mang tầm châu lục thực sự là một thách
thức lớn đối với thầy trò Huấn luyện viên
(HLV) Park Hang-seo. Tuy nhiên, với tinh
thần thi đấu quyết tâm, cùng với chiến thuật
hợp lý, đội tuyển Olympic Việt Nam đã
chứng tỏ cho cả châu Á thấy một nền bóng
đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Đội tuyển
Olympic Việt Nam kết thúc ASIAD 2018 ở
vị trí thứ 4 môn bóng đá nam sau khi thất
bại trước đội Olympic Các tiểu vương quốc
Ả-rập thống nhất (UAE) trong loạt sút luân
lưu tại trận tranh Huy chương Đồng. Qua
giải đấu lớn này, các học trò HLV Park
Hang-seo đã minh chứng cho cả châu Á
thấy được rằng “chúng tôi không hề ăn may
tại Giải U23 châu Á 2018” như nhiều lời
bình phẩm trước thềm ASIAD 2018.

Tạm quên đi vị trí thứ 4 ASIAD, đội
tuyển bóng đá Việt Nam chuẩn bị ngay cho
Giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup diễn
ra vào tháng 11/2018. Ở sân chơi cấp độ
khu vực, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự
vượt trội trước các đối thủ trong suốt hành
trình AFF Cup, giành Cúp Vàng xứng đáng
sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 3-
2 sau 2 lượt chung kết. Người hâm mộ khắp
nơi trên đất nước hình chữ S đã có những

đêm không ngủ để chia vui cùng thầy trò
HLV Park Hang-seo.  

Hành trình tìm kiếm những vinh quang
không chỉ dừng ở đây, tháng 01/2019, Đội
tuyển lên đường sang UAE tham dự Cúp
bóng đá châu Á 2019 (ASIAN Cup). Giải
đấu với chu kỳ 4 năm 1 lần, do Liên đoàn
Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Với vị trí
hạng 3 bảng D sau khi để thua đáng tiếc đội
Iraq 2-3, thua đội Iran 0-2, thắng đội Yemen
2-0, đội tuyển Việt Nam may mắn lách qua
khe cửa hẹp giành tấm vé vào vòng 1/8 khi
là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt

nhất vòng Bảng. Tại đây, thầy trò HLV Park
Hang-seo đối đầu với Jordan - đội dẫn đầu
vòng Bảng với thành tích bất bại và không
để lọt lưới 1 bàn nào. Sau khi để Baha
Abdel Rahman của Jordan sút phạt ghi bàn
ở phút 39, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình
tấn công dồn dập ở hiệp 2. Phút 51 nhờ pha
dứt điểm của Công Phượng, tuyển Việt
Nam đã gỡ hòa trong một thế trận lấn lướt
đối thủ. Không thể ghi thêm bàn trong cả
hai hiệp phụ, nhưng Việt Nam đã đánh bại
Jordan trong loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2
giành vé vào Tứ kết ASIAN Cup 2019. Là
đội bóng cuối cùng lọt vào vòng 1/8, nhưng
đội tuyển Việt Nam lại là đội bóng Đông
Nam Á duy nhất có mặt ở vòng Tứ kết giải
đấu quan trọng nhất khu vực châu Á này.

Trong trận Tứ kết với đội tuyển Nhật Bản
có đẳng cấp hơn hẳn, các tuyển thủ Việt Nam

đã có màn trình diễn tưng bừng làm say mê
bao trái tim người hâm mộ, thổi bùng lên tinh
thần dân tộc khát khao vươn lên không ngại
gian khó, thách thức. Cho dù thất bại 1-0
nhưng chúng ta thật tự hào khi các cầu thủ có
trận đấu để đời với một thế trận ngang ngửa
và đôi khi còn lấn lướt trước đội bóng đã từng
4 lần giành Cup Vàng bóng đá châu lục.

Điều gì đã làm nên những thành công
tuyệt vời ấy?

Từ chỗ bị coi là đội “chiếu dưới” lót
đường, bóng đá Việt Nam đã viết liên tiếp

những câu chuyện cổ tích, luôn tiến sâu
vào các trận đấu quan trọng và giành
được những thành tích đáng tự hào. Nhìn
lại hành trình kỳ diệu của thầy trò HLV
Park Hang-seo suốt hơn 1 năm qua mới
thấy được ý chí, khát khao và sức mạnh
từ sự kiên cường, tinh thần đoàn kết của
tập thể bóng đá Việt Nam.

Điều đầu tiên nhận thấy đó là tính kỷ luật
dưới thời HLV Park Hang-seo. Trong suốt
hành trình chinh phục các giải đấu trong
năm, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đều có
sự tập trung cao độ và nghiêm túc, chưa hề
xuất hiện bất kỳ một thông tin tiêu cực về
tính kỷ luật như: bỏ tập, nghỉ tập, đòi từ giã
đội tuyển hay từ chối thi đấu… Tất cả các
“chiến binh” miệt mài tập luyện theo giáo án
của Ban Huấn luyện, sinh hoạt theo lịch của
chuyên gia và khi được ra sân thì cống hiến

hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.
Tiếp đó là sự đoàn kết, đồng thuận.

Người hâm mộ cũng từng xúc động chứng
kiến cảnh Công Phượng cõng Văn Toàn,
Quế Ngọc Hải trao lại Băng Đội trưởng cho
Văn Quyết khi nhận Cup vô địch AFF…
Trên sân cỏ, Quế Ngọc Hải và thủ thành
Đặng Văn Lâm từng “to tiếng” với nhau
song cả hai vẫn thân thiết ở đời thường, tất
cả chỉ để giúp nhau thi đấu tỉnh táo, tập
trung hơn.

Hơn nữa, đó là việc tuân thủ chiến thuật
của HLV đã được các cầu thủ thực hiện
nghiêm túc. Những chiến lược, đấu pháp
của HLV đều được cầu thủ tuyệt đối tuân
theo ngay cả khi điều này trái với sở trường
và thói quen thi đấu của họ. Sự tuân thủ này
đã là lý do quan trọng để những tính toán
chiến thuật của HLV Park Hang-seo phát
huy được tối đa tác dụng. 

Một vấn đề quan trọng nữa đó là thể lực
của các cầu thủ đã được cải thiện rõ nét. Thể
lực đã là một yếu tố không thể thiếu để Việt
Nam góp phần làm nên chiến thắng của Đội
tuyển, nhất là khi đối đầu với những đối thủ
có thể trạng cao lớn và lối chơi càn quét.
Những năm trước đây, đội tuyển Việt Nam
luôn gặp các vấn đề về thể lực khi chỉ đủ sức
thăng hoa ở hiệp 1 để rồi hiệp 2 “lê chân”
không nổi để kèm người. Các chuyên gia
khoa học thể thao đã giúp các cầu thủ chúng
ta cải thiện thể chất với chế độ dinh dưỡng
và tập luyện thi đấu phù hợp. Phương pháp
phục hồi thể lực, phòng tránh và trị liệu chấn
thương cho các cầu thủ đã được áp dụng với
những điều kiện tốt nhất.  

Bóng đá Việt Nam thăng hoa ở các giải
đấu khu vực và châu lục, đó là tín hiệu hết
sức vui mừng. Chúng ta đang tạo ra những
bước chạy đà để đưa bóng đá nước nhà phát
triển vững chắc và lâu dài. Xa hơn, chúng ta
hoàn toàn có quyền mơ đến cơ hội tham dự
World Cup, dù thực tế thì giấc mơ ấy sẽ còn
rất xa và cần một kế hoạch bài bản dài hơi
của những người lãnh đạo ngành thể thao.
Thế nhưng, người hâm mộ Việt Nam hoàn
toàn có quyền hy vọng, vì chúng ta đang có
điều quan trọng nhất đó chính là sự khát
khao chiến thắng vì màu cờ sắc áo, tinh thần
dân tộc của các “chiến binh sao Vàng”.n

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại được vinh danh nhiều như một năm gần đây. Từ vị thế của “kẻ lót đường” không tên tuổi,
bóng đá Việt Nam đã bất ngờ vươn mình trở thành Á quân U23 châu Á, lọt vào Bán kết ASIAD 2018 rồi vững chãi, tự tin tiến
đến chức Vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Chưa hết, đội quân của chiến lược gia Pack Hang-seo tiếp tục lại khiến hàng triệu
cổ động viên nước nhà vỡ òa hạnh phúc khi vượt qua đội tuyển Jordan để lọt vào Tứ kết Giải ASIAN Cup 2019. Đối đầu với
Nhật Bản, tuy thua 1-0 từ chấm phạt đền nhưng Đội tuyển chúng ta vẫn tự hào với một lối chơi và tinh thần thi đấu bất khuất.
Hãy cùng điểm lại những giây phút thăng hoa hạnh phúc mà các cầu thủ bóng đá Việt Nam - những “chiến binh sao Vàng” -
đã mang lại cho dân tộc trong thời gian qua và thử lý giải điều gì đã làm nên những kỳ tích tuyệt vời ấy.

Một năm thăng hoa cùng bóng đá Việt Nam
rHOÀNG NGÂN
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Thảo luận nhiều lĩnh vực chuyên môn
Hội thảo chuyên môn lần thứ 13 của

AFROSAI-E kéo dài trong 4 ngày, đây là
hội thảo thường niên có số lượng đại biểu
tham dự đông nhất từ trước tới nay với hơn
160 đại diện đến từ các SAI thành viên, các
đối tác và các bên liên quan. Hội thảo giúp
các đại biểu có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về
hoạt động và sự phát triển của AFROSAI-
E, đồng thời, thảo luận và chia sẻ kinh
nghiệm về nhiều chủ đề liên quan đến hoạt
động của các SAI.

Trong đó, các chủ đề của Hội thảo bàn
về: khung báo cáo quản lý tài chính công,
vai trò của các hệ thống quản lý tài chính
công trong việc đạt được các mục tiêu phát
triển bền vững và Chương trình nghị sự
châu Phi 2063, nâng cao công tác quản trị
tốt và bàn về các phương pháp kiểm
toán… AFROSAI-E cũng chia sẻ về các
chương trình phát triển lãnh đạo cấp cao
và chương trình đào tạo giảng viên của Tổ
chức, đồng thời, khuyến khích các SAI
tích cực tham gia.

Nằm trong chuỗi sự kiện, một hội thảo
lần đầu tiên cũng được tổ chức với sự hợp
tác, tài trợ của Cơ quan Sáng kiến phát triển
của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm
toán tối cao và sự hợp tác của SAI Nam Phi
để bàn về vấn đề đạo đức và quản trị DN,
tính độc lập của các tổ chức kiểm toán tối
cao, sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn kiểm
toán và luật kiểm toán… Trong bài phát
biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Điều
hành AFROSAI-E Meisie Nkau đã kêu gọi
các SAI trong khu vực cần có những hành

động thiết thực để nâng cao năng lực của
cơ quan cả về khía cạnh chuyên môn và đạo
đức, góp phần vào những thành công của
AFROSAI-E nói chung.

Tôn vinh các SAI tiêu biểu của năm
Một sự kiện trong khuôn khổ Hội thảo

nhận được sự quan tâm của đông đảo của
các SAI là Lễ Trao giải, tôn vinh các SAI đã
có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Đây
là những SAI đã thể hiện những đổi mới
trong hoạt động và hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của Tổ chức.

SAI Namibia giành Giải thưởng Kiểm
toán công nghệ thông tin (CNTT) của năm

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế của
INTOSAI số 12 (ISSAI 12) quy định rằng,
ở mức độ nhất định, SAI có thể tạo ra sự
khác biệt đối với đời sống của công chúng
thông qua những giá trị và lợi ích mà hoạt
động kiểm toán mang lại, như: tăng cường
trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và
liêm chính của Chính phủ và các cơ quan
khu vực công; chứng tỏ sự tiếp thu và thích
ứng liên tục trong mối quan hệ với công
chúng, Quốc hội và các bên hữu quan, cung
cấp nguồn thông tin hữu ích cho Quốc hội.
Theo đó, SAI Namibia được đánh giá là đã
liên tục đổi mới trong hoạt động để mang lại
nhiều lợi ích hơn cho công chúng. Giải
thưởng Kiểm toán CNTT chính là sự ghi
nhận những đổi mới của SAI Namibia.

SAI Namibia bắt đầu kiểm toán CNTT
cách đây không lâu. Ngay từ xuất phát
điểm, SAI đã cam kết sẽ tạo ra sự khác biệt
trong loại hình kiểm toán này và đã gặt hái

được nhiều thành công. Kiểm toán CNTT
tại Namibia cũng đã hỗ trợ rất đắc lực cho
các loại hình kiểm toán khác trong suốt
nhiều năm qua.

SAI Kenya nhận Giải thưởng Kiểm toán
chuyên nghiệp

Văn phòng Tổng Kiểm toán (OAG)
Kenya được công nhận là SAI nỗ lực và
thành công nhất trong việc thực hiện hiệu
quả các phương pháp kiểm toán mới ở khu
vực châu Phi. 

Giải thưởng Kiểm toán tài chính chuyên
nghiệp được trao cho Văn phòng tại TP. Jo-
hannesburg, Nam Phi đã ghi nhận việc
OAG Kenya triển khai Phương pháp kiểm
toán tài chính (FAM) và Phương pháp kiểm
toán tuân thủ (CAM) hiệu quả nhất kể từ khi
chúng được thông qua vào tháng 11/2017.

OAG Kenya cũng rất chú trọng đầu tư
vào công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn
cho đội ngũ nhân viên về FAM và CAM
nhằm tận dụng lợi ích các phương pháp mới
mang lại. Song song với việc áp dụng các
phương pháp kiểm toán mới cho tất cả các
cuộc kiểm toán, Kenya cũng tích cực tham
gia vào quá trình phát triển, hoàn thiện
FAM và CAM.

Giải thưởng Kiểm toán hoạt động thuộc
về SAI Eritrea 

SAI Eritrea đã ký một Biên bản ghi nhớ
với AFROSAI-E về việc thiết lập các chức
năng của loại hình kiểm toán hoạt động. SAI
đã thể hiện cam kết của mình bằng cách tuân
thủ nghiêm ngặt mọi quy định, điều khoản
thỏa thuận trong Biên bản ghi nhớ. 

Một số kết quả đáng ghi nhận của SAI

Eritrea sau khi thực hiện Biên bản ghi nhớ
với AFROSAI-E bao gồm: thành lập và điều
hành đơn vị kiểm toán hoạt động chính thức
của SAI; tuyển dụng và phân bổ nhân viên
chính thức, cam kết tập trung thực hiện các
cuộc kiểm toán hoạt động theo kế hoạch đề
ra; hoàn thành 7 cuộc kiểm toán hoạt động
ngay trong năm đầu tiên đơn vị kiểm toán
hoạt động được thành lập; bổ nhiệm một
quản lý chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm
quản lý loại hình kiểm toán hoạt động. 

Một trong những điều khoản của Biên
bản ghi nhớ cam kết với AFROSAI-E là
thường xuyên nâng cao kỹ năng chuyên
môn của các kiểm toán viên. Trong suốt
năm qua, SAI Eritrea cũng đã hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ này. 

SAI Uganda nhận Giải thưởng Quản lý
truyền thông hiệu quả

Đây là lần đầu tiên AFROSAI-E đưa ra
giải thưởng cho SAI xuất sắc trong hoạt
động truyền thông với các đối tác và các bên
liên quan. SAI Uganda được ghi nhận đã nỗ
lực rất nhiều để thực hiện chủ trương của
ISSAI 12 về giá trị, lợi ích của các SAI,
mang lại những lợi ích to lớn cho công
chúng và các bên liên quan. 

Năm 2017, SAI Uganda đã biên soạn
một báo cáo trình bày về các vấn đề kiểm
toán và các xu hướng mới nổi cần các SAI
dành sự quan tâm đặc biệt, nhằm tiếp cận dễ
dàng, hiệu quả hơn với các bên liên quan
trong hoạt động kiểm toán. SAI Uganda
cũng công bố một báo cáo về những kết quả
công tác của cơ quan trong năm 2017 và
được ghi nhận có quá trình truyền thông nội
bộ hiệu quả. Năm 2018, SAI đã ra mắt mạng
nội bộ Intranet đầu tiên giúp nâng cao tiếng
nói và vai trò của mỗi nhân viên.n

(Theo AFROSAI-E)

Khép lại năm 2018 với nhiều thành công của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên, vừa qua, Tổ chức Các cơ quan Kiểm
toán tối cao nói tiếng Anh tại châu Phi (AFROSAI-E) đã tổ chức Hội thảo chuyên môn thường niên lần thứ 13. Đây cũng là dịp để
Tổ chức ghi nhận, tôn vinh các thành viên đã nỗ lực suốt thời gian qua vì sự phát triển hoạt động kiểm toán chung của khu vực.

AFROSAI-E: 

Đánh giá cao sự nỗ lực phát triển Tổ chức của các SAI 
r THANH XUYÊN

Ca sĩ nhạc pop
Janet Jackson

Có lẽ,
không ai
còn xa lạ
gì với
g ư ơ n g
mặt của
diva nhạc
Pop Janet
Jackson -
em gái của ông
hoàng nhạc Pop
Michael Jackson. Là một ca sĩ,
nhạc sĩ, vũ công và nữ diễn viên
người Mỹ, Janet Jackson là một
phụ nữ có nhiều tài năng.
Nhưng trước khi cô gia nhập
showbiz, gia đình Janet từng
hướng cô trở thành một kiểm
toán viên (KTV) và cô đã từng
theo học ngành kế toán - kiểm
toán cho đến khi nổi tiếng. Mặc
dù Janet đã không lựa chọn gắn
bó với ngành này nhưng các kỹ
năng của cô rõ ràng rất có ích.
Ngoài biểu diễn, cô là một
doanh nhân thành đạt và được

ghi nhận vì lòng từ thiện. “Nếu
không hát, tôi có thể đã trở

thành một KTV” - cô
Janet Jackson chia sẻ.
Nghệ sĩ saxophone
tài năng Kenny G

Kenny G là một
nghệ sĩ saxophone nổi
tiếng thế giới được biết

đến với tài năng âm
nhạc, đặc biệt là nhạc Jazz.

Là một trong những nhạc sĩ
chơi nhạc cụ có những bản ghi
bán chạy nhất mọi thời đại, lên
tới hàng triệu bản, nhưng trước
khi lọt vào danh sách nghệ sĩ có
số lượng bản ghi bán chạy nhất,
Kenny đã trúng tuyển Đại học
Washington, nơi anh theo học
chuyên ngành kiểm toán. Kenny
G từng mong muốn trở thành
KTV hoặc kế toán công chứng
công (CPA) trước khi chuyển
hướng sang đam mê âm nhạc.
Cựu cầu thủ Chelsea 
N'Golo Kanté

Trước khi giành chức vô
địch Premier League khi chơi

cho Leicester City và Chelsea,
N’Golo Kanté từng dành phần
lớn thời gian của mình cho việc
học tập để trở thành KTV. Mặc
dù hiện tại Kanté là một trong
những tiền vệ hàng đầu của
châu Âu nhưng ít ai biết được

t r ư ớ c
đây,

Chelsea
đã từng hoài nghi về triển vọng
của cầu thủ Kanté. Trong một
cuộc phỏng vấn về cuộc sống
ngoài bóng đá, Kanté tiết lộ
rằng, anh từng theo học ngành
kiểm toán thời còn chơi cho đội
bóng Boulogne.

Huyền thoại võ thuật Chuck
Liddell

Sở hữu khối cơ bắp cuồn
cuộn và lối đánh mạnh mẽ,
Chuck Liddell là một trong
những nhân vật huyền thoại cho
sự phát triển của môn thể thao
đối kháng toàn diện (MMA) với
lối đánh khốc liệt, luôn tạo ra
những hình ảnh tuyệt vời cả
trong chiến thắng lẫn thất bại.
Chuck Liddell được tôn vinh
trong ngôi nhà danh vọng của
Giải vô địch đối kháng đỉnh cao
(UFC) - Hall of Fame - vào
ngày 11/7/2009, hơn một
năm trước khi anh nghỉ
thi đấu. Nhưng ít ai biết
rằng, Chuck Liddell đã
từng tốt nghiệp và có
Bằng Cử nhân chuyên
ngành Kinh doanh - kiểm
toán của trường Đại học
Polytechnic bang California
vào năm 1995.
Cựu thành viên ban nhạc
Rolling Stones Mick Jagger

Mick Jagger sinh năm 1943,

là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên
và nhà sản xuất người Anh. Ông
nổi tiếng là ca sĩ hát chính của
nhóm nhạc Rock Rolling
Stones. Ngoài ra, ông còn tham
gia sản xuất và thủ vai trong
một số bộ phim. Song trước khi
bắt đầu hành trình theo đuổi
dòng nhạc Rock and Roll, Mick
Jagger đã theo học Kế toán và
Tài chính tại Đại học Kinh tế
London. Thời còn theo học,
Mick Jagger được đánh giá là

một sinh viên có
năng lực số

học tốt và
luôn phấn
đấu đạt
học bổng.
S o n g
chính niềm

đam mê âm
nhạc quá lớn

của ông đã khởi
nguồn cho sự ra đời

của ban nhạc Rolling Stone.n
(Theo Accountancy Age 
và tổng hợp, lược dịch)

5 nhân vật nổi tiếng thế giới từng theo đuổi nghiệp kiểm toán viên
r NGỌC QUỲNH
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Deloitte 
Deloitte ra đời vào năm 1845,

bắt nguồn từ khi William Welch
Deloitte mở một Văn phòng
kiểm toán ở phố Basinghall,
London, Anh. Số nhân sự của
Deloitte hiện tương đương dân
số của một thành phố nhỏ, với
khoảng 210.000 chuyên gia trên
toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, Deloitte
được xếp là hãng kiểm toán hàng
đầu theo doanh thu hằng năm,
với hơn 70.000 chuyên gia trong
các lĩnh vực kinh doanh chính là
kiểm toán, kế toán và tư vấn
thuế, làm việc tại hơn 100 văn
phòng. “Chúng tôi luôn cố gắng
chọn người giỏi nhất bất kể giới
tính hay sắc tộc. Văn hóa tại De-
loitte là đảm bảo tất cả chúng ta
đều phát huy tối đa những khả
năng mà chúng ta có” - Tổng
Giám đốc Điều hành Deloitte
Cathy Engelbert nói.

PwC
PwC là cái tên tiếp theo trong

danh sách những công ty kiểm
toán có ảnh hưởng nhất trên thế
giới. PwC ban đầu được thành lập
bởi một kiểm toán viên người
Anh có tên là Samuel Lowell
Price. Qua nhiều lần hợp tác, đến
năm 1998, sự sáp nhập giữa
Coopers & Lybrand và Price Wa-
terhouse & Co đã chính thức hình
thành nên PwC hiện nay. Trong
năm tài chính kết thúc vào ngày
30/6/2017, doanh thu toàn cầu
của PwC tăng 10%, đạt 35,4 tỷ
USD. Chủ tịch PwC Dennis
Nally cho biết: “Tốc độ tăng
trưởng mạnh trong 8 năm liên
tiếp là kết quả của việc Công ty
đã tuyển dụng những nhân sự tài
giỏi nhất và nỗ lực nâng cao chất
lượng dịch vụ, phát triển các dịch
vụ, sản phẩm mới”. 

EY
Arthur Young đến Hoa Kỳ

vào cuối những năm 1800 sau
khi học luật tại Đại học Glasgow.
Năm 1906, ông và anh trai Stan-
ley mở một công ty kiểm toán và
kế toán mang tên Arthur Young
& Co., ở Chicago. Năm 1903, tại
Cleveland, A.C. Ernst và anh trai
Theodore đã thành lập công ty kế

toán nhỏ của Ernst & Ernst và
công ty đã phát triển nhanh
chóng. Bốn thập kỷ sau, vào năm
1989, các công ty của họ đã cùng
nhau sáp nhập trở thành EY tại
Hoa Kỳ. EY hiện đang hoạt động
tại hơn 150 quốc gia trên thế giới
và thường được bình chọn là một
trong những nơi làm việc tốt nhất
với doanh thu 28,7 tỷ USD trong
năm tài chính được báo cáo gần
nhất. “Trong thời gian qua, chúng
tôi đã tạo được danh tiếng đáng
tự hào dựa trên chất lượng, sự tin
cậy và tính toàn vẹn” - ông Mark
Weinberger, Chủ tịch kiêm Giám
đốc Điều hành của EY cho biết.

KPMG
Được thành lập năm 1911 bởi

kiểm toán viên người Anh
William Barclay Peat, KPMG là
công ty phát triển nhanh nhất
trong nhóm Big Four hai năm gần
đây và đạt doanh thu 24,4 tỷ USD
trong năm tài chính vừa qua.
KPMG cũng thường xuyên xuất
hiện trong danh sách 100 điểm
đến làm việc tốt nhất. “Trong
chiến lược toàn cầu của chúng tôi,

không chỉ nỗ lực thu hút những
sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất,
chúng tôi còn luôn không ngừng
tìm kiếm những nhân tài có kinh
nghiệm đa dạng và mang đến cho
họ cơ hội tuyệt vời để phát triển
sự nghiệp” - Chủ tịch KPMG
John Veihmeyer chia sẻ.

BDO 
Nguồn gốc của BDO được

tính từ năm 1910 khi Maximilian
Seidman, một kiểm toán viên độc
lập người Mỹ mở một Văn phòng
tại New York City dưới cái tên
Seidman. Năm 1963, Seidman
gia nhập cùng các công ty từ
Đức, Canada, Hà Lan và Anh để
lập nên một tổ chức có tên là
Binder Seidman International
Group (BSIG), sau đó được đổi
tên thành Binder Dijker Otte
(BDO) vào năm 1973. Tính đến
năm 2018, BDO có các công ty
thành viên ở 151 quốc gia, chiêu
mộ khoảng 60.000 nhân sự làm
việc tại 1.328 văn phòng trên
toàn thế giới và là mạng lưới kế
toán lớn thứ năm trên toàn cầu.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là phục

vụ những khách hàng
tuyệt vời và tiếp tục
thu hút, giữ chân
những nhân tài hàng
đầu” - Giám đốc
Điều hành BDO
Canada Pat Kramer
cho biết.

Grant Thornton
A l e x a n d e r

Richardson Grant
từng bắt đầu sự
nghiệp kế toán tại
Ernst & Ernst (tiền
thân của EY) và ở
tuổi 26, ông quyết
định thành lập

Alexander Grant & Co. vào năm
1924, sau đó đổi tên thành Grant
Thornton từ năm 1980. Grant
Thornton gần đây đã đạt doanh
thu toàn cầu hằng năm hơn 4,7 tỷ
USD và hoạt động tại hơn 130
quốc gia với hơn 47.000 nhân sự.
“Chúng tôi giúp khách hàng khai
mở tiềm năng phát triển của họ.
Chúng tôi biết mỗi khách hàng là
duy nhất và luôn nỗ lực tạo ra sự
khác biệt để đáp ứng nhu cầu
riêng biệt của họ” - Giám đốc
Điều hành của Grant Thornton
Chanh Ed Nusbaum nhấn mạnh.

Mazar
Công ty Mazars ban đầu được

thành lập tại Rouen, Normandy ở
Pháp vào năm 1940, bởi Robert
Mazars. “Không giống như các
đối thủ cạnh tranh, Mazars không
phải là một hiệp hội của các công
ty mà là sự hợp tác của phụ nữ và
nam giới. Mô hình này mang lại
sức mạnh và sự ổn định của
chúng tôi. Công ty được xây
dựng xung quanh 4 trụ cột: kỹ
năng, sự độc lập của tâm trí, sự
chia sẻ và khoan dung. Những

nguyên tắc này do Robert Mazars
xác định góp phần tạo nên bản
sắc của chúng tôi” - Giám đốc
Điều hành Tập đoàn và Chủ tịch
Hội đồng quản trị của Mazar
Philippe Castagnac nói.

RSM International 
Trong lịch sử, RSM được lấy

từ chữ cái đầu của 3 công ty
thành viên sáng lập ban đầu của
tổ chức: Robson Rhodes (Anh),
Salustro Reydel (Pháp) và
McGladrey (Mỹ). Công ty sáng
lập Robson Rhodes sau đó được
Grant Thornton mua lại và thu
nạp trong mạng lưới của họ,
trong khi đó, Salustro Reydel sáp
nhập với KPMG, còn McGladrey
vẫn là một phần của mạng lưới
RSM International ngày nay.
RSM có các công ty ở 120 quốc
gia và nằm trong số 40 trung tâm
kinh doanh lớn hàng đầu trên
toàn thế giới. Tính đến ngày
31/12/2017, RSM đã tăng 6%
doanh thu lên 4,64 tỷ USD.
“Những số liệu này cho thấy
RSM đang đi lên từ chính sức
mạnh của chúng tôi” - Giám đốc
của RSM International Jean
Stephens bình luận.

Baker Tilly
Baker Tilly International hiện

được đại diện bởi 165 công ty
thành viên độc lập tại 141 quốc
gia và tập hợp khoảng 28.000
nhân sự làm việc tại 745 văn
phòng trên toàn thế giới. Baker
Tilly International đã báo cáo
hiệu quả tài chính của mình
trong 12 tháng kết thúc vào
tháng 6/2018 với doanh thu toàn
cầu tăng 7% lên 3,8 tỷ USD.
“Sáp nhập và mua lại là một
phần quan trọng trong kế hoạch
phát triển của chúng tôi. Ngoài
việc công bố sáp nhập tại các nền
kinh tế G20 của Nga, Úc, Đức,
Hoa Kỳ và Anh, chúng tôi cũng
đã mở rộng sự hiện diện trên
khắp Ý, Caribbean và châu Phi
nhằm đạt được các mục tiêu
chiến lược” - Giám đốc Điều
hành kiêm Chủ tịch Baker Tilly
Geoff Barnes nhấn mạnh.n

(Theo Global Finance 
Magazine)

Deloitte là 1 trong 9 công ty kiểm toán có ảnh hưởng nhất thế giới      Ảnh: ST

Tạp chí Tài chính Toàn cầu danh tiếng của Hoa Kỳ đã giới thiệu danh sách 9 công ty kiểm toán có
ảnh hưởng nhất trên thế giới, dựa trên dữ liệu kinh doanh do Orbis cung cấp, kèm theo những
thông tin thú vị và trích dẫn từ các chuyên gia tài chính hàng đầu.

9 công ty kiểm toán có ảnh
nhất thế giới hiện nay
r NGỌC QUỲNH

Vừa qua, Chủ tịch kiêm Giám đốc
Điều hành Viện Kiểm toán viên

nội bộ (IIA) của Hoa Kỳ Richard F.
Chambers đã chia sẻ những suy ngẫm
và hiểu biết của ông dựa trên 40 năm
kinh nghiệm trong nghề nghiệp kiểm
toán nội bộ (KTNB). 

IIA là cơ quan nghiên cứu, ban hành
những chuẩn mực, hướng dẫn về hoạt
động KTNB, được thành lập vào năm
1941, có trụ sở tại Hoa Kỳ và hiện có hơn
190.000 thành viên từ hơn 170 quốc gia
và vùng lãnh thổ.

Ông Richard Chambers cho rằng, rủi
ro trong hoạt động KTNB là vấn đề đầu
tiên cần nhắc tới, chính rủi ro sẽ định
hình mọi hoạt động của các kiểm toán

viên nội bộ, chi phối các kế hoạch kiểm
toán và là yếu tố xác định sự nghiệp của
các kiểm toán viên nội bộ thành công
hay thất bại. Do đó, nắm bắt được những
rủi ro mà các tổ chức và các bên liên
quan đang phải đối mặt là một trong
những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu,
góp phần làm gia tăng giá trị của hoạt
động KTNB.

Theo ông Richard Chambers, IIA đã
và đang dành rất nhiều thời gian, công sức
để xác định và thực hiện các giải pháp
nhằm giảm thiểu rủi ro. Những dữ liệu
được IIA thu thập từ năm 2016 trong các
cuộc khảo sát thường niên về hoạt động
KTNB cho thấy, an ninh mạng là một
trong những vấn đề được quan tâm nhất.

Tỷ lệ các giám đốc kiểm toán (CAE) tại
Bắc Mỹ đánh giá, an ninh mạng là rủi ro
hàng đầu, tăng từ 60% lên 68% trong giai
đoạn 2016-2018. 

Hai báo cáo được công bố gần đây từ
Công ty Tư vấn và Nghiên cứu toàn cầu
Gartner Inc. và Liên đoàn các Viện KTNB
châu Âu cũng đã xác định vấn đề rủi ro
hàng đầu cho năm 2019 là an ninh mạng.
Đồng thời, dữ liệu và công nghệ là hai yếu
tố đầu tiên cần đề cập khi bàn đến những
rủi ro trong quá trình các kiểm toán viên
thực hiện số hóa, tự động hóa và áp dụng
trí tuệ nhân tạo. 

Ông Richard Chambers kết luận rằng,
trong quá trình xây dựng kế hoạch KTNB
năm 2019, các tổ chức cần xem xét tất cả

các rủi ro có thể xảy ra. Năm 2019, các
rủi ro chính có thể sẽ tập trung vào các
lĩnh vực an ninh mạng, công nghệ mới,
bảo mật và lưu trữ dữ liệu, rủi ro của bên
thứ ba và các rủi ro khác liên quan đến
vấn đề đạo đức, văn hóa và tính liêm
chính của tổ chức.

Mỗi cơ quan, DN có thể sẽ phải đối
mặt với những rủi ro, thách thức khác
nhau, tuy nhiên, việc chủ động lập báo
cáo, lên kế hoạch nhằm vạch ra những
thách thức cần giải quyết, đồng thời thảo
luận với các ủy ban kiểm toán và các cơ
quan quản lý sẽ giúp các tổ chức có thể
“làm chủ” hoạt động KTNB của mình.n

(Theo Iaonline.theiia.org)
THANH XUYÊN

Nhận diện rủi ro để “làm chủ” hoạt động kiểm toán nội bộ 
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EY tăng trưởng mạnh 
ở mọi lĩnh vực

EY là hãng kiểm toán đầu tiên
trong nhóm Big Four công bố
doanh thu toàn cầu trong năm tài
chính 2018, đạt 34,8 tỷ USD,
tăng 11% so với năm 2017 (31,4
tỷ USD).

Khu vực có mức tăng trưởng
doanh thu cao nhất của EY là
châu Á - Thái Bình Dương, tăng
10,2% so với năm 2017, đạt 4,1
tỷ USD. Doanh thu tại châu Mỹ
đạt mức 15,6 tỷ USD, tăng 7,4%
so với năm ngoái. Trong đó,
riêng tại Hoa Kỳ, doanh thu đạt
14 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm
2017 do thị trường chuyển
nhượng và sáp nhập tại đây hoạt
động khá sôi nổi nên nhu cầu về
các dịch vụ tư vấn chiến lược
cũng tăng mạnh. 

EY cho biết, năm 2018, tất cả
các lĩnh vực kinh doanh của
Hãng trên toàn thế giới đều tăng
trưởng mạnh hơn năm ngoái. Cụ
thể, dịch vụ đảm bảo tăng 4,4%,
dịch vụ tư vấn tăng 10,1%, dịch
vụ thuế tăng 6,4%, dịch vụ tư vấn
giao dịch tăng 13,9%... Các lĩnh
vực như dịch vụ mạng, kỹ thuật
số, phân tích và chuyển đổi công
nghệ đạt mức tăng trưởng hai con
số, đặc biệt, EY đã dành được
thêm nhiều hợp đồng béo bở với
các DN lớn, bao gồm hai hợp
đồng với các DN nằm trong top
500 DN lớn nhất Hoa Kỳ. 

Trong suốt năm tài chính
2018, EY đã bổ sung gần 14.000
nhân viên, nâng tổng số nhân lực
toàn cầu lên khoảng 261.560
người. Chủ tịch kiêm Giám đốc
Điều hành toàn cầu của EY Mark
Weinberger cho biết: “Năm 2018,
nhiều khách hàng mới đã chuyển
sang sử dụng các dịch vụ của EY,
đặc biệt là dịch vụ kiểm toán và
thuế. Các khoản đầu tư quan
trọng, sáng tạo đang góp phần
thúc đẩy doanh thu của Hãng tăng
trưởng mạnh và nâng cao chất
lượng các dịch vụ cung cấp”.

Deloitte liên tiếp giữ vững 
vị trí hãng có doanh thu 
toàn cầu cao nhất 

Năm tài chính 2018, doanh
thu toàn cầu của Deloitte đạt
43,2 tỷ USD tính đến ngày
31/5. Có thể nói, đây là một
năm thành công rực rỡ của De-
loitte khi doanh thu đã tăng
11,3% so với năm ngoái (38,8
tỷ USD, cao nhất trong số các
công ty thuộc nhóm Big Four
năm 2017). 

Doanh thu của Deloitte đạt
mức tăng trưởng mạnh nhất tại
châu Âu, Trung Đông và châu
Phi (15,9%), tiếp theo là châu Á
- Thái Bình Dương với mức tăng
13,3% và châu Mỹ là 8%.

Trong 5 lĩnh vực kinh doanh
của Hãng, doanh thu từ dịch vụ
tư vấn có mức tăng trưởng cao
nhất đạt 15,7% (con số này năm
2017 là 10,2%), điều này khá dễ
hiểu bởi những năm gần đây,

Deloitte và các công ty trong
nhóm Big Four đều tập trung
đầu tư, phát triển lĩnh vực tư
vấn. Dịch vụ kiểm toán và bảo
đảm tăng trưởng 7,7% so với
năm 2017, dịch vụ tư vấn tài
chính tăng 8%, dịch vụ tư vấn
rủi ro tăng 12%, dịch vụ thuế và
pháp lý tăng 8,7%. 

Tính đến ngày 31/5, Deloitte
đã có 286.200 nhân lực trên toàn
thế giới, với hơn 77.000 nhân sự
mới được tuyển dụng trong năm
2018. Giám đốc Điều hành toàn
cầu của Deloitte Punit Renjen
chia sẻ: “2018 là năm đặc biệt
đối với Deloitte khi chúng tôi
tiếp tục cung cấp những dịch vụ
hàng đầu cho khách hàng và
toàn cộng đồng. Những kết quả
này phản ánh cam kết không
ngừng của Deloitte nhằm phục
vụ khách hàng với trách nhiệm
cao nhất, đạt chất lượng dịch vụ
tốt nhất”.

PwC phá vỡ mốc doanh thu
kỷ lục của Hãng

Năm 2017, Deloitte đã
ngoạn mục vượt qua PwC để
bảo vệ vị trí hãng kiểm toán có
doanh thu lớn nhất thế giới. Sau
đó, PwC đã vạch ra nhiều kế
hoạch chiến lược cho năm 2018
nhằm tạo ra bước ngoặt trong
lịch sử ngành kiểm toán: dành
vị trí số 1 từ Deloitte.

Tuy nhiên, mục tiêu của PwC
trong năm nay vẫn chưa thể trở
thành hiện thực khi doanh thu
của Hãng cho năm tài chính kết
thúc vào ngày 30/6 đạt 41,3 tỷ
USD, tăng 10% so với năm
ngoái (37,7 tỷ USD), đây cũng là
lần đầu tiên PwC phá vỡ mốc
doanh thu 40 tỷ USD. Khu vực
châu Mỹ mang lại lợi nhuận cao
nhất cho PwC, tăng 4% trong
năm 2018, đạt gần 17,5 tỷ USD.
Khu vực có mức tăng doanh thu
lớn nhất (15%) trong năm qua là
châu Á, đạt 5,7 tỷ USD. 

Nhân viên của PwC trên toàn
thế giới hiện tại là 250.930, tăng
6% so với năm 2017, trong đó,
có tới 49% nhân viên mới được
tuyển dụng là phụ nữ, thể hiện
cam kết của Hãng trong việc
hướng tới bình đẳng giới. Chia
sẻ về kết quả năm vừa qua, Chủ
tịch PwC toàn cầu Robert E.
Moritz ghi nhận: “PwC đạt được
sự tăng trưởng ấn tượng trên nhờ
luôn nỗ lực nâng cao tính
chuyên nghiệp, năng lực, chất
lượng dịch vụ và sự cống hiến
của hơn 250.000 nhân lực, họ
luôn cầu tiến, học hỏi và đổi mới
để đáp ứng nhu cầu đang ngày

càng tăng cao của mọi đối tượng
khách hàng trên toàn thế giới”. 

KPMG: Đạt doanh thu 
gần 29 tỷ USD 

KPMG là hãng kiểm toán
báo cáo doanh thu muộn nhất
trong nhóm Big Four. Năm tài
chính kết thúc vào ngày
30/9/2018, doanh thu toàn cầu
của Hãng đạt 28,96 tỷ USD,
tăng 9,7% so với năm 2017
(26,4 tỷ USD). Với con số này,
KPMG vẫn tiếp tục đứng ở vị trí
thứ 4 trong số 4 hãng kiểm toán
lớn nhất toàn cầu.

Doanh thu của KPMG tại khu
vực châu Âu, Trung Đông và
châu Phi hiện đang dẫn đầu với
12,98 tỷ USD, tiếp theo là châu
Mỹ đạt 11,1 tỷ USD và cuối cùng
là châu Á - Thái Bình Dương, đạt
mức 4,88 tỷ USD.

Cả ba lĩnh vực kinh doanh
chính của Hãng là kiểm toán, thuế
và tư vấn đều có mức tăng trưởng
doanh thu cao hơn so với năm
2017. Dịch vụ tư vấn tăng 9,9%,
đạt 11,47 tỷ USD; kiểm toán tăng
4,8%, đạt 11,15 tỷ USD; thuế
tăng 6,3%, đạt 6,34 tỷ USD.

Số lượng nhân viên của
KPMG trên toàn cầu là 207.050
người, trong đó, 28% nhân sự
mới trong năm 2018 là nữ giới.
Chủ tịch KPMG toàn cầu Bill
Thomas chia sẻ: “Nhận thức
được vai trò quan trọng đối với
khách hàng và thị trường vốn,
KPMG cam kết sẽ liên tục cải
thiện chất lượng mọi dịch vụ.
Chúng tôi đang thực hiện các kế
hoạch đầu tư kỷ lục vào hoạt
động kinh doanh của KPMG để
mang đến cho khách hàng những
đổi mới chưa từng có”.n

(Nguồn: Tổng hợp)

Deloitte tiếp tục giữ vị trí hàng đầu nhóm Big Four        Ảnh: ST

Doanh thu toàn cầu của các hãng kiểm toán nhóm Big Four trong năm tài chính 2018 đã tăng hơn
10% so với năm trước, đây là mức tăng trưởng mạnh nhất từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm
2008, vượt mức cao kỷ lục 9% năm 2011. Trong đó, Deloitte tiếp tục giữ vị trí hãng kiểm toán có
doanh thu cao nhất toàn cầu. 

Năm 2018, doanh thu Big Four tăng trưởng kỷ lục
r THANH XUYÊN

Trước thềm năm mới, ấn bản Tạp chí
Chất lượng kiểm toán của Viện Kế toán
Công chứng công Hoa Kỳ (AICPA) đã
có cuộc trò chuyện với hai kiểm toán
viên (KTV) cao cấp của Hãng kiểm toán
danh tiếng PwC để xem lý do nào khiến
họ gắn bó với nghề như vậy. 

Ông Jorge
MiloFollow -
Giám đốc Văn
phòng quốc
gia tại PwC:
“Khi tôi nhìn
lại 35 năm
trong nghề, tôi
thấy ngạc
nhiên rằng,
hóa ra sự

nghiệp vô cùng thú vị này của tôi lại bắt
nguồn từ những gì được cho là một kế
hoạch tạm thời. Tôi tốt nghiệp chuyên
ngành kế toán để theo đuổi giấc mơ làm
việc tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI)
và mãi tới năm 25 tuổi tôi mới có ý định
ứng tuyển trở thành KTV tại PwC. Tôi

nhanh chóng nhận ra rằng, trở thành một
KTV không phải là một bước trong hành
trình sự nghiệp của tôi, mà là đích đến.

Điều mà tôi muốn chia sẻ nhất là tôi
cảm thấy tự hào về vai trò của KTV. Trong
35 năm làm việc tại PwC, tôi đã có đặc
quyền đi đến gần như mọi châu lục để phục
vụ một lượng lớn khách hàng. Có thể nói,
kiểm toán là một  nghề lý tưởng cho những
ai khao khát kiến thức, khả năng mới.
Không một ngày nào trôi qua mà tôi không
học được một điều gì mới và điều đó cho
phép tôi thỏa mãn trí tò mò trí tuệ của
mình. Niềm vui của tôi không chỉ dừng lại
ở những trải nghiệm mà còn là truyền niềm
đam mê trong nghề cho các thế hệ kế cận
và xem họ sẽ đóng góp như thế nào cho
nghề nghiệp kiểm toán trong tương lai”.

Bà Maria Castanon Moats - Trưởng
Bộ phận Đảm bảo chất lượng kiểm toán

của PwC tại Hoa Kỳ: “Tuy là nhân tố
không thể thiếu đối với hệ thống báo cáo
tài chính của bất kỳ DN, nhà đầu tư hay
cơ quan chính phủ nào nhưng vai trò của
kiểm toán viên thường được thực hiện ở
hậu trường và để xử lý các vấn đề phức
tạp. Là một người cống hiến không ngừng
nghỉ, nghề kiểm toán đã mang lại cho tôi

nhiều trải nghiệm và
kinh nghiệm bổ

ích.
Kiểm toán

viên thường
được tiếp
xúc với
nhiều ngành

công nghiệp,
DN, thậm chí

cả nền văn hóa
và vùng địa lý khác

nhau trong quá trình làm việc của họ.
Trong 28 năm làm KTV tại PwC, tôi đã đi
đến Na Uy, Brazil và nhiều nước khác,
cùng các đồng nghiệp thực hiện các cuộc
kiểm toán độc lập. Những tiến bộ trong
công nghệ tạo cơ hội cho các KTV tập
trung vào các phân tích phức tạp hơn, cho
phép thực hiện các cuộc kiểm toán chất
lượng hơn, khiến thời gian trở nên thú vị
hơn khi trở thành một phần của nghề kiểm
toán. Không có hai ngày giống nhau trong
nghề kiểm toán và tôi chắc chắn nhiều
đồng nghiệp của tôi có thể chứng thực điều
này. Tôi nhận ra kiểm toán là một lĩnh vực
vẫn còn nhiều thách thức mới mỗi ngày và
chính điều này khiến tôi cảm thấy phấn
khích muốn chứng kiến sự phát triển của
nghề nghiệp này trong những năm tới”.n

(Theo Auditor Proud và CAQ)
NGỌC QUỲNH

TÂM Sự KIểM TOÁN VIÊN QUốC Tế: 


