
BÁO KIỂM TOÁN PHÁT HÀNH THỨ NĂM HẰNG TUẦN TRÊN CẢ NƯỚC

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Đường bộ - Bộ Giao thông
vận tải (GTVT), năm 2018, cả nước có 57 dự án BOT với 63 trạm

thu phí hoạt động (chưa bao gồm các dự án đường cao tốc). Đồng

thời, theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,
hết năm 2018, các trạm thu phí trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh
phải áp dụng thu phí tự động; các trạm thu phí trên các tuyến đường
khác áp dụng xong trong năm 2019.

Tuy nhiên, đến ngày 05/7/2017, chỉ có 13 trong tổng số 28 trạm
thu phí dự án BOT giao thông trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí
Minh qua Tây Nguyên triển khai lắp đặt dịch vụ thu phí tự động
không dừng và 8 trạm được vận hành trên thực tế, tức chưa đạt
30% số trạm phải hoàn thành theo kế hoạch trước ngày 30/6/2017

(Xem tiếp trang 4)

Đằng sau chậm thu phí
tự động không dừng
r TS. NGUYỄN MINH PHONG - Chuyên gia Kinh tế

Lấy ý kiến về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

(Xem trang 3)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ Đón 
Tổng thống Argentina Mauricio Macri thăm cấp nhà nước tới Việt Nam
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống nước Cộng hòa
Argentina Mauricio Macri và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới
Việt Nam. Sáng 20/02, ngay sau Lễ Đón chính thức tại Phủ Chủ
tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng
thống Argentina Mauricio Macri đã tiến hành hội đàm (ảnh bên).

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao
đổi về phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ
đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina đi vào chiều sâu,
hiệu quả và thực chất, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực
và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng
Tổng thống Argentina Mauricio Macri thăm cấp Nhà nước tới
Việt Nam; chúc mừng các thành tựu Argentina đã đạt được thời
gian qua, củng cố vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 tại khu vực Mỹ
Latinh, thành viên G20.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định:
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, tăng cường mối
quan hệ đối tác toàn diện với Argentina, nhất là trong các lĩnh
vực kinh tế, thương mại, đầu tư...
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Chiều 19/02, tại buổi làm việc với
lãnh đạo một số Bộ, ngành về

tình hình giá lúa, gạo giảm, sau khi
lắng nghe ý kiến của các đại biểu,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo
mua đủ và sớm lượng gạo, lúa dự trữ
mà kế hoạch Nhà nước đã giao, bao
gồm 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn
thóc. Các tổng công ty lương thực
nhà nước mua dự trữ 5% theo quy
định; khẩn trương thực hiện sớm các
kế hoạch xuất khẩu gạo. Cùng với đó,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (NN&PTNT) làm việc với Bộ
Tài chính thống nhất chủ trương, biện
pháp để mua gạo hỗ trợ phát triển
trồng rừng; báo cáo Thủ tướng sớm
có chủ trương để dự trữ, giải quyết

việc trồng rừng trong mùa xuân này.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà

nước (NHNN) xem xét tăng hạn mức
tín dụng cho các DN và coi đây là chủ
trương của Chính phủ nhằm đảm bảo
vốn cho việc mua trong thời kỳ đang
rộ mùa. Đồng thời, Ủy ban Quản lý
vốn nhà nước tại DN và 2 tổng công
ty lương thực chỉ đạo mua kịp thời,
sớm nhất lúa gạo cho người dân. Bộ
Công Thương tiếp tục cùng Bộ
NN&PTNT tìm thị trường mới để tiêu
thụ lúa dài hơi hơn cho người dân.

Trước đó, ngày 18/02, NHNN
cũng đã ban hành Văn bản yêu cầu
ngân hàng thương mại khẩn trương
chỉ đạo các chi nhánh cân đối nguồn
vốn, tập trung cho vay đáp ứng nhu
cầu vốn của DN thu mua thóc, gạo;

làm việc trực tiếp với các DN thu mua
thóc, gạo có nhu cầu vay vốn để xem
xét tăng hạn mức vay vốn, đẩy nhanh
tiến độ giải ngân nhằm tạo điều kiện
để DN thu mua thóc, gạo cho người
dân. NHNN chi nhánh các tỉnh, thành
phố khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long chỉ đạo các chi nhánh tổ chức
tín dụng trên địa bàn cân đối nguồn
vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của
DN thu mua thóc, gạo; đồng thời tăng
cường kết nối ngân hàng - DN nhằm
kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng
mắc để có giải pháp tháo gỡ, tăng khả
năng tiếp cận vốn và xem xét tăng hạn
mức vay vốn, đẩy nhanh tiến độ giải
ngân nhằm tạo điều kiện để DN thu
mua thóc, gạo cho người dân...n

N. HỒNG
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r Sáng 20/2, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính
phủ đã họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển
khai Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung
Lương - Mỹ Thuận.
r Ngày 19/02, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt và trao quà tặng Công
ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest vì những đóng
góp, hỗ trợ cộng đồng.
r Sáng 20/02, trong không khí nô nức của Ngày hội
Tòng quân, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư
lệnh Thủ đô Hoàng Trung Hải đã đến dự, động viên
các tân binh huyện Thanh Trì lên đường nhập ngũ, làm
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
r Sáng 20/02, Lễ Tang ông Nguyễn Phúc Thanh -
nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên
Phó Chủ tịch Quốc hội - được tổ chức trọng thể tại Nhà
tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) theo
nghi thức Lễ Tang cấp Nhà nước.n

Tăng hạn mức tín dụng cho vay mua lúa, gạo

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
cho kiểm toán viên chính và kiểm toán viên
cao cấp

Ngày 20/02, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức khai giảng
Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ

trưởng Tổ kiểm toán cho các kiểm toán viên (KTV) đáp
ứng tiêu chuẩn Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo quy định của
Luật KTNN (KTV chính hoặc KTV giữ chức vụ từ Phó
Trưởng phòng trở lên).

Tham gia Lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ được
nghiên cứu 2 học phần, gồm 24 tiết. Phần 1: Kỹ năng lãnh
đạo, quản lý của Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Phần 2: Kinh
nghiệm về việc vận dụng các kỹ năng mềm của Tổ trưởng
Tổ kiểm toán. 

Lớp Bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên kỹ
năng quản lý, lãnh đạo như: định hướng và kiểm soát sự
tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của KTV; đào tạo, hướng
dẫn nghiệp vụ kiểm toán cho KTV… và kinh nghiệm xử
lý các mối quan hệ trong hoạt động kiểm toán gắn với vị
trí Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Đây là dịp để các học viên có
thể tiếp thu, nắm bắt và vận dụng tốt những kiến thức học
tập vào thực tế công việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được
phân công, từ đó góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán.
Theo kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 22/02. 

Trước đó, thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức KTNN năm 2019, sáng 14/02, tại Hà Nội,
KTNN cũng đã khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn
ngạch KTV cao cấp cho 36 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị
trực thuộc KTNN.

Lớp Bồi dưỡng nhằm đào tạo những chuyên gia và
công chức lãnh đạo, quản lý có trình độ cao về nghiệp vụ,
chuyên môn; có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, điều
hành hoạt động kiểm toán, nhất là các cuộc kiểm toán phức
tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực; có năng
lực xây dựng và quản trị chiến lược phát triển Ngành, cũng
như của đơn vị trong trung và dài hạn. 

Tham gia giảng dạy là những giảng viên lâu năm đồng
thời cũng là những cán bộ lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm
thực tiễn trong công tác quản lý và công tác kiểm toán.
Trong thời gian học, các học viên sẽ được nghiên cứu 4
học phần, gồm 13 chuyên đề. Dự kiến, Lớp Bồi dưỡng sẽ
diễn ra đến hết ngày 12/3.n NGUYỄN LỘC

Ngày 19/02, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có

buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và
Đầu tư (KH&ĐT) (ảnh trên).

Năm 2018, nền kinh tế đã có bước
phát triển rất tích cực với GDP đạt
7,08%, mức tăng cao nhất trong vòng
11 năm qua; từng bước củng cố năng
lực nội tại, khả năng chống chịu trước
sự thay đổi của kinh tế thế giới, nâng
cao vị thế của Việt Nam trên trường
quốc tế. Đây là thành tựu chung của
cả nước, mỗi Bộ, ngành, mỗi địa
phương đều có sự đóng góp tích cực
vào kết quả này. Trong đó, Bộ
KH&ĐT đóng vai trò “tham mưu
trưởng” về điều hành kinh tế vĩ mô,
xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính
sách, chiến lược và kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc biểu dương

những thành quả mà Bộ KH&ĐT
đã đạt được trong năm qua. Cụ
thể, Bộ đã kịp thời đánh giá rủi ro,
hoàn thiện kịch bản tăng trưởng;
hoàn thiện thể chế, chủ động tham
mưu, trình Chính phủ ban hành
nghị quyết về chương trình hành
động cắt giảm chi phí cho DN,
thúc đẩy mạnh mẽ việc thu hút
đầu tư nước ngoài…

Nhân dịp này, Thủ tướng nêu ra
các thách thức, bài toán lớn đối với
Việt Nam và đặt ra 5 bài toán lớn
đối với Bộ KH&ĐT. Đó là:

Thứ nhất, với tư cách là Bộ
“tổng tham mưu”, Bộ KH&ĐT phải
hiến kế làm sao để có thể tạo bứt
phá trong thực hiện các mục tiêu
kinh tế - xã hội không những năm
nay mà cả các năm tiếp theo ở các
khâu, các ngành. Thực hiện phương
châm hành động “12 chữ” của

Chính phủ năm 2019, Bộ KH&ĐT
phải dẫn đầu về “bứt phá”. 

Thứ hai, làm sao để thể chế thực
sự là mũi nhọn đột phá cho các đột
phá khác của Việt Nam trong các
thập niên tới. 

Thứ ba, làm sao để Việt Nam
tránh các bẫy: thu nhập trung bình,
lao động giá rẻ, gia công giá trị thấp,
bãi rác thải công nghệ; làm sao để
không một người dân nào bị bỏ lại
phía sau; xác định hành trình chiến
lược đưa Việt Nam hiện thực hóa
các mục tiêu độc lập, tự cường và
thịnh vượng.

Thứ tư, đưa Việt Nam lọt vào top
4 ASEAN và tiệm cận tiêu chuẩn
OECD về môi trường kinh doanh. 

Thứ năm, biến kinh tế tư nhân
trở thành một động lực quan trọng
của sự phát triển, đặc biệt là DN
nhỏ và vừa, kinh tế hộ gia đình,
kinh tế hợp tác.

Tại đây, Thủ tướng cũng đề cập
công tác chuẩn bị xây dựng Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-
2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025
mà Bộ KH&ĐT có vai trò chủ đạo
trong Tổ Biên tập. Thủ tướng yêu
cầu, đề cương chi tiết các báo cáo
phải hoàn thiện và trình Hội nghị Ban
Chấp hành T.Ư 10 vào tháng 5/2019.
Dự thảo các báo cáo phải hoàn thiện
để trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư
11 vào tháng 10/2019, sau đó hoàn
thiện để gửi đến Đại hội Đảng bộ các
cấp lấy ý kiến. Do vậy, Tổ Biên tập,
các Bộ, ngành và địa phương cần đặc
biệt quan tâm bố trí nguồn lực, tập
trung thời gian, chuyên tâm chuyên
trách, triển khai thực hiện đảm bảo
kịp tiến độ.n PHÚC KHANG

Thủ tướng Chính phủ đặt ra 5 bài toán với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

rNgày 18/02, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước Đặng Thế Vinh đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ
chức Hội thảo Xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật KTNN năm 2015.
r Theo kế hoạch, trong tuần này, một số đơn vị trực
thuộc KTNN sẽ tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị
quyết T.Ư 8, khóa XII.
r Sáng 19/02, tại Hà Nội, đại diện KTNN đã có buổi
làm việc với cố vấn của Dự án Hỗ trợ, tăng cường
năng lực các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á
(ASEANSAI) do Tổ chức Hợp tác và kỹ thuật Đức
(GIZ) tài trợ.n HOÀNG LONG

Ảnh Chinhphu.vn

Chính phủ vừa ban hành Nghị
định số 14/2019/NĐ-CP về sửa

đổi, bổ sung Nghị định
108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Thuế Tiêu
thụ đặc biệt (TTĐB).

Nghị định bổ sung thêm đối
tượng không chịu thuế TTĐB là: tàu
bay, du thuyền sử dụng cho mục đích
kinh doanh vận chuyển hàng hóa,

hành khách, khách du lịch; tàu bay
sử dụng cho mục đích phun thuốc trừ
sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh,
đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng.

Nghị định cũng hướng dẫn bổ
sung thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm
quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB.
Trong đó, thủ tục, hồ sơ, trình tự và
thẩm quyền giải quyết hoàn thuế
TTĐB đối với hàng hóa tạm nhập

tái xuất và đối với hàng hóa là
nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất,
gia công hàng xuất khẩu được thực
hiện theo Điều 34 và Điều 36, Nghị
định số 134/2016/NĐ-CP quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu…

Nghị định có hiệu lực từ ngày
20/3/2019.n MINH ANH

Bổ sung một số đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
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Chiều 20/02, tại Hà Nội,
KTNN tổ chức Hội thảo về

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật KTNN năm
2015. Tại Hội thảo, với tinh thần
khoa học và tôn trọng kinh nghiệm
thực tiễn, dưới các góc nhìn khác
nhau, các chuyên gia, các đại biểu
đã tập trung bàn thảo, làm rõ một
số vấn đề chủ yếu cần tập trung
sửa đổi trong Luật KTNN năm
2015, nhằm hoàn thiện khuôn khổ
pháp lý cho tổ chức và hoạt động
của KTNN.

Tham dự Hội thảo có các đại
biểu Quốc hội, lãnh đạo các ủy
ban của Quốc hội, lãnh đạo Đoàn
đại biểu Quốc hội, HĐND,
UBND, lãnh đạo các sở, ban,
ngành của 31 địa phương; đại diện
các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức
T.Ư, Văn phòng Chính phủ; Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án
nhân dân tối cao; đại diện các
trường đại học, các viện nghiên
cứu; các tập đoàn, tổng công ty;
các chuyên gia, các nhà khoa học.

Về phía KTNN, tham dự Hội
thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Hồ Đức Phớc; các Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo
các đơn vị trực thuộc KTNN; các
thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Soạn
thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật
KTNN năm 2015.

Hội thảo diễn ra dưới sự đồng
chủ trì của Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc, Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế
Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà
Nội Nguyễn Doãn Toản và Vụ
trưởng Vụ Pháp chế (KTNN) Vũ
Thanh Hải.

Quy định cụ thể hơn về 
đối tượng kiểm toán của 
Kiểm toán Nhà nước

Phát biểu khai mạc Hội thảo,
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc nêu rõ một số nội dung
chủ yếu về quan điểm sửa đổi, bổ
sung Luật KTNN năm 2015, đồng
thời đề nghị hội thảo tập trung thảo
luận, làm rõ một số vấn đề chủ
yếu. Cụ thể là, làm rõ đơn vị được
kiểm toán bảo đảm bao quát, phù
hợp đối tượng kiểm toán của
KTNN theo Hiến pháp, Luật
KTNN năm 2015, Luật NSNN
năm 2015 (nhất là lĩnh vực kiểm
toán thuế, lĩnh vực đất đai, tài
nguyên khoáng sản, môi trường,
công nghệ thông tin,...); xem xét
mối quan hệ phối hợp, phạm vi
thực hiện trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ
chức; bảo đảm hạn chế tối đa sự
trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt
động thanh tra, kiểm tra với hoạt

động KTNN; nghiên cứu quy định
chế tài đối với hành vi vi phạm
pháp luật KTNN của đơn vị được
kiểm toán và của tổ chức, cá nhân
có liên quan; rà soát và quy định
đầy đủ chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của KTNN trong
phòng, chống tham nhũng
(PCTN), giám định tư pháp… bảo
đảm thống nhất, đồng bộ giữa các
luật liên quan; quy định rõ nghĩa
vụ 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.

Với tinh thần đó, tại Hội thảo,
qua 4 bài tham luận và 5 ý kiến
phát biểu trực tiếp, các đại biểu đã
đi sâu thảo luận về các nội dung,
sửa đổi bổ sung của Dự án Luật.

Đối với quy định về đơn vị
được kiểm toán, nhiều ý kiến tại
Hội thảo đã đưa ra các lập luận và
khẳng định với quan điểm ở đâu
có tài chính công, tài sản công thì
việc quản lý, sử dụng phải được
kiểm toán. Do vậy, cần quy định
cụ thể đơn vị được kiểm toán của
KTNN, bảo đảm bao quát và phù
hợp với đối tượng kiểm toán của
KTNN đã được quy định trong
Hiến pháp năm 2013, Luật KTNN
năm 2015, Luật NSNN năm 2015,
đồng thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong thực tiễn hiện
nay khi tiến hành các hoạt động
kiểm toán về thu, nộp ngân sách,
kiểm toán trong lĩnh vực đất đai,
tài nguyên khoáng sản... Tổng
Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức
Phớc nhấn mạnh: KTNN không
đề xuất mở rộng đơn vị được kiểm
toán mà đề nghị quy định cụ thể để
bảo đảm phù hợp với đối tượng
kiểm toán của KTNN theo Hiến

pháp và thực hiện hoạt động kiểm
toán thuận lợi.

Phát huy vai trò của Kiểm
toán Nhà nước trong phòng,
chống tham nhũng và 
giám định tư pháp

Đề cập đến vai trò, trách nhiệm
của KTNN trong PCTN, ThS.
Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc
hội - nêu rõ, Luật PCTN mới được
Quốc hội thông qua (tháng
11/2018) đã giao nhiều nhiệm vụ
quan trọng cho KTNN trong công
tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý
hành vi tham nhũng. Tuy nhiên,
một số nội dung được quy định
mới hoặc được sửa đổi, bổ sung
trong Luật PCTN chưa được đề
cập trong Luật KTNN, do đó,
những nội dung này cần được bổ
sung trong Luật KTNN để bảo
đảm tính đồng bộ của hệ thống
pháp luật. Theo đó, Luật KTNN
cần cân nhắc việc sửa đổi, bổ sung
các quy định về tổ chức, hoạt động
của KTNN để thực hiện trách
nhiệm phòng ngừa tham nhũng
trong hệ thống KTNN; sửa đổi các
quy định về thẩm quyền của Tổng
Kiểm toán Nhà nước bảo đảm
thống nhất với Luật PCTN; sửa
đổi các quy định về trình tự, thủ
tục kiểm toán để thực hiện trách
nhiệm của KTNN trong phát hiện,
xử lý hành vi tham nhũng.

Liên quan đến vấn đề xử phạt
vi phạm hành chính đối với tổ
chức, cá nhân có hành vi vi phạm
pháp luật về KTNN, theo ThS.
Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục
Quản lý xử lý vi phạm hành chính
và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ
Tư pháp), Điều 71 Luật KTNN

quy định “Cơ quan, tổ chức, cá
nhân có hành vi vi phạm pháp luật
về kiểm toán nhà nước thì tùy theo
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử
lý theo quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên, trên thực tế, các hành vi
vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán
nhà nước xảy ra khá nhiều và
mang tính đặc thù cao, nhưng đến
nay, hệ thống pháp luật về KTNN
lại thiếu những quy định về chế tài
đối với hành vi vi phạm, trong đó
có chế tài xử phạt vi phạm hành
chính cũng như mức phạt và thẩm
quyền xử phạt vi phạm hành chính
đối với lĩnh vực này, làm ảnh
hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt
động của KTNN. Để giải quyết
vướng mắc này, ông Sơn kiến nghị
KTNN rà soát, nghiên cứu kỹ các
văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan và đề xuất các cơ quan có
thẩm quyền ban hành các văn bản
mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn
bản quy phạm pháp luật hiện hành
để làm căn cứ cho việc xử lý các
hành vi vi phạm hành chính trong
lĩnh vực KTNN. Cụ thể là, đề xuất
Quốc hội tiến hành sửa đổi, bổ
sung Luật Xử lý vi phạm hành
chính và Luật KTNN, trong đó,
Luật KTNN cần bổ sung thẩm
quyền xử lý các vi phạm của
KTNN, Tổng Kiểm toán Nhà nước
và các chức danh thuộc KTNN…

Tham luận về vấn đề giám
định tư pháp về quản lý, sử dụng
tài chính công, tài sản công liên
quan đến KTNN nhằm phục vụ tốt
hơn nhu cầu giải quyết án tham
nhũng, kinh tế, bà Nguyễn Thị
Thụy - Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư
pháp) - cho rằng, với tư cách “là
cơ quan do Quốc hội thành lập,
hoạt động độc lập và chỉ tuân theo
pháp luật, thực hiện kiểm toán việc
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản

công” KTNN có vị trí độc lập khi
thực hiện giám định tư pháp
những vụ việc có liên quan đến
quản lý nhà nước của các Bộ, cơ
quan ngang Bộ ở các lĩnh vực.
Điều này góp phần quan trọng vào
việc thúc đẩy giải quyết có hiệu
quả hơn các vụ án, vụ việc tham
nhũng, kinh tế liên quan đến quản
lý, sử dụng tài chính công, tài sản
công, nhất là khi cần phải có cơ
quan chuyên môn làm giám định
tư pháp độc lập với các Bộ, ngành
chuyên môn. 

Bên cạnh đó, tại Hội thảo, các
đại biểu cũng đề cập đến trách
nhiệm phối hợp trong công tác
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để
hạn chế tình trạng trùng lặp, chồng
chéo giữa hoạt động thanh tra,
kiểm tra và hoạt động kiểm toán;
đồng thời đề nghị Ban Soạn thảo
Dự án Luật rà soát, xem xét nhằm
đảm bảo sự phù hợp, thống nhất
quy định giữa các điều khoản
trong Dự thảo Luật; đảm bảo sự
tương thích giữa các quy định
trong Dự thảo Luật với các luật
hiện hành...

Phát biểu bế mạc Hội thảo,
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Đặng Thế Vinh đánh giá cao chất
lượng nội dung các bài tham luận
và các ý kiến phát biểu tại Hội
thảo. Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước nêu rõ: KTNN sẽ nghiêm
túc ghi nhận và tiếp thu đầy đủ ý
kiến của các đại biểu, đây là cơ sở,
nền tảng quan trọng cả về lý luận
và thực tiễn để KTNN tiếp tục
hoàn thiện Dự án Luật, bảo đảm
đưa ra những kiến nghị, đề xuất,
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật KTNN năm 2015 hiệu quả,
chất lượng, đáp ứng tiến độ của
chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2019.n

Quang cảnh Hội thảo                                                 Ảnh: LÊ HÒA

Lấy ý kiến về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
r HỒNG HÒA

Tổng thống Argentina bày tỏ sự khâm
phục và ngưỡng mộ đối với truyền thống
lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do
của dân tộc Việt Nam; đánh giá cao những
thành tựu đổi mới to lớn và toàn diện mà
nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn 3
thập kỷ qua; khẳng định Argentina quyết tâm
tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu
nghị và hợp tác, đóng góp hiệu quả vào công
cuộc phát triển ở mỗi nước.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Ar-
gentina Mauricio Macri đã chứng kiến Lễ
Ký kết các văn bản hợp tác giữa hai bên:
Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn
hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa
học và Công nghệ Argentina giai đoạn
2019-2020; Kế hoạch hành động giữa Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội Việt
Nam và Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Ar-
gentina; Bản ghi nhớ giữa Đài Tiếng nói

Việt Nam và Hệ thống Liên bang truyền
thông và thông tin đại chúng Argentina.

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng thống
Argentina Mauricio Macri và Phu nhân
cùng các thành viên trong Đoàn đã đến
đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh
hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng
viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ
kính yêu của nhân dân Việt Nam.n

(Theo TTXVN)

Tổng Bí thư...  (Tiếp theo trang 1)

Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội:
Sở Tài chính TP. Hà Nội thống nhất cao với việc bổ sung thêm đối

tượng được kiểm toán là người nộp thuế. Hiện nay, theo đánh giá
của KTNN, cơ quan thuế mới chỉ hậu kiểm được 18% số DN nộp thuế,
đạt mức tối thiểu mà ngành thuế phải thực hiện hậu kiểm do lực lượng
cán bộ còn hạn chế và quy định của pháp luật hiện hành quy định
người nộp thuế phải tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm. Qua
công tác kiểm toán trên địa bàn TP. Hà Nội, KTNN khu vực I đã phát
hiện và kiến nghị thu nộp bổ sung NSNN nhiều tỷ đồng do các DN kê
khai thuế không chính xác. Vì vậy, việc KTNN thực hiện kiểm toán trực
tiếp đối với người nộp thuế sẽ tăng cường được công tác hậu kiểm
đối với công tác thuế, góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật và chống
thất thu cho NSNN.n
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Tại Diễn đàn cấp cao và Triển
lãm quốc tế về công nghiệp

4.0, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc đã khẳng định: “Việt
Nam cần sớm lên đoàn tàu 4.0”.
Điều này cho thấy, việc xây dựng
một chiến lược quốc gia trí tuệ
nhân tạo phù hợp nhất cho Việt
Nam đã trở nên vô cùng cần thiết.

AI chưa thu hút nhiều DN
trong nước

Phát biểu tại Hội thảo “Định
hướng phát triển nền kinh tế số
trong bối cảnh Cách mạng công
nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức
cho Việt Nam”, thuộc khuôn khổ
Diễn đàn Kinh tế năm 2019, ông
Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Trưởng
Ban Kinh tế T.Ư - nhận định:
Công nghệ kỹ thuật số, AI, Inter-
net vạn vật, tự động hóa, dữ liệu
lớn thực sự đang làm thay đổi tư
duy, nhận thức, mô hình tổ chức,
phương thức hoạt động và cách
thức giao tiếp của chúng ta. Nó
thực sự dần trở thành động lực
quan trọng tạo bước đột phá về
năng lực sản xuất, năng suất lao
động và thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế nhanh. Kinh tế số đang và sẽ
mang lại nhiều cơ hội cho Việt
Nam cũng như các quốc gia trên
thế giới phát triển nhanh hơn để
hướng tới xã hội văn minh, thịnh
vượng. Tuy nhiên, phát triển kinh
tế số cũng đòi hỏi những điều kiện
không đơn giản, tạo ra không ít
những thách thức về vấn đề lao
động, việc làm, nhất là giảm dần
lợi thế lao động giá rẻ do bị thay
thế bởi máy móc. Với kinh tế số
và AI, Việt Nam đang đứng trước
nguy cơ dư thừa lao động trong
tương lai, gia tăng thất nghiệp, bất
bình đẳng, khoảng cách chênh
lệch giàu nghèo.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ Bùi Thế Duy,
hiện chưa có báo cáo khảo sát
chính thức về quy mô thị trường
AI Việt Nam, các báo cáo về thị
trường AI thế giới và khu vực
cũng không có thông tin về nước
ta. Thực tế, AI chưa trở thành
hạng mục đầu tư thu hút nhiều

DN Việt và nếu có cũng chỉ chiếm
một phần không đáng kể. Điều đó
cho thấy, thị trường AI Việt Nam
hiện còn rất nhỏ và mức độ cam
kết của các DN đóng góp vào thị
trường này chưa rõ ràng. Song
đây cũng là cơ hội mở ra cho các
chủ thể có ý tưởng đi sâu vào lĩnh
vực AI.

Ông Bùi Thế Duy phân tích
thêm: Việt Nam có hạn chế là thị
trường AI hiện tại quá nhỏ bé,
nhưng mặt khác, nước ta lại có lợi
thế vị trí địa lý rất gần với trung
tâm AI của thế giới là Đông Bắc
Á - nơi được dự báo là sẽ chiếm
50,32% lợi ích toàn cầu từ AI năm
2030. Như vậy, việc tìm ra các
biện pháp khắc phục hạn chế và
khai thác tốt lợi thế để tăng trưởng
nhanh thị trường nội địa, xuất
khẩu sản phẩm AI có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng với nước ta.

Chiến lược phát triển AI 
sẽ đưa nhiều nhân tài 
trở về nước

Thứ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ Bùi Thế Duy cho rằng:
Đối với thị trường AI nội địa, với
vai trò vừa là người tiêu dùng lớn
nhất, vừa là tác nhân có trách
nhiệm dẫn dắt, phát triển nền kinh
tế đất nước, Nhà nước cần là nhà
đầu tư chiến lược vào những thành
phần AI cốt lõi của quốc gia. Trước
mắt là đầu tư xây dựng một cách
công phu, bài bản Chiến lược AI
quốc gia phù hợp nhất với Việt
Nam. Chiến lược này bao gồm
việc xác định đúng quy mô, thị
trường AI theo kỳ vọng và xây
dựng các chính sách tạo động lực
phát triển thị trường đúng với kỳ
vọng đó.

Đưa ra biện pháp hướng tới
mục tiêu trong chiến lược quốc gia

về trí tuệ nhân tạo, ông Bùi Thế
Duy đã nêu rõ các yêu cầu. Đó là:
xác định đúng quy mô thị trường
AI Việt Nam; xác định chính xác
các cơ hội và thách thức đối với sự
phát triển AI; khảo sát, phân tích
một cách khoa học nội dung chiến
lược AI quốc gia của các nước trên
thế giới, từ đó xây dựng chiến lược
phát triển AI Việt Nam thông qua
việc đặt hàng nghiên cứu phù hợp
với chiến lược phát triển đất nước
dài hạn của Chính phủ; quan tâm
tới năng lực hội nhập toàn cầu của
các DN Việt Nam, nhất là các DN
vừa và nhỏ. Đặc biệt, nguồn nhân
lực tài năng là nhân tố cốt lõi đảm
bảo cho sự thành công phát triển
AI và nền kinh tế số Việt Nam.
Tóm lại, “AI - Việt Nam vẫn còn
rất nhiều việc để làm”, ông Bùi
Thế Duy nhấn mạnh.

Đồng quan điểm nêu trên, ông
Bùi Hải Nam - Giám đốc Điều
hành Dự án PowerSell của Data-
mart - cho biết: Việc tập hợp dữ
liệu là nền tảng để tạo ra giá trị
cũng như triển khai các công việc
khác. Với phương châm “có dữ
liệu sẽ tạo ra giá trị”, Datamart đã
nỗ lực thu thập các nguồn dữ liệu
có sẵn, tối ưu thế mạnh về thu thập
và phân tích, nghiên cứu dữ liệu.
Trong quá trình đó, nhân lực là yếu
tố cốt lõi. Việc đầu tư phát triển
nhân lực có chuyên môn và đạo
đức tốt, không chỉ biết tạo ra sản
phẩm AI mà còn đảm bảo sử dụng
nó hiệu quả cần trở thành một nội
dung quan trọng trong chiến lược
phát triển AI của Việt Nam.

Ông Nam cũng nêu rõ, “nhân
sự là nỗi đau của startup”, rất

nhiều tài năng không về nước làm
việc vì e ngại không có được môi
trường phù hợp. Ngoài nghiên cứu
toán cơ bản, toán ứng dụng chính
là một trong những nền tảng góp
phần đưa AI ở Việt Nam phát
triển. Nếu có thể xây dựng thêm
các viện nghiên cứu về toán ứng
dụng, đáp ứng nhu cầu trong nước,
từ đó đưa được các vấn đề của
DN, nền kinh tế giải quyết bằng
AI, thì sẽ có rất nhiều nhân tài trở
về nước - Giám đốc Điều hành Dự
án PowerSell chia sẻ.

Bàn thêm về vấn đề đào tạo
nhân lực, ông Phạm Nam Long -
Giám đốc Điều hành Abivin -
nhận định, AI sẽ là công cụ góp
phần giúp các DN hiện thực hóa
mong muốn, cơ hội để có bước
phát triển vượt bậc. Về giáo dục
kỹ thuật, từ trước đến nay, Việt
Nam vẫn có hệ thống các trường
chuyên rất tốt về toán cũng như
các môn tự nhiên. Đây chính là
nguồn phát triển nhân lực AI cho
Việt Nam và thực tế đã có rất
nhiều các nhà khoa học Việt Nam
nghiên cứu lĩnh này ra nước ngoài
làm việc. Tuy nhiên, khi lên đến
bậc đại học và nhất là cấp nghiên
cứu, chúng ta cần có nhiều thay
đổi để ngành toán học, ngành
nghiên cứu cơ bản ứng dụng trở
thành xu hướng ở Việt Nam.

AI được nhận định sẽ hiện diện
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội và tất nhiên, viễn cảnh thất
nghiệp, phân chia giàu nghèo, tội
phạm công nghệ là không thể
tránh khỏi. Tuy nhiên, AI cũng sẽ
là cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh
ứng dụng các công nghệ mới, vượt
qua bẫy thu nhập trung bình, hoàn
thành sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.n

Phát triển trí tuệ nhân tạo - cơ hội mới
cho Việt Nam trong thời đại số
r THÙY LÊ

Thị trường AI của Việt Nam còn rất nhỏ và chưa thu hút được nhiều
DN Việt                                                                        Ảnh minh họa

Hơn một năm trở lại đây ở nước ta, các thuật ngữ như “Cách mạng công nghiệp 4.0”, “thời đại số”,
“cuộc sống số”, “trí tuệ nhân tạo - AI” đã trở nên phổ biến. Trong đó, AI được xác định là một công
nghệ với mục đích tổng thể - công nghệ “nguồn” dẫn dắt năng suất quốc gia.

như yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT giao.
Thậm chí, tới ngày 31/12/ 2018, cả nước
mới có 26/44 trạm thu phí đường bộ vận
hành làn thu phí tự động không dừng, với
91/605 làn thu phí tự động. Ngoài ra, còn 7
trạm thu phí với 18 làn thu phí tự động đang
vận hành thử. Đồng thời, cả nước mới có
hơn 680.000 ô tô dán thẻ đầu cuối cho thu
phí tự động trên tổng số hơn 2,8 triệu ô tô
đang lưu hành. Hiện chỉ có khoảng 30% số
ô tô đã dán thẻ là nộp tiền vào tài khoản trả
phí, với khoảng 20% xe đã nộp tiền là sử
dụng thu phí tự động.

Vấn đề chậm trễ này không phải do khó
khăn về kỹ thuật lắp đặt hay sự chống đối
chủ trương sử dụng công nghệ thu phí không
dừng cho dự án BOT, mà có nguyên nhân
sâu xa ở cách làm mang tính độc quyền cao:
Một mặt, theo báo cáo của các cơ quan chức
năng, đại đa số các dự án BOT giao thông
đường bộ thời gian qua được triển khai theo
cơ chế chỉ định thầu trong khi lựa chọn chủ
đầu tư; Do vậy, “người nhà khó ép nhau”,
dù đã có chỉ đạo nghiêm khắc từ cấp trên là

buộc dừng thu phí đối với các dự án chậm
lắp đặt. Mặt khác, theo phản ánh của nhiều
chủ đầu tư BOT, việc chỉ có 1 DN được Tổng
cục Đường bộ lựa chọn để độc quyền in thẻ
đầu cuối, thiết bị và cung cấp dịch vụ thu phí
tự động (Công ty VETC) và buộc các chủ
đầu tư BOT phải trích lại cho DN này một
khoản phí với mức cố định suốt đời dự án là
có tính áp đặt hành chính, gây thiệt hại cho
lợi ích chủ đầu tư. Ngoài ra, việc chậm trễ
và gây khó dễ khi triển khai thu phí tự động
còn khiến nhà đầu tư dự án BOT “lợi đơn
lợi kép”, vì vừa có thể đòi cung ứng dịch vụ
thu phí tự động có tính cạnh tranh hơn, vừa
chậm phải minh bạch kết quả thu phí của
mình và tăng thu lợi nhuận cơ hội…

Các dự án BOT giao thông đường bộ
đang khai thác thương mại thuận lợi, với tổng
số thu các trạm thu phí này đạt hơn 12.192 tỷ
đồng; lũy kế doanh thu từ đầu dự án BOT

hoạt động đến ngày 31/12/2018 đạt hơn
47.442 tỷ đồng. Trong đó, 2 dự án BOT đạt
doanh thu cao nhất năm qua là: BOT mở rộng
Quốc lộ 51 với 730 tỷ đồng và BOT Pháp Vân
- Cầu Giẽ thu trên 700 tỷ đồng. Hai dự án có
số thu thấp nhất là: BOT cầu Việt Trì mới (cầu
Hạc Trì) chỉ 63 tỷ đồng và BOT Thái Nguyên
- Chợ Mới thấp nhất với gần 23 tỷ đồng, tức
thấp hơn 30 lần so với doanh thu của trạm
BOT có mức thu cao nhất… 

Dư luận đang bức xúc trước tình trạng
chậm triển khai thu phí tự động không dừng,
nhất là việc chưa rõ trách nhiệm và hài hòa
lợi ích trong triển khai chủ trương này. Thực
tế cho thấy, chính sự độc quyền trong triển
khai dự án BOT lẫn sự độc quyền trong triển
khai lắp đặt công nghệ thu phí tự động không
dừng cho các dự án này đã, đang và sẽ tiếp
tục là cội nguồn trực tiếp dẫn đến sự chậm
trễ và bức xúc xã hội trong quản lý dự án

BOT giao thông. Đồng thời, sự độc quyền
kép làm chậm trễ trong triển khai chủ trương
thu phí tự động không dừng không chỉ phản
ánh sự hạn chế năng lực, hiệu lực và hiệu
quả quản lý nhà nước, mà còn là minh chứng
cho thấy lợi ích nhóm đang lấn át lợi ích
cộng đồng trong triển khai xã hội hóa đầu tư
phát triển giao thông đường bộ.

Lợi ích của việc thu phí tự động không
dừng của các dự án BOT giao thông đường
bộ là hết sức rõ ràng về tiết kiệm thời gian
và tiền bạc, tăng tính minh bạch và hài hòa
lợi ích xã hội... Bởi vậy, minh bạch hóa trách
nhiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt,
vận hành đồng bộ công tác thu phí tự động
không dừng, tăng cường kiểm tra và kiểm
toán công tác thu phí, bảo đảm chất lượng
và giá cả hợp lý nhất cho các dự án BOT
đường bộ theo nghiêm lệnh của Thủ tướng
là cần thiết và càng cần thiết hơn là phải triệt
để áp dụng cơ chế cạnh tranh thị trường đầy
đủ trong thực hiện chủ trương xã hội hóa
đầu tư theo phương thức BOT nói riêng và
PPP nói chung.n

Đằng sau...                     (Tiếp theo trang 1)
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Tỷ lệ giải ngân thấp: 
vướng từ cơ chế đến thực hiện 

Tại Hội thảo khoa học “Tăng
cường công tác thanh toán vốn đầu
tư công trong bối cảnh triển khai
pháp luật về đầu tư công” do Bộ
Tài chính tổ chức vào cuối năm
2018, ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ
trưởng Vụ Đầu tư - cho biết: Hằng
năm, các cấp, các ngành luôn đặt
ra mục tiêu đảm bảo giải ngân hết
kế hoạch, song thực tế triển khai
luôn có sự chênh lệch nhất định.
Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan
quản lý việc thanh toán vốn đầu tư
đã luôn chủ động tổng hợp, nắm
bắt tình hình, bám sát tiến độ giải
ngân vốn đầu tư các dự án, tích
cực tổng hợp, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ, kiến nghị những giải
pháp tháo gỡ kịp thời.

Đến ngày 15/12/2018, lũy kế
vốn XDCB giải ngân thuộc kế
hoạch năm 2018 là 198.334,4 tỷ
đồng, đạt 65,4% kế hoạch Chính
phủ giao; vốn trái phiếu chính phủ
(TPCP) giải ngân là 13.810,4 tỷ
đồng, đạt 31,5% kế hoạch. Dự
kiến, đến ngày 31/01/2019, lũy kế
số vốn XDCB giải ngân thuộc kế
hoạch năm 2018 sẽ là 255.577,3 tỷ
đồng, đạt 84,2% kế hoạch; vốn
TPCP giải ngân sẽ là 21.522,2 tỷ
đồng, đạt 49,1% kế hoạch.

Với kết quả trên, Bộ Tài chính
nhận định: tỷ lệ giải ngân vốn đầu
tư XDCB năm 2018 đạt rất thấp so
với kế hoạch vốn được Chính phủ
giao bởi có nhiều vướng mắc tác
động đến công tác kiểm soát,
thanh toán vốn. Cụ thể là:

Việc các ban quản lý dự án
chuyên ngành, khu vực vẫn tiếp
tục rà soát, bàn giao, củng cố, hoàn
thiện bộ máy theo Nghị định số
59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng đã
ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ
giải ngân vốn đầu tư công;

Công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng gặp một số vướng
mắc như: tiến độ đền bù, giải

phóng mặt bằng thường bị kéo dài,
giá đền bù của Nhà nước còn thấp
so với giá thị trường nên không
được người dân chấp thuận... cũng
làm ảnh hưởng đến tiến độ thực
hiện dự án cũng như tiến độ giải
ngân vốn;

Bên cạnh đó, quy định: “thời
gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư
công hằng năm được kéo dài sang
năm sau” tại  Luật Đầu tư công
2014 đã gây ra tâm lý ỷ lại, tâm lý
“để dành” việc.  Đến cuối năm,
các Bộ, ngành và địa phương mới
đôn đốc thực hiện kế hoạch, khi
không thực hiện hết kế hoạch thì
sẽ chuyển sang năm sau để tiếp tục
thực hiện.

Hơn nữa, từ năm 2016 đến
nay, các dự án thực hiện bằng
nguồn vốn nước ngoài chỉ được
kiểm soát, xác nhận và giải ngân
trong phạm vi kế hoạch vốn được
cấp có thẩm quyền giao, không
được kiểm soát, xác nhận và giải
ngân vượt kế hoạch vốn được cấp
có thẩm quyền giao như trước năm
2016. Ngoài ra, năm 2018, một số
dự án ODA đã được bố trí kế
hoạch vốn, nhưng hết thời hạn giải
ngân vốn theo thỏa thuận/hiệp
định hoặc quyết định của cấp có
thẩm quyền, do đó, chủ đầu tư
phải làm thủ tục gia hạn giải ngân
theo quy định, điều này cũng làm
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện

dự án cũng như tiến độ giải ngân
nguồn vốn ODA.

Cần tạo hành lang pháp lý
thông thoáng và đẩy nhanh
tiến độ thi công

Từ thực trạng trên, Bộ Tài
chính đã kiến nghị một số giải
pháp nhằm thúc đẩy việc giải ngân
vốn đầu tư XDCB:

Thứ nhất, Bộ Tài chính kiến
nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ,
ngành, địa phương tập trung sửa
đổi các vướng mắc về cơ chế,
chính sách quy định tại Luật Xây
dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu,
Luật Đất đai cũng như các văn bản
hướng dẫn để tháo gỡ kịp thời các
rào cản, khó khăn, vướng mắc và
tạo điều kiện thuận lợi để các dự
án triển khai đúng tiến độ với chất
lượng cao. Tiếp tục hài hòa quy
trình, thủ tục với các nhà tài trợ,
đặc biệt trong công tác giải phóng
mặt bằng và tái định cư, đấu thầu,
quản lý tài chính, kiểm toán.... qua
đó, tạo hành lang pháp lý thông
thoáng, đồng thời, đơn giản hóa
quy trình, bảo đảm tính thống
nhất, đồng bộ của hệ thống pháp
luật về quản lý đầu tư xây dựng và
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
đầu tư, đảm bảo an ninh tài chính
quốc gia.

Thứ hai, đẩy nhanh công tác
sắp xếp, kiện toàn bộ máy ban
quản lý dự án chuyên ngành, khu
vực theo Nghị định số 59/NĐ-CP
của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng, nâng cao năng
lực của các ban quản lý dự án
chuyên ngành, khu vực, đẩy mạnh
tiến độ thực hiện các dự án.

Thứ ba, chỉ đạo các chủ dự án,
các Bộ, ngành, địa phương đẩy
nhanh tiến độ giải ngân đối với dự
án ODA, đồng thời đánh giá điều

chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp
với tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải
ngân nhanh các dự án này.

Thứ tư, đề nghị các Bộ, ngành,
địa phương tiếp tục quán triệt,
triển khai thực hiện Nghị quyết số
70/NQ-CP của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công cũng như các nghị quyết
phiên họp Chính phủ thường kỳ,
phấn đấu giải ngân 100% dự toán
chi đầu tư phát triển được giao.
Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung
đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn
trương thanh toán khối lượng đã
hoàn thành tại Kho bạc Nhà nước
theo quy định. Đối với các dự án
đang trong giai đoạn quyết toán,
cần đẩy nhanh tiến độ quyết toán
các dự án hoàn thành. Đồng thời,
rà soát tiến độ thực hiện các dự án,
thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn
theo thẩm quyền đối với dự án
nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân
kế hoạch vốn năm 2018. Đối với
các dự án trọng điểm quốc gia, các
Bộ, ngành, địa phương cần rà soát
tiến độ thực hiện các dự án báo cáo
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
để điều chỉnh kế hoạch vốn từ
công trình dự án chậm thực hiện
sang các dự án có tiến độ giải ngân
nhanh còn thiếu kế hoạch vốn.

Theo TS. Vũ Đình Ánh, để đạt
mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cơ
quan quản lý cần thực hiện nhiều
giải pháp mạnh và hiệu quả, trong
đó cần tăng tốc độ giải ngân vốn
đầu tư công. Điều quan trọng là
phải ưu tiên mục tiêu đảm bảo
nâng cao hiệu quả đầu tư, gắn lộ
trình giải ngân vốn đầu tư công với
việc kiểm soát lạm phát. Bên cạnh
đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ
giải ngân thông qua việc kiên
quyết loại bỏ các dự án chưa
chuẩn bị đầy đủ thủ tục, kém hiệu
quả, để tập trung cho các dự án có
hiệu quả cao, tiếp tục cải cách thủ
tục quản lý đầu tư và giải ngân vốn
đầu tư công, giảm thiểu thủ tục
rườm rà, phức tạp, hoàn thiện cơ
chế quản lý đi đôi với việc củng cố
kỷ luật chi nhằm giảm thiểu thất
thoát và lãng phí vốn đầu tư. Chỉ
có như vậy, hoạt động đầu tư công
mới góp phần thiết thực vào quá
trình ổn định vĩ mô và tăng trưởng
kinh tế.n

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2018 đạt rất thấp so với
kế hoạch                                                                      Ảnh tư liệu

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2018 đạt rất thấp so với kế
hoạch vốn được Chính phủ giao. Đến ngày 15/12/2018, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB mới đạt 65,4%
so với kế hoạch. Bộ Tài chính đã đề xuất một số giải pháp, như: cần sửa đổi các vướng mắc về cơ
chế, chính sách, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương thanh toán khối lượng
đã hoàn thành… để giải ngân vốn đúng kế hoạch.

Làm thế nào để gỡ vướng cho quá trình
giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản?
r THÙY ANH

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về việc chấn

chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong
việc chấp hành pháp luật về NSNN, mới
đây, Bộ Tài chính đã có Văn bản yêu cầu
các đơn vị dự toán thuộc Bộ tăng cường kỷ
luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp
luật về NSNN.

Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các
đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính tiếp tục
tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công
tác lập dự toán, phân bổ dự toán và xét
duyệt, thẩm định quyết toán hằng năm theo
đúng quy định.

Theo đó, việc lập dự toán và phân bổ
dự toán hằng năm phải bám sát mục tiêu,
định hướng, yêu cầu của kế hoạch tài chính
- NSNN 3 năm, kế hoạch đầu tư công trung

hạn, đảm bảo các chính sách, chế độ, định
mức chi theo quy định của Nhà nước và Bộ
Tài chính; đảm bảo đúng thời hạn, nội
dung, đối tượng và lĩnh vực chi; thực hiện
phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị dự
toán trực thuộc đúng thời hạn, nội dung,
đối tượng và lĩnh vực chi theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện dự toán hằng
năm phải đảm bảo trong phạm vi dự toán
được giao, theo đúng nội dung chi, danh
mục dự toán được phê duyệt, thực hiện tiết
kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên,
chi cho bộ máy quản lý. Việc tổ chức các

đoàn đi công tác nước ngoài phải đúng chỉ
thị của Bộ Tài chính về nâng cao hiệu quả
công tác quản lý và thực hành tiết kiệm
trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước
ngoài. Tiếp tục rà soát việc tổ chức các
đoàn công tác trong nước, nước ngoài
nhằm hạn chế tối đa, triệt để tiết kiệm,
trường hợp cần thiết tổ chức đoàn công tác
phải xác định cụ thể nhiệm vụ của từng
thành viên trong đoàn, nghiêm cấm việc
kết hợp đi công tác với tham quan, du
lịch... Các khoản chi khánh tiết, hội nghị,
hội thảo, tổ chức lễ kỷ niệm, lễ khởi công,

khánh thành phải được cắt giảm tối đa.
Không tổ chức các hội nghị, hội thảo có
nội dung không thiết thực, phô trương,
hình thức; thực hiện lồng ghép các nội
dung, công việc cần xử lý và kết hợp hợp
lý các cuộc họp.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc
Bộ triệt để tiết kiệm trong sử dụng văn
phòng phẩm; bố trí kinh phí và tổ chức
mua sắm tài sản, trang thiết bị đảm bảo
đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, định mức,
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục
đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe
ô tô công. Đồng thời, nghiêm cấm thực
hiện các khoản chi ngoài dự toán, sử dụng
kinh phí để tạm ứng đối với những công
việc, nội dung không đúng quy định.n

MINH ANH

Ngay từ tháng 01/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu
đã giao nhiệm vụ cho Vụ Đầu tư và các đơn vị có liên quan của Bộ
Tài chính, kiên quyết không để việc giải ngân vốn đầu tư công chậm
do nguyên nhân từ ngành tài chính. Năm nay, Bộ sẽ chủ động thực
hiện nghiêm việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải ngân
kế hoạch vốn đầu tư công theo từng tháng và kiến nghị các giải pháp
thúc đẩy giải ngân ngay từ những tháng đầu năm để góp phần đẩy
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.n

Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật 
chấp hành ngân sách nhà nước
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Khi cánh cửa Cộng đồng
Kinh tế ASEAN (AEC) đã

mở, nhân sự kế toán, kiểm toán
là một trong 8 nhóm ngành được
tự do di chuyển giữa các nước
ASEAN. Đây là cơ hội cho các
kế toán viên, kiểm toán viên Việt
Nam tăng thêm thu nhập, nâng
cao trình độ chuyên môn, trình
độ ngoại ngữ, khả năng thích
nghi với môi trường làm việc
quốc tế chuyên nghiệp, phát triển
các kỹ năng mềm… từ đó nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Để  đáp ứng nhu cầu của thời
đại mới, chất lượng đào tạo
ngành kế toán, kiểm toán phải
được nâng cao hơn nữa về
chuyên môn, hòa nhập kiến thức,
văn hóa và phong tục tập quán
của các nước trong khu vực và
thế giới.

Chất lượng chưa song hành
cùng số lượng

Thực tế cho thấy, kế toán và
kiểm toán vẫn đang là những
chuyên ngành hấp dẫn, thu hút
nhiều thí sinh dự thi hằng năm.
Việc đào tạo ngành nghề kế
toán, kiểm toán được thực hiện
ở rất nhiều trường đại học kinh
tế - tài chính công lập và ngoài
công lập trong cả nước. Chưa kể
tới hàng trăm lớp dạy nghề kế
toán và kiểm toán do các hiệp
hội, trung tâm, DN tổ chức dưới
mọi hình thức. Như vậy, xét về
mặt số lượng, lực lượng lao
động kế toán, kiểm toán đã phần
nào đáp ứng được trong giai
đoạn vừa qua. Các sinh viên,
học viên tốt nghiệp ra trường có
sự phát triển nghề nghiệp tốt, nỗ
lực thích ứng với môi trường

hội nhập và cạnh tranh quốc tế. 
Bên cạnh đó, chương trình

đào tạo của nhiều trường hiện
nay cũng được xây dựng theo
hướng liên thông với các chương
trình đào tạo cấp chứng chỉ nghề
nghiệp quốc tế như chứng chỉ
của: Hiệp hội Kế toán Công
chứng Anh quốc (ACCA), Hiệp
hội Kiểm toán viên hành nghề
(CPA) Australia, giúp sinh viên
mở rộng chương trình học, phát
triển nghề nghiệp một cách
thuận tiện. Việc không ít trường
giảng dạy các môn học chuyên
ngành bằng tiếng Anh đã giúp
khắc phục rào cản ngôn ngữ,
phát triển khả năng tiếng Anh
trong công việc của sinh viên, hỗ
trợ cho sinh viên có khả năng
công tác tốt trong môi trường
quốc tế khi tốt nghiệp. 

Tuy nhiên, nếu xem xét sâu
hơn về khía cạnh chất lượng,
chúng ta sẽ không khó để nhận ra
độ lệch khá lớn giữa các trường
đại học, các trung tâm và các DN
cung cấp dịch vụ đào tạo. Nhìn
chung, chất lượng đào tạo nhân
lực kế toán, kiểm toán vẫn còn
hạn chế, chưa đáp ứng được yêu
cầu nhân lực chất lượng cao phù
hợp với tình hình phát triển và
hội nhập sâu rộng của nền kinh
tế nước ta trong dài hạn. 

Tính đến nay, số lượng nhân
sự ngành kế toán, kiểm toán
được đào tạo hằng năm tại các
cơ sở đào tạo là rất lớn nhưng
trình độ chuyên môn, trình độ
ngoại ngữ và các kỹ năng mềm
khác của đối tượng này chưa
cao, chưa đạt được đến mặt bằng
chung của khu vực. Hiện tại, lực

lượng kế toán, kiểm toán viên
nắm vững các thông lệ, nguyên
tắc, chuẩn mực quốc tế chưa
nhiều; tư duy tích lũy, am hiểu
các vấn đề toàn cầu còn hạn chế,
khó hội nhập sâu rộng với kế
toán, kiểm toán quốc tế. Trong
khi đó, các trường đại học lại
dạy quá nhiều lý thuyết, chương
trình học lạc hậu, dẫn đến việc
sinh viên thiếu một nền tảng kế
toán, tài chính vững chắc và
những kỹ năng thực hành hiệu
quả. Sinh viên mới ra trường
phải mất thời gian đào tạo lại bởi
họ chưa thể nắm bắt được ngay
công việc kế toán, kiểm toán. 

Bên cạnh đó, chính đội ngũ
giảng viên đảm nhận giảng dạy
các học phần về kế toán, kiểm
toán cũng thiếu kinh nghiệm
thực tiễn và kỹ năng công việc

thực tế nên không thể truyền đạt
một cách hiệu quả kiến thức cho
sinh viên. Nhiều người vẫn cho
rằng, đào tạo kế toán, kiểm toán
ra chỉ để làm việc tại DN Việt
Nam, thực hiện theo kế toán Việt
Nam. Quan niệm này phần nào
ảnh hưởng đến định hướng và kế
hoạch đào tạo trong tương lai. 

Đào tạo phải gắn liền 
với nhu cầu thực tế 

Việc nâng cao chất lượng đào
tạo kế toán, kiểm toán để tạo nên
nguồn nhân lực chất lượng cao
đang là một đòi hỏi cấp bách của
nền kinh tế nước ta trong giai
đoạn hiện nay, bởi đây luôn được
coi là dịch vụ cao cấp, đòi hỏi
chuyên môn sâu. Trong thời gian
tới, lĩnh vực này cần chú trọng
một số vấn đề trọng tâm sau: 

Một là, Bộ Tài chính cần
phối hợp với Bộ Giáo dục và
Đào tạo để hoạch định chiến
lược đào tạo kế toán, kiểm toán
bậc đại học theo chuẩn quốc tế,
tạo điều kiện để từng trường
thiết kế chương trình đào tạo
riêng, phù hợp theo hướng tiếp
cận các mô hình trên thế giới.
Chiến lược này sẽ tạo nền tảng
pháp lý để từng trường chủ động
trong việc hoạch định quá trình
đào tạo nguồn nhân lực về kế
toán, kiểm toán chất lượng cao,
đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng lao
động trong nước cũng như các
nước trong khu vực và các tổ
chức nghề nghiệp quốc tế. 

Các trường đại học dạy quá nhiều lý thuyết cùng với chương trình lạc hậu khiến cho sinh viên thiếu
những kỹ năng thực hành hiệu quả                                                                                  Ảnh minh họa

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN:

Cần đảm bảo cả về lượng và chất
r PGS,TS. MAI NGỌC ANH  - Trưởng Khoa Kế toán, Học viện Tài chính

Công tác đào tạo chuyên
ngành kế toán, kiểm toán

trong các năm gần đây đã được
toàn xã hội quan tâm và đầu tư,
thực hiện rộng khắp với đủ mọi
hệ đào tạo và cấp bậc đào tạo,
từ trung cấp, cao đẳng, liên
thông đại học, đại học chính
quy, cao học và đào tạo tiến sĩ.
Nếu trước đây, việc đào tạo kế
toán, kiểm toán chỉ được thực
hiện ở một số trường chuyên về
kinh tế, tài chính thì hiện nay,
lĩnh vực này đã được đào tạo ở
hầu hết các trường đại học,
cung cấp một nguồn nhân lực
dồi dào. 

Tuy nhiên, chất lượng đào
tạo còn có độ lệch khá lớn giữa
các trường và nhìn chung là vẫn
chưa đáp ứng được yêu cầu về
nguồn nhân lực chất lượng cao
phù hợp với tình hình phát triển
và hội nhập kinh tế sâu rộng
trong dài hạn.

Nguồn nhân lực hiện tại
đang còn hạn chế về trình độ
ngoại ngữ cũng như sự hiểu
biết sâu về các thông lệ và
chuẩn mực báo cáo tài chính
quốc tế (IFRS), đặc biệt là khi
việc áp dụng IFRS vào Việt
Nam trở thành xu hướng tất yếu
và được kỳ vọng sẽ tạo ra sự
chuyển dịch lớn cho cả nền
kinh tế, trong đó có ngành kế
toán, kiểm toán. Điểm tích cực

Chất lượng đào tạo vẫn chưa 
đáp ứng được yêu cầu
r TRẦN HỒNG KIÊN - Phó Tổng Giám đốc PwC Việt Nam
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Một trong những vấn đề
quan trọng nhất để phát

triển thị trường kế toán, kiểm
toán chính là đào tạo nguồn
nhân lực kế toán, kiểm toán. 

Hiện nay, số lượng nhân lực
làm việc trong lĩnh vực kế toán,
kiểm toán của Việt Nam là

tương đối lớn. Theo Báo cáo
họp giám đốc các công ty kiểm
toán do Bộ Tài chính tổ chức
tháng 5/2018, nguồn nhân lực
đang làm việc tại các DN dịch
vụ kế toán, kiểm toán được
đánh giá có chất lượng khá cao.
Đa phần kế toán viên, kiểm
toán viên đã được đào tạo và
cập nhật liên tục về chuyên
môn, có kinh nghiệm hành
nghề, có kỹ năng và phong cách
làm việc chuyên nghiệp, có đạo
đức nghề nghiệp tốt. Nhiều
kiểm toán viên đạt chứng chỉ
quốc tế như chứng chỉ của:
Hiệp hội Kế toán Công chứng
Anh quốc (ACCA), Viện Kế
toán Công chứng Anh và xứ
Wales (ICAEW), Hiệp hội
Kiểm toán viên hành nghề
(CPA) Australia. Ngoài ra, số
lượng nhân viên của các công
ty kiểm toán theo học lấy chứng
chỉ kiểm toán nước ngoài cũng
tăng lên đáng kể. 

Tuy nhiên, khi so sánh với
các nước trong khu vực và trên
thế giới, nhiều kế toán viên,
kiểm toán viên tại Việt Nam

chưa có đầy đủ kiến thức và kỹ
năng một cách toàn diện, dễ bị
tụt hậu, do hoạt động đào tạo và
tự học chỉ mới tập trung vào
việc bồi dưỡng kiến thức
chuyên môn, thiếu các kiến thức
về công nghệ thông tin và các
kỹ năng mềm, ngoại ngữ. Do

đó, trong thời gian tới, các tổ
chức đào tạo như hội nghề
nghiệp cần bổ sung, đổi mới cả
nội dung và phương thức đào
tạo. Đồng thời, các DN kế toán,
kiểm toán cũng cần đầu tư hơn
nữa cho hoạt động đào tạo trong
nội bộ DN, hoặc kết nối trực
tiếp với tổ chức nghề nghiệp,
đơn vị đào tạo để tăng cường
năng lực toàn diện cho nhân
viên của mình.

Đối với lực lượng lao động
tiềm năng đang theo học tại các
trường đại học, mặc dù đây là số
lượng lớn nhưng hệ thống đào
tạo tại các trường đại học của
nước ta còn nhiều bất cập,
phương thức đào tạo vẫn theo
kiểu cũ, thiếu tính tương tác, sự
gắn kết với thực tiễn, dẫn đến
chất lượng nguồn nhân lực sau
đào tạo chưa đáp ứng với yêu
cầu ngày càng cao trong xu thế
phát triển của Cách mạng công
nghiệp 4.0. Đồng thời, các
trường đại học cũng chỉ tập
trung vào công tác đào tạo, chưa
quan tâm nhiều đến việc hợp tác
với DN nói chung cũng như DN

kế toán, kiểm toán nói riêng.
Giữa các trường đại học với DN
còn thiếu cơ chế phối hợp chặt
chẽ, dẫn đến trường hợp nhân
lực vừa thừa vừa thiếu. Ngoài
ra, một thực tế nữa cho thấy,
sinh viên ra trường ít sở hữu các
kỹ năng mềm, trình độ ngoại

ngữ, khả năng làm việc nhóm,
kỹ năng công nghệ thông tin và
khả năng sáng tạo. Do đó, việc
đào tạo nguồn nhân lực kế toán,
kiểm toán tại các trường đại học
cần có những thay đổi lớn, cụ
thể là cần đổi mới chương trình,
nội dung đào tạo đại học theo
hướng thiết thực và phù hợp.
Việc đào tạo cũng phải tiếp cận
theo hướng đa ngành, các
trường đại học cần nghiên cứu,
bổ sung thêm những kiến thức
về công nghệ thông tin,
blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI)
và các nội dung trang bị kỹ năng
mềm cho sinh viên.

Đồng thời, nhà trường cũng
cần khuyến khích và đẩy mạnh
việc tự học, khả năng nghiên
cứu của sinh viên, tăng cường
việc dạy thực tiễn từ các chuyên
gia, doanh nhân…, không nên
để 100% kiến thức là do giáo
viên giảng dạy. Mặt khác, hoạt
động đào tạo của nhà trường với
hoạt động của DN cần được tập
trung gắn kết thông qua các mô
hình liên kết đào tạo giữa DN và
nhà trường.n

Phải có những thay
đổi lớn trong việc
đào tạo nhân lực 
kế toán, kiểm toán 
r TS. TRẦN KHÁNH LÂM - Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên

hành nghề Việt Nam

Hai là, đổi mới mô hình thi,
cấp chứng chỉ kiểm toán viên,
kế toán viên hành nghề, đồng
thời mở rộng và tăng cường số
lượng các kỳ thi nhằm nâng cao
cả lượng và chất, đáp ứng
Chiến lược Kế toán - Kiểm toán
năm 2020, tầm nhìn 2030 của
Thủ tướng Chính phủ. 

Ba là, cần nâng cao và mở
rộng vai trò của các hội nghề
nghiệp: Hiệp hội Kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam
(VACPA), Chi hội Kế toán hành
nghề Việt Nam (VICA), Hội Kế
toán TP. HCM (HAA)… để
tăng cường kiểm tra, giám sát
chất lượng hành nghề kế toán,
kiểm toán, đảm bảo những
người đủ điều kiện mới có thể
hành nghề, từ đó giúp nâng cao
chất lượng và tính cạnh tranh
của những công ty kiểm toán
Việt Nam trên thị trường. Hiệp
hội cần thể hiện vai trò của
mình qua việc trở thành cầu nối
thiết lập mối liên kết giữa cơ
quan nhà nước, cơ sở đào tạo và
DN, tạo đầu ra cho các sinh
viên. Đồng thời, các hiệp hội
nghề nghiệp của Việt Nam cần
tăng cường hợp tác với các hội
nghề nghiệp trong khu vực và
trên thế giới để tăng cường sự
hiểu biết và liên thông trình độ
giữa các kế toán, kiểm toán viên
trong khu vực. 

Bốn là, các trường đại học
cần đổi mới nội dung và
phương pháp giảng dạy, phối
hợp và tăng cường hợp tác với
các hiệp hội nghề nghiệp như:
ACCA, CPA Australia, Hiệp
hội Kế toán quản trị công
chứng Anh quốc (CIMA)... để
đổi mới giáo trình đào tạo.
Chương trình đào tạo cần phải
gắn liền với thực tế để người
học có được những kiến thức
mang tính ứng dụng, qua đó
nâng cao năng lực nghiên cứu,
kỹ năng nghề nghiệp chuyên
sâu phù hợp với các yêu cầu

được xác định trong chuẩn đầu
ra. Sinh viên cũng cần được
tiếp xúc với các chuyên gia,
DN kiểm toán để có sự chuẩn
bị sớm và định hướng tốt hơn
về nghề nghiệp tương lai.
Ngoài ra, các trường cần tăng
cường giảng dạy ngoại ngữ
chuyên ngành để sinh viên có
thể chuyển đổi sang bằng cấp
quốc tế dễ dàng hơn. 

Năm là, quá trình hội nhập
quốc tế sẽ làm xuất hiện các cơ
sở đào tạo mới trên nền tảng tự
do hóa việc cung cấp dịch vụ
đào tạo. Vì vậy, bản thân các cơ
sở giáo dục đại học hiện tại
cũng phải đối mặt với thách
thức về sự chuyển dịch chất
xám đội ngũ, áp lực đòi hỏi có
sự điều chỉnh trong chính sách
lương thưởng, chính sách thu
hút nhân tài, thay đổi việc tiếp
cận và duy trì mối quan hệ với
các DN kiểm toán, các cơ quan
quản lý nghề nghiệp trong quá
trình đào tạo. Các trường đại
học cần chủ động thu hút được
đội ngũ chuyên gia, giảng viên
giỏi trong và ngoài nước tham
gia vào quá trình đào tạo. 

Sáu là, các công ty dịch vụ
kế toán, kiểm toán cần phát huy
hơn nữa vai trò tham gia vào
hoạt động đào tạo của các tổ
chức sử dụng nguồn nhân lực
kế toán, kiểm toán; tích cực
tham gia đóng góp ý kiến về
nhu cầu, định hướng và giải
pháp đào tạo nguồn nhân lực;
phối hợp với các trường đại học
thông qua việc phản hồi tích
cực về chất lượng sinh viên
mới tốt nghiệp để các trường
đẩy mạnh đổi mới chương trình
đào tạo. Các DN uy tín về kế
toán, kiểm toán cũng cần tham
gia biên soạn, phản biện giáo
trình, đồng thời hỗ trợ đào tạo
tại các trường đại học về chính
sách chế độ kế toán, kiểm toán
mới trên cơ sở các chuẩn mực
kế toán, kiểm toán quốc tế.n

Ảnh minh họa

là một số trường đại học đã
đưa IFRS vào trong chương
trình đào tạo nhằm đón đầu lộ
trình áp dụng bộ tiêu chuẩn
này vào Việt Nam. Mặc dù vậy,
việc đào tạo IFRS nhìn chung
vẫn chưa đồng bộ và chưa đi
vào chiều sâu. Lý do một phần
cũng vì hạn chế nguồn lực
giảng viên có chất lượng
chuyên môn về IFRS.

Đào tạo được nguồn nhân
lực kế toán, kiểm toán với chất
lượng cao trong thời gian tới là
một trong những điều đảm bảo
sự thành công của Đề án Áp
dụng IFRS tại Việt Nam. Muốn
làm được việc đó, các cơ quan
quản lý cần có một giải pháp
đồng bộ để đưa nguồn nhân lực
này vào đời sống thực tế, cụ
thể là:

Bộ Tài chính sớm công bố
lộ trình triển khai áp dụng IFRS
tại Việt Nam, bao gồm cả thời
gian dự kiến bắt buộc áp dụng

và các bước hướng dẫn chuyển
tiếp để giúp các DN cũng như
các đơn vị liên quan có sự
quyết tâm và tự xây dựng các
lộ trình chi tiết để triển khai áp
dụng IFRS thành công;

Cùng với đó, các trung tâm
đào tạo phải triển khai những
khóa đào tạo/cập nhật về IFRS,
cho cả sinh viên và cho các
giảng viên;

Chương trình đào tạo kế
toán, kiểm toán cần gắn liền
với thực tiễn; các trung tâm đào
tạo nên có chương trình hợp tác
với các DN, giúp sinh viên có
nhiều cơ hội thực hành trước
khi làm việc chính thức;

Trong chương trình hợp tác
với DN, các trường đại học nên
mời những chuyên gia làm việc
ở đây chia sẻ thêm kiến thức,
kinh nghiệm cho sinh viên,
giúp sinh viên được tiếp xúc
sớm với những công việc mà
chuyên gia đã làm tại DN.n
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Vượt tổng mức đầu tư 
do phát sinh hạng mục, chi phí

Dự án được đầu tư nhằm mục
đích đảm bảo giao thông thông
suốt, phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi
có mưa bão, đáp ứng nhu cầu đi lại
trong vùng, phục vụ việc phát triển
kinh tế - văn hóa - xã hội và đảm
bảo an ninh quốc phòng của tỉnh
Hà Tĩnh nói riêng và khu vực Bắc
Trung Bộ nói chung; phù hợp với
quy hoạch và định hướng phát
triển giao thông vận tải (GTVT).

Kết quả kiểm toán cho thấy, tại
thời điểm kiểm toán (tháng
3/2016), Dự án đã đưa vào khai
thác, sử dụng được 2 năm và đã
đạt được mục tiêu đề ra. Việc triển
khai thi công Dự án Quốc lộ 15 là
hoàn toàn phù hợp quy hoạch của
địa phương cũng như của ngành
giao thông. KTNN đánh giá, trình
tự lập, thẩm định và phê duyệt
thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán các gói thầu cơ
bản tuân thủ Luật Xây dựng và các
văn bản pháp luật có liên quan.
Quy mô và giải pháp công nghệ
của Dự án được lựa chọn phù hợp
với mục tiêu của Dự án. Giải pháp
kỹ thuật phù hợp với quy mô, tính
chất công trình, điều kiện thi công
cũng như năng lực quản lý, khai
thác, sử dụng công trình. Các tiêu
chuẩn thiết kế được áp dụng phù
hợp với tiêu chuẩn được ban hành;
áp dụng định mức, đơn giá phù
hợp với các quy định, chính sách
của Nhà nước. 

Công tác lựa chọn nhà thầu
được thực hiện theo hình thức đấu
thầu rộng rãi trong nước và chỉ
định thầu. Quá trình lựa chọn nhà
thầu đã thực hiện cơ bản đầy đủ
quy định pháp luật. Thông qua đấu
thầu đã tiết kiệm được chi phí đầu
tư cho Dự án với số tiền hơn 20,4
tỷ đồng (tương đương 4,08%).
Trong quá trình thực hiện, chủ đầu
tư, Ban Quản lý Dự án đã phối hợp
với các đơn vị liên quan thông qua
công tác nghiệm thu và kiểm soát
nội bộ đã tiến hành rà soát, cắt
giảm khối lượng trên hồ sơ, kiểm
tra thực tế hiện trường và đã giảm
giá trị các gói thầu xây lắp hơn
19,7 tỷ đồng.

Theo Quyết định phê duyệt Dự
án số 2987/QĐ-BGTVT ngày
14/10/2009 của Bộ GTVT, Dự án
được đầu tư bằng nguồn vốn trái
phiếu chính phủ (TPCP) do Sở
GTVT tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu
tư. Tổng mức đầu tư Dự án được
phê duyệt là hơn 681,64 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện Dự án đã có thay đổi do phát

sinh thêm hạng mục xây dựng Đài
tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
ngành GTVT đã được Thủ tướng
Chính phủ cho phép (bổ sung tăng
13,1 tỷ đồng); do thay đổi mức
lương và biến động giá nguyên vật
liệu đồng thời do năm 2011 phải
tạm dừng thi công theo Nghị quyết
số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011
của Chính phủ (bổ sung tăng 152,6
tỷ đồng); do phát sinh kinh phí
thực hiện công tác giải phóng mặt
bằng (bổ sung tăng gần 35,8 tỷ
đồng). Do đó, tại thời điểm kiểm
toán, chủ đầu tư đang trình Bộ
GTVT phê duyệt điều chỉnh tổng
mức đầu tư là 806,6 tỷ đồng (tăng
125 tỷ đồng).

Nợ khối lượng, chậm tiến độ
do thiếu vốn

Theo Báo cáo kiểm toán, tại
thời điểm 31/12/2015, giá trị giải
ngân của Dự án là 641,17 tỷ đồng

(đạt 100% so với kế hoạch vốn),
còn thiếu 40,46 tỷ đồng so với dự
toán được duyệt. Như vậy, nguồn
vốn TPCP được bố trí chưa đảm
bảo cân đối cho Dự án được Bộ
GTVT phê duyệt.

Đặc biệt, do việc bổ sung hạng
mục và phát sinh kinh phí, trong
khi tổng mức đầu tư điều chỉnh
chưa được phê duyệt nên mặc dù
Dự án đã hoàn thành và bàn giao
đưa vào sử dụng từ năm 2014
nhưng đến thời điểm 31/12/2015,
Dự án vẫn còn nợ đọng khối lượng
hoàn thành 121,9 tỷ đồng. Đồng
thời, do tổng mức đầu tư vượt so
với quyết định đầu tư nên công tác
phê duyệt quyết toán Dự án hoàn
thành còn chậm; đến thời điểm
kiểm toán mới phê duyệt quyết
toán được 8/10 gói thầu xây lắp và
các chi phí khác.

Về tiến độ thực hiện Dự án,
theo dự kiến, Dự án được khởi

công năm 2010, hoàn thành ngày
01/12/2012 nhưng thực tế Dự án
hoàn thành bàn giao đưa vào sử
dụng ngày 04/9/2014. Theo
KTNN, chủ đầu tư và các nhà thầu
đã có nhiều cố gắng trong việc
triển khai thực hiện các gói thầu
nên đến thời điểm kiểm toán, Dự
án đã hoàn thành và đưa vào sử
dụng. Tuy nhiên, do nguồn vốn
đầu tư thực hiện Dự án còn khó
khăn, bố trí vốn kéo dài cùng với
những vướng mắc trong giải
phóng mặt bằng (GPMB), thời tiết
mưa nhiều nên một số gói thầu
xây lắp chậm tiến độ so với hợp
đồng ban đầu đã làm chậm thời
gian hoàn thành đưa vào khai thác,
sử dụng toàn bộ Dự án, làm giảm
tính hiệu quả của Dự án. 

Bên cạnh đó, KTNN cũng chỉ
ra một số hạn chế trong thực hiện
Dự án. Cụ thể như: công tác khảo
sát địa chất chưa đánh giá hết thực

tế địa chất công trình nên trong
quá trình thi công phải điều chỉnh
bổ sung thiết kế; công tác chiết
tính một số khối lượng chưa thật
chính xác (tính thừa, tính trùng);
đơn giá dự toán một số hạng mục
còn sai số, việc phân chia tỷ lệ đào
đắp bằng thủ công và bằng máy
trong thuyết minh chưa tính toán
cụ thể; công tác kiểm soát và
nghiệm thu khối lượng thi công
của chủ đầu tư và tư vấn giám sát
còn một số hạn chế nên phải giảm
trừ chi phí đầu tư số tiền 916 triệu
đồng; quá trình nghiệm thu, thanh
toán còn một số sai sót với giá trị
1,283 tỷ đồng.

Trong công tác GPMB cũng
còn một số sai sót như: tại huyện
Hương Khê tổng hợp đề nghị
quyết toán số tiền của các đối
tượng chưa chi trả được với giá trị
122,5 triệu đồng là chưa phù hợp;
tại TP. Hà Tĩnh chi trả thừa cho các
hộ dân số tiền 102 triệu đồng chưa
thu hồi được. Trong công tác tái
định cư và di dời công trình phục
vụ GPMB, việc thiết kế chiết tính
một số khối lượng chưa thật chính
xác, công tác lựa chọn nhà thầu
bằng chỉ định thầu nhưng chưa trừ
tiết kiệm làm tăng giá trị nghiệm
thu, quyết toán số tiền gần 367
triệu đồng.

Qua thực tế kiểm toán, KTNN
kiến nghị xử lý tài chính 1,28 tỷ
đồng, đồng thời kiến nghị các đơn
vị được kiểm toán chấn chỉnh
công tác quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình, công tác quản lý
tài chính, kế toán; rút kinh nghiệm
những sai sót trong công tác khảo
sát, tính toán, lập bản vẽ thiết kế
thi công, lập dự toán, công tác
quản lý hợp đồng và tiến độ thi
công, nghiệm thu, thanh toán sai
khối lượng. Đặc biệt, KTNN kiến
nghị Ban Quản lý và điều hành Dự
án Xây dựng giao thông tỉnh Hà
Tĩnh đẩy nhanh công tác lập và
trình phê duyệt tổng mức đầu tư và
quyết toán dự án hoàn thành…n

Chậm tiến độ Dự án Cải tạo Quốc lộ 15 do thiếu vốn                                                                     Ảnh tư liệu

DỰ ÁN CảI TẠO, NÂNG CấP QUốC Lộ 15 NốI QUốC Lộ 1A ĐẾN ĐườNG Hồ CHÍ MINH 
(PHÚC ĐồNG) TỉNH HÀ TĩNH: 

Khó khăn trong bố trí vốn làm giảm
hiệu quả đầu tư Dự án
r Đ. KHOA

Qua kiểm toán Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 15 nối Quốc lộ 1A, TP. Hà Tĩnh đến đường Hồ Chí
Minh, Phúc Đồng - tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Dự án), KTNN đánh giá, Dự án đã đạt được mục tiêu đề ra;
phương án xây dựng các hạng mục công trình bảo đảm đáp ứng mục tiêu Dự án. Tuy nhiên, do nguồn
vốn đầu tư thực hiện Dự án còn khó khăn, bố trí vốn kéo dài làm chậm tiến độ cùng với một số sai sót
trong công tác khảo sát, lập dự toán và nghiệm thu, thanh toán đã làm giảm tính kinh tế và hiệu quả
đầu tư của Dự án.

Deloitte thực hiện khảo sát 
đánh giá rủi ro thuế gián tiếp

Nhằm xây dựng một đánh giá ban đầu
về tình trạng kiểm soát thuế gián tiếp,
Deloitte đã thực hiện một cuộc khảo sát
đánh giá rủi ro thuế, tập trung vào các thông
lệ tốt trong lĩnh vực quản lý rủi ro thuế gián
tiếp. Cuộc khảo sát phân loại và chấm điểm
các câu trả lời, qua đó chia thành 4 nhóm
chính của khung rủi ro tích hợp, bao gồm:
Quản trị, Con người, Quy trình, Dữ liệu và
Hệ thống.n

Ngân hàng của tương lai
Đây là chủ đề của buổi Tọa đàm do

PwC tổ chức vào đầu tháng 3 tới đây với
nội dung tập trung vào xu hướng phát triển
của ngân hàng trong thời đại công nghệ số.
Cũng tại đây, các chuyên gia của PwC sẽ
trình bày giải pháp phân tích thông tin
khách hàng do PwC phát triển với những
phân tích chuyên sâu về hành vi của khách
hàng, từ đó cung cấp các sản phẩm và dịch
vụ mục tiêu nhằm nâng cao giá trị vòng
đời khách hàng.n

SAPP tổ chức các khóa học 
về kế toán, kiểm toán

Ngày 20/02, tại TP. HCM, SAPP đã khai
giảng Khóa học ACCA FR/F7 - Lập báo cáo
tài chính giúp học viên hiểu và nắm vững
cách áp dụng các chuẩn mực kế toán, lập
báo cáo tài chính tại DN. Ngày 21/02, tại Hà
Nội, Khóa học ACCA AA/F8 - Kế toán và
Dịch vụ đảm bảo cũng được tổ chức nhằm
giúp học viên hiểu và nắm vững quá trình
thực hiện các dịch vụ đảm bảo và ứng dụng
của chúng trong các bối cảnh. Đây là những

khóa học dành cho học viên làm việc trong
các lĩnh vực như: kế toán, kiểm toán, tư vấn
tài chính, quản lý DN.

Cũng tại Hà Nội, ngày 22/02, SAPP
Academy sẽ khai giảng Khóa học ACCA
TX/F6 - Thuế Việt Nam nhằm cung cấp các
kiến thức chuyên sâu về thuế Việt Nam, bao
gồm: thuế VAT, thuế thu nhập DN, thuế thu
nhập cá nhân, thuế nhà thầu và các kiến thức
khác về quản lý thuế của Việt Nam. Khóa
học được xây dựng dành cho học viên đang
làm trong lĩnh vực thuế, tư vấn thuế, quản
lý DN.n THÙY LÊ
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Hiểm họa “ô nhiễm trắng”

Theo báo cáo của Liên Hợp
Quốc, mỗi năm, lượng rác thải
nhựa thải ra trên khắp thế giới
đủ để bao quanh Trái đất 4 lần.
Mỗi phút có 1.000 túi nhựa được
tiêu thụ nhưng chỉ có 27% trong
số chúng được xử lý và tái chế.
Rác thải nhựa nằm lại rất nhiều
dưới đáy đại dương và trở thành
thức ăn đầu độc các loại sinh vật
biển. Một báo cáo của Diễn đàn
Kinh tế thế giới cho rằng, năm
2050, tổng trọng lượng rác thải
nhựa trên đại dương thậm chí
còn có thể lớn hơn tổng trọng
lượng của các loài cá. Rác thải
nhựa đã khiến cho sinh kế của
các ngư dân đánh bắt quy mô
nhỏ ở ven biển bị đe dọa rất
nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, thống kê của
Bộ Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT) cho thấy, rác thải
nhựa chiếm 7% tổng lượng chất
thải rắn thải ra, tương đương gần
2.500 tấn/ngày. Chất thải nhựa
khó phân hủy kéo dài gây ô
nhiễm môi trường, chi phí xử lý
tốn kém nhưng lại là nguồn năng
lượng tái tạo khi sử dụng đúng
phương pháp. Đặc biệt, tại các
thành phố lớn, rác thải nhựa
được sử dụng một cách tràn lan.
Tại Hà Nội, mỗi ngày Thành
phố thải ra 4.000 - 5.000 tấn rác,
trong đó rác thải nilon chiếm 7 -
8%. Như vậy, chỉ riêng hai thành
phố lớn là Hà Nội và TP. HCM
thải ra môi trường khoảng 80 tấn
nhựa và túi nilon/ngày. Đáng

chú ý, lượng chất thải nhựa và
túi nilon cả nước chiếm khoảng
8 - 12% trong chất thải rắn sinh
hoạt. Nếu trung bình khoảng
10% lượng chất thải nhựa và túi
nilon không được tái sử dụng mà
thải bỏ hoàn toàn thì lượng chất
thải nhựa và túi nilon thải bỏ xấp
xỉ khoảng 2,5 triệu tấn/năm. Đây
là gánh nặng cho môi trường,
thậm chí dẫn tới thảm họa "ô
nhiễm trắng".

Giảm thiểu rác thải nhựa 
còn nhiều khó khăn

Theo PGS,TS. Nguyễn Chu
Hồi - giảng viên Khoa Môi trường,
Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc
gia Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo
(Bộ TN&MT): Biển Đông là một
trong những khu vực có lượng rác
thải nhựa lớn trên thế giới. Trong
khi đó, do vấn đề xuyên biên giới
của động lực học, hoàn lưu dòng

chảy Biển Đông biến đổi theo mùa
cộng với việc vật liệu nhựa thường
nhẹ và rất dễ di chuyển trong điều
kiện động lực học mạnh ở khu vực,
tác động của vấn đề rác thải nhựa
ở một nước có thể ảnh hưởng đến
nước khác rất nhanh.

Đánh giá về những khó khăn
trong việc giảm thiểu rác thải
nhựa, ông Hoàng Văn Thức - Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi
trường (Bộ TN&MT) - cho biết:
Trên thực tế, Việt Nam có những
kế hoạch để thực hiện chủ trương
ngăn ngừa, giảm thải chất thải
nhựa, túi nilon vào môi trường tự
nhiên và đạt được nhiều kết quả
khả quan. Tuy nhiên, việc loại bỏ
chất thải nhựa và túi nilon là
không dễ dàng do chúng ta chưa
tìm được sản phẩm rẻ hơn, tiện
dụng hơn để thay thế. Mặc dù
nhận thức của phần lớn nhà sản
xuất cũng như người tiêu dùng đã
được cải thiện do hiệu quả của
tuyên truyền nhưng thói quen sử
dụng chất thải nhựa và túi nilon
khó phân hủy của cộng đồng vẫn
rất khó bỏ. Ngoài ra, cơ chế, chính

sách cũng như công nghệ tái chế
và sử dụng xử lý chất thải nhựa
cũng còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ
lệ tái chế rác thải nhựa của Việt
Nam còn rất khiêm tốn do được
thực hiện chủ yếu tại các làng
nghề, công nghệ lạc hậu. Điều này
dẫn đến chính việc tái chế lại tiếp
tục phát sinh ô nhiễm môi trường.
Việc phân loại rác tại nguồn chưa
được thực hiện rộng khắp là
nguyên nhân chính khiến việc tái
chế rác, nhất là rác thải nhựa chưa
hiệu quả. Tiếp nữa, thất thu NSNN
từ việc áp thuế bảo vệ môi trường
với bao bì/túi nilon cũng là một
điều rất đáng ngại.

Trước thực tế trên, Bộ TN&MT
cho biết, trong năm 2019, Bộ sẽ tập
trung công tác sửa Luật Bảo vệ môi
trường 2014. Đồng thời, đẩy mạnh
công tác truyền thông nhằm nâng
cao nhận thức cho cộng đồng,
khuyến khích người dân sử dụng túi
nilon thân thiện với môi trường, sử
dụng nhiều lần. Bộ TN&MT cũng
xây dựng trình Chính phủ phê
duyệt, triển khai một số đề án lớn về
bảo vệ môi trường như: Đề án Tăng
cường năng lực xử lý chất thải sinh
hoạt, quy hoạch bảo vệ môi trường,
quan trắc, giám sát môi trường...n

Việc loại bỏ chất thải nhựa và túi nilon không dễ dàng do chúng ta
chưa tìm được sản phẩm rẻ và tiện dụng hơn                       Ảnh: TK

Nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa
r LONG HOÀNG

72. Phương pháp phân tích độ nhạy
có thể cho thấy một ước tính kế toán không nhạy cảm
với thay đổi của một số giả định cụ thể nào đó, mà
chỉ nhạy cảm với một hoặc một số giả định mà kiểm
toán viên nhà nước sẽ phải tập trung chú ý vào các
giả định này.

73. Hướng dẫn này không nhằm mục đích khuyến
nghị một phương pháp cụ thể nào để xử lý sự không
chắc chắn trong ước tính (như phương pháp phân tích
độ nhạy) là thích hợp hơn so với các phương pháp khác,
hay khuyến nghị đơn vị cần phải xem xét các giả định
hoặc kết quả khác bằng một quy trình chi tiết và được
hỗ trợ bằng các tài liệu chứng minh phạm vi rộng.
Hướng dẫn này chỉ tập trung vào việc xác định xem liệu
đơn vị đã đánh giá sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng
đến các ước tính kế toán quan trọng hay chưa mà không
quan trọng xem cách thức thực hiện đánh giá như thế
nào. Do đó, khi đơn vị chưa xem xét các giả định hoặc
kết quả khác, kiểm toán viên nhà nước có thể cần thảo
luận với đơn vị và yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc
đơn vị đã giải quyết ảnh hưởng của sự không chắc chắn
đến các ước tính kế toán như thế nào.

Đánh giá việc đơn vị sử dụng các giả định quan trọng
74. Một giả định được sử dụng để lập ước tính kế

toán có thể được coi là quan trọng nếu một thay đổi
hợp lý trong giả định đó có thể ảnh hưởng trọng yếu
đến việc đo lường ước tính kế toán.

75. Đối với các giả định quan trọng được xây dựng
dựa vào kiến thức của đơn vị, kiểm toán viên nhà nước
có thể thu thập bằng chứng để chứng minh cho các giả
định này từ quy trình quản lý rủi ro và phân tích chiến
lược của đơn vị. Ngay cả khi đơn vị không có một quy
trình chính thức (như trong trường hợp các đơn vị nhỏ),
kiểm toán viên nhà nước cũng có thể đánh giá các giả
định thông qua việc thảo luận và phỏng vấn đơn vị, kết

hợp với các thủ tục kiểm toán khác để thu thập đầy đủ
bằng chứng kiểm toán thích hợp.

76. Khi đánh giá các giả định của đơn vị, kiểm toán
viên nhà nước cần thực hiện theo quy định tại Đoạn 54
đến Đoạn 59 Chuẩn mực này.

Đánh giá dự định và khả năng thực hiện các hành
động cụ thể của đơn vị 

77. Khi xem xét các giả định, các dự định và khả
năng thực hiện các hành động cụ thể của đơn vị nhằm
xem xét, xử lý ảnh hưởng của sự không chắc chắn trong
ước tính kế toán, kiểm toán viên nhà nước cần thực
hiện theo quy định tại Đoạn 18 và Đoạn 54 đến Đoạn
59 Chuẩn mực này.

Xây dựng khoảng giá trị ước tính
78. Nếu theo xét đoán của kiểm toán viên nhà nước,

đơn vị đã không xem xét đầy đủ các ảnh hưởng của sự
không chắc chắn trong các ước tính kế toán làm phát
sinh rủi ro đáng kể, kiểm toán viên nhà nước phải xây
dựng một khoảng giá trị ước tính (nếu cần thiết) để
đánh giá tính hợp lý của ước tính kế toán. 

79. Khi lập báo cáo tài chính, đơn vị có thể hài lòng
về việc đã xử lý thỏa đáng các ảnh hưởng của sự không
chắc chắn trong các ước tính kế toán làm phát sinh rủi
ro đáng kể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, theo
xét đoán kiểm toán viên nhà nước có thể cho rằng
những nỗ lực của đơn vị là chưa đủ, cụ thể như: 

(i) Kiểm toán viên nhà nước không thể thu thập đầy
đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp thông qua đánh giá
cách thức đơn vị xử lý ảnh hưởng của sự không chắc
chắn trong ước tính; 

(ii) Kiểm toán viên nhà nước vẫn cần phải xác định
thêm về mức độ không chắc chắn của một ước tính kế
toán, chẳng hạn khi kiểm toán viên nhà nước nhận thấy
có sự chênh lệch lớn về kết quả của các ước tính kế
toán tương tự trong những trường hợp tương tự;n

ICAEW hỗ trợ, tạo cơ hội thực tập cho sinh viên
tài chính - kế toán

Vừa qua, tại Anh, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
(ICAEW) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào
tạo Việt Nam về phát triển đào tạo trong lĩnh vực tài chính - kế
toán. Một trong những nội dung quan trọng của Bản ghi nhớ là
sự hợp tác, kết nối giữa các trường đại học với DN, hỗ trợ sinh
viên ngành tài chính - kế toán có cơ hội thực tập và phát triển sự
nghiệp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.n

Thử thách Kế toán Đại học Thương mại 
Tiếp nối mùa thi đầu tiên năm 2018, TMU Accounting Chal-

lenge 2019 - Thử thách Kế toán Đại học Thương Mại là cuộc thi
về kế toán - kiểm toán - tài chính do Khoa Kế toán - Kiểm toán,
Đại học Thương mại tổ chức. Cuộc thi năm nay hứa hẹn mang
đến một sân chơi bổ ích cho sinh viên đam mê ngành kế toán,
kiểm toán được thể hiện bản thân, đồng thời cũng là nơi giao lưu,
học hỏi, cầu nối giữa các sinh viên và nhà tuyển dụng.n

Doanh nghiệp vẫn khó khăn khi đứng trước
Cách mạng công nghiệp 4.0

Đây là kết quả khảo sát đánh giá sự sẵn sàng của DN và Chính
phủ cho cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 của Deloitte
Global. Theo đó, các nhà lãnh đạo DN đã nhận thức được những
thách thức và đang xem các hành động cần thiết để thành công
hơn khi đối mặt với CMCN 4.0. Tuy nhiên, các DN vẫn chưa có
được sự chuẩn bị như mong muốn, họ đang gặp khó khăn trong
việc đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số và đào tạo lại lực lượng
lao động của mình…n

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng 
doanh nghiệp

Ngày 18/02, tại TP. HCM, Hội Kế toán TP. HCM (HAA) đã
khai giảng Lớp Bồi dưỡng kế toán trưởng DN. Đây là khóa học
dành cho các kế toán viên, kế toán trưởng tại các DN và các học
viên có nhu cầu nâng cao kiến thức về kế toán, kiểm toán.n

THÙY LÊ (Kỳ sau đăng tiếp)

(Tiếp theo kỳ trước)

Các nhà khoa học dự báo, trọng lượng rác nhựa đến năm 2050 ở các đại dương sẽ nặng hơn cả trọng
lượng của các loài cá. Trong khi đó, theo thống kê, Việt Nam là nước xếp thứ 17/109 quốc gia có mức
ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới.

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1540 
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Khung điều kiện vay vốn ưu đãi mới của 6 ngân hàng phát triển
Bộ Tài chính vừa cập nhật các thông tin về khung điều kiện vay vốn ODA và

vay vốn ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển, bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB),
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA),
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Khung điều kiện vay gồm thông tin về: thời hạn khoản vay, thời gian ân hạn,
lãi suất, đồng tiền vay, phí cam kết, phí thu xếp khoản vay, phí quản lý, phần phụ
phí theo kỳ hạn và các ghi chú khác nếu có. Đây là khung điều kiện vay chung
của 6 nhà tài trợ lớn, cung cấp hơn 80% tổng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu
đãi của Chính phủ nhưng không phải là điều kiện vay cuối cùng đối với từng
khoản vay cụ thể.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ
quan, các DN căn cứ vào các điều kiện vay vốn ODA, vay ưu đãi vừa được công
bố để làm cơ sở tính toán khi quyết định đăng ký đề xuất dự án dự kiến sử dụng
vốn vay của nhóm 6 ngân hàng phát triển.

Trường hợp Bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ quan, các DN
dự kiến sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn của nhóm 6 ngân hàng phát triển
có thể tham chiếu các điều kiện vay vốn ODA, vay ưu đãi của nhóm 6 ngân hàng
phát triển để xây dựng các phương án phù hợp cho đề xuất dự án trước khi trình
cấp có thẩm quyền xem xét quyết đinh.n THÙY ANH

FDI là bộ phận quan trọng
của nền kinh tế

Số liệu thống kê cho biết,
tính lũy kế đến cuối tháng
01/2019, cả nước có 27.463 dự
án FDI còn hiệu lực, với tổng
vốn đăng ký khoảng 343 tỷ
USD và tổng vốn thực hiện hơn
192 tỷ USD. Tỷ trọng vốn FDI
trong tổng vốn đầu tư phát triển
toàn xã hội duy trì ở mức
khoảng 18 - 25%. 

Theo Thứ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Vũ
Đại Thắng, khu vực FDI đã trở
thành một bộ phận hữu cơ quan
trọng của nền kinh tế, góp phần
nâng cao vị thế của Việt Nam
trên trường thế giới. 

Quá trình tổng kết, đánh giá
về thành tựu phát triển kinh tế
sau đổi mới đã khẳng định thu
hút FDI là một chủ trương đúng
đắn và thành công của Đảng và
Nhà nước. Bởi cùng với việc bổ
sung nguồn vốn quan trọng vào
tổng vốn đầu tư phát triển toàn
xã hội, FDI đã thúc đẩy chuyển
dịch cơ cấu kinh tế và hình thành
một số ngành công nghiệp mũi
nhọn, góp phần gia tăng năng lực
sản xuất, giữ vai trò chủ đạo
trong xuất khẩu và chuyển đổi cơ
cấu mặt hàng xuất khẩu, từng
bước đưa sản phẩm của Việt
Nam tham gia vào mạng lưới sản
xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
Khu vực FDI còn thực hiện
chuyển giao công nghệ ở một số
ngành, lĩnh vực, bước đầu hình
thành mối liên kết với khu vực
trong nước, thúc đẩy phát triển
công nghiệp hỗ trợ, đóng góp
cho NSNN, hỗ trợ cán cân thanh
toán, góp phần ổn định kinh tế vĩ
mô, giải quyết việc làm, phát
triển nguồn nhân lực, năng suất
lao động và trở thành một động
lực của tăng trưởng kinh tế.

Những kết quả đạt được nêu
trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng
của các cấp, các ngành, địa
phương trong thu hút, quản lý
FDI, trong đó có việc xây dựng,
đổi mới hoàn thiện hệ thống thể
chế, cơ chế, chính sách.

Tuy nhiên, tại nhiều hội
nghị, hội thảo tổng kết 30 năm

thu hút FDI, nhiều chuyên gia,
nhà nghiên cứu và các nhà quản
lý đã nêu rõ, bên cạnh những
kết quả đạt được, việc thu hút
và sử dụng FDI thời gian qua
còn một số hạn chế, bất cập.
Liên kết của khu vực FDI đến
khu vực trong nước và hiệu ứng
lan tỏa năng suất chưa cao.
Chuyển giao công nghệ từ khu
vực FDI chưa đạt hiệu quả
mong muốn. FDI từ các tập
đoàn xuyên quốc gia vào lĩnh
vực sử dụng công nghệ cao,
công nghệ nguồn còn hạn chế.
Phát triển kết cấu hạ tầng và
nông nghiệp là những lĩnh vực
Việt Nam ưu tiên, có nhu cầu và
tiềm năng lớn, nhưng kết quả
thu hút FDI chưa tương xứng.
Một số dự án FDI chưa tuân thủ

nghiêm túc quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường.

Định hướng rõ để thu hút
FDI chất lượng

Thực tế trên đòi hỏi Việt Nam
phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa
thể chế, chính sách và điều chỉnh
mục tiêu, định hướng thu hút, sử
dụng FDI, gắn kết FDI với Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội
giai đoạn 2021-2030. Điều này
một lần nữa được các đại biểu
nhấn mạnh tại Hội nghị tham
vấn định hướng hoàn thiện thể
chế, chính sách về đầu tư nước
ngoài trong bối cảnh mới nhằm
hoàn thiện Đề án “Định hướng
hoàn thiện thể chế, chính sách,
nâng cao chất lượng, hiệu quả
thu hút và sử dụng đầu tư nước

ngoài đến năm 2030” do Bộ
KH&ĐT vừa tổ chức.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho
biết, thực hiện nhiệm vụ Chính
phủ giao, thời gian qua, Bộ
KH&ĐT đã phối hợp với các
Bộ, ngành, địa phương, Hiệp
hội DN và các chuyên gia soạn
thảo Đề án trên. 

Ban Soạn thảo xác định mục
tiêu của Đề án là đánh giá kết
quả thực hiện đường lối, chủ
trương, chính sách lớn của Đảng
và Nhà nước về FDI; đóng góp
của khu vực FDI đối với nền
kinh tế; phân tích nguyên nhân
của những thành tựu, hạn chế,
bất cập và rút ra các bài học
kinh nghiệm. Đồng thời, Đề án
cũng đánh giá tình hình thế giới,
khu vực và trong nước, đặc biệt

là xu hướng của các dòng vốn
đầu tư quốc tế và cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0, từ đó đề
xuất quan điểm, mục tiêu, định
hướng, nhiệm vụ và giải pháp
chủ yếu nhằm nâng cao chất
lượng thu hút, sử dụng và quản
lý FDI đến năm 2030.

Cụ thể, theo Dự thảo Đề án,
định hướng thu hút FDI giai
đoạn tới sẽ tập trung ưu tiên vào
các ngành công nghệ cao, công
nghệ mới, tiên tiến, thân thiện
với môi trường, công nghệ
thông tin và viễn thông, điện tử
ở trình độ tiên tiến của thế giới;
tập trung thu hút FDI trong lĩnh
vực công nghiệp chế biến, nông
nghiệp công nghệ cao, thiết bị y
tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục
và đào tạo, du lịch chất lượng
cao, dịch vụ tài chính, logistics;
phát triển kết cấu hạ tầng kỹ
thuật, năng lượng sạch, năng
lượng tái tạo, năng lượng thông
minh... Tại Hội nghị, các đại
biểu đã thể hiện sự đồng tình
với định hướng thu hút FDI phù
hợp với tình hình mới là lựa
chọn các dự án thân thiện với
môi trường, có trách nhiệm với
xã hội.

Chủ trì Hội nghị này, đồng
thời cũng là người được Chính
phủ giao trực tiếp chỉ đạo xây
dựng Đề án để ban hành Nghị
quyết chuyên đề về FDI, Phó
Thủ tướng Chính phủ Vương
Đình Huệ nhấn mạnh rằng, Việt
Nam cần chuyển đổi phương
thức tiếp cận FDI với động cơ
chính là thu hút công nghệ cao,
lao động chất lượng cao, chủ
động thu hút FDI và phân cấp
mạnh mẽ cho các chính quyền
địa phương để thu hút đầu tư từ
các tập đoàn đa quốc gia,
chuyển tư duy thu hút đầu tư
theo quy mô vốn sang tiêu chí
dựa vào hiệu quả giá trị gia tăng
của dòng vốn FDI.n

Tính đến cuối tháng 01/2019, cả nước có 27.463 dự án FDI còn hiệu lực Ảnh: TS               

Không ai có thể phủ nhận, kết quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là minh
chứng về thành tựu đổi mới và hội nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, trước một số bất cập, hạn chế
phát sinh từ thực tế, việc định hướng cũng như hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI cho phù
hợp với tình hình mới đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

r PHÚC KHANG

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
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“Thẻ vàng” kìm hãm đường
đi của mặt hàng hải sản

Năm 2019, mặt hàng hải sản
Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu
đạt kim ngạch 3,5 tỷ USD. Phó
Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và
xuất khẩu thủy sản Việt Nam
(VASEP) Nguyễn Thị Thu Sắc
cho rằng, với hàng trăm DN hải
sản cùng tham gia vào lĩnh vực
này, không phải là quá khó để thực
hiện mục tiêu đó. Tuy vậy, cảnh
báo “thẻ vàng” IUU mà EC phát
đi đối với hoạt động khai thác hải
sản tự nhiên của Việt Nam hồi
tháng 10/2017 đã kìm hãm đường
đi của các mặt hàng này sang thị
trường châu Âu, với mức giảm từ
4 đến 20% giá trị xuất khẩu trong
năm 2018. Ngay cả mặt hàng hải
sản nổi tiếng của Việt Nam là cá
ngừ cũng chỉ đạt tốc độ tăng
trưởng bằng phân nửa năm 2017. 

Theo VASEP, khi bị cảnh cáo
“thẻ vàng” IUU thì 100% các lô
hàng hải sản Việt Nam vào thị
trường châu Âu sẽ bị giữ lại để
kiểm tra nguồn gốc khai thác, sẽ
tốn thêm thời gian, chi phí và rủi
ro cho DN. Chưa kể tác động từ
Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ
kéo theo những thị trường khác áp
dụng các biện pháp kiểm soát ngặt
nghèo hơn. “Thẻ vàng” IUU đã
khiến lượng xuất khẩu hải sản của
Việt Nam sang thị trường châu Âu
giảm. VASEP dự báo, số lượng đó
sẽ còn giảm tiếp trong thời gian tới
tùy vào nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng”
của Chính phủ và các Bộ, ngành
từ T.Ư tới địa phương.  

Bộ NN&PTNT cho biết, dự
kiến, tháng 4/2019, khi Luật Thủy
sản và một số văn bản quy phạm
pháp luật liên quan chính thức đi
vào thực thi, phái đoàn của EC sẽ
sang Việt Nam để đánh giá lại một
lần nữa kết quả của Việt Nam đã
đạt được trong việc khắc phục “thẻ
vàng”. Sau đó, EC sẽ xem xét có
hay không việc gỡ “thẻ vàng” đối
với hải sản khai thác của Việt Nam. 

Cần sớm khắc phục các bất cập
về kiểm tra, kiểm soát tàu cá

Bộ NN&PTNT cho biết, hơn
1 năm nỗ lực khắc phục “thẻ
vàng” của EC với rất nhiều điều
chỉnh chính sách trong hàng loạt
nghị định, thông tư và chương
trình hành động cho các tỉnh
duyên hải theo các nội dung được
IUU khuyến nghị, được xem là
đã khá thành công. Theo đó, các
thành viên của Ủy ban Nghề cá
(thuộc Nghị viện châu Âu) trong

chuyến xem xét thực tế ngành hải
sản Việt Nam hồi cuối năm 2018
đã đánh giá cao những nỗ lực của
Việt Nam trong tiến trình chống
khai thác IUU; đồng thời cho
công bố các nhận định này trên
hệ thống truyền thông đại chúng
tại châu Âu.

Cũng theo Bộ NN&PTNT,
sau khi có sự vào cuộc quyết liệt
của Chính phủ, các Bộ, ngành,
địa phương, việc khắc phục “thẻ
vàng” được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, tại một số địa phương,
việc triển khai các giải pháp khắc
phục “thẻ vàng” vẫn còn nhiều
bất cập và thiếu quyết liệt. Cụ thể,
Bộ NN&PTNT vừa có đợt kiểm
tra việc thực hiện các giải pháp
khắc phục “thẻ vàng” tại một số
tỉnh miền Trung. Bộ nhận thấy, tại
các địa phương này, việc kiểm tra,
kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản
lượng cập bến chưa đáp ứng được
tiêu chí, nội dung kiểm tra theo
quy định, còn nhiều sai sót; việc

thu nộp sổ nhật ký khai thác hải
sản chưa được thực hiện; tình
trạng tàu cá không báo cáo theo
quy định trước khi cập cảng vẫn
diễn ra. Mặt khác, việc lắp đặt
thiết bị giám sát hành trình cho
tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên
theo quy định còn chậm; đặc biệt,
chưa có phương án, kế hoạch lắp
đặt thiết bị giám sát hành trình
cho tàu cá có chiều dài từ 24m trở
lên; cơ sở dữ liệu tàu cá và thống
kê sản lượng cập bến đã có nhưng
chưa hoàn thiện, đầy đủ; tình hình
tàu cá và ngư dân vi phạm khai
thác hải sản trái phép ở vùng biển
nước ngoài còn tiếp diễn... 

Trước tình hình trên, Bộ
NN&PTNT đề nghị các địa
phương, trong thời gian tới, cần
phải triển khai các nhiệm vụ, giải
pháp cấp bách khắc phục cảnh
báo “thẻ vàng” của EC về chống
khai thác IUU, đi đôi với triển
khai Luật Thủy sản, đáp ứng
được yêu cầu phát triển nghề cá
bền vững, có trách nhiệm, quản
lý nghề cá theo chuỗi. Đồng thời,
các địa phương phải đảm bảo
đầy đủ nguồn lực, vật lực triển
khai các nhiệm vụ, giải pháp về
chống khai thác IUU theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ;
giải quyết có hiệu quả, dứt điểm
tình trạng tàu cá vi phạm vùng
biển nước ngoài. Bên cạnh đó,
cần xây dựng kế hoạch tổng thể,
bố trí kinh phí, nguồn lực để phổ
biến, triển khai Luật Thủy sản;
trong đó, đặc biệt tập trung thực
hiện các quy định mới, các quy
định về chống khai thác IUU
như: lắp đặt thiết bị giám sát
hành trình, thực hiện quy định
tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên
chỉ được cập cảng chỉ định, ban
hành danh sách tàu cá khai thác
IUU; thực hiện nghiêm các quy
định về nhật ký khai thác, cấp
giấy phép theo hạn ngạch tàu cá,
giấy phép đối với tàu hậu cần
nghề cá, cơ sở dữ liệu tàu cá.n

Việt Nam đã và đang nỗ lực khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của EC về chống khai thác hải sản
bất hợp pháp Ảnh: ST

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), thời gian qua, việc khắc phục “thẻ vàng”
của Ủy ban châu Âu (EC) trong vấn đề chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không có báo cáo và
không được quản lý (IUU) đã được thực hiện một cách đồng bộ từ T.Ư tới địa phương, được EC
ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc triển khai các giải pháp khắc phục
vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập, thiếu quyết liệt.

r LÊ HÒA

Buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả còn phức tạp

Ngày 19/02, tại Hà Nội, Phó Thủ
tướng Thường trực Trương Hòa Bình,
Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
(BCĐ 389 quốc gia) đã làm việc với Văn
phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia.

Năm 2018, công tác chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả đã đạt
được những kết quả tích cực. Các lực
lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên
234.000 vụ việc vi phạm (tăng 4% so với
cùng kỳ), thu nộp ngân sách trên 19.000
tỷ đồng (tăng 7,7%), khởi tố 1.446 vụ
án, 1.656 đối tượng (tăng 6%). Tuy
nhiên, tình trạng buôn lậu các mặt hàng
xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá điếu,
rượu, điện thoại di động, hàng tiêu dùng
vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng vận
chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
phía Bắc và Tây Nam có dấu hiệu gia
tăng. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Văn
phòng BCĐ 389 quốc gia phải xác định
rõ nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả là nhiệm vụ
chính trị quan trọng hàng đầu cần phải

thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, thường
xuyên, liên tục…n QUỲNH ANH

Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến
xuất khẩu qua thương mại 
điện tử

Nhằm hỗ trợ DN Việt Nam đẩy mạnh
xúc tiến xuất khẩu và phát triển thương
hiệu thông qua thương mại điện tử, Cục
Xúc tiến thương mại (Cục XTTM) - Bộ
Công Thương và Amazon Global Selling
vừa công bố chương trình hợp tác.

Nội dung chính của chương trình hợp
tác bao gồm: hỗ trợ DN Việt Nam, trong
đó ưu tiên cho các DN nhỏ và vừa, tiếp
cận thị trường thế giới với Amazon.com;
phát triển thương hiệu trong môi trường
thương mại điện tử; đào tạo cho DN về
thương mại điện tử để xúc tiến thương
mại, xuất khẩu hàng hóa, kỹ năng bán
hàng toàn cầu trên Amazon.com. Trước
mắt, hai bên thí điểm lựa chọn 100 DN
có sản phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào hệ
thống bán lẻ trực tuyến của Amazon.
Các DN sẽ được hướng dẫn về thủ tục,
hỗ trợ đăng ký, xây dựng gian hàng điện

tử, hoàn tất thủ tục xuất nhập khẩu, hải
quan, vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ
nghiên cứu thị trường Hoa Kỳ…n

P.KHANG

Dự án điện mặt trời được miễn,
giảm nhiều khoản thuế

Bộ Tài chính vừa hướng dẫn các ưu
đãi về thuế và các chính sách phí, lệ phí
đối với các dự án điện mặt trời (ĐMT)
trên mái nhà có công suất lắp đặt không
quá 50kW (< 01MW). Theo đó, các dự án
ĐMT được miễn thuế nhập khẩu đối với
hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định
cho dự án. Đồng thời, dự án ĐMT được
miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm
kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên
vật liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa
sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của
dự án. Bên cạnh đó, các dự án ĐMT
không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cùng với đó, thu nhập của DN từ dự
án ĐMT đầu tư mới được miễn thuế thu
nhập DN 4 năm, giảm 50% số thuế phải
nộp trong 9 năm tiếp theo, hưởng thuế
suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm...n

THÙY ANH

- Chính phủ mới ban hành Nghị
định số 13/2019/NĐ-CP về DN khoa
học và công nghệ (KH&CN), trong
đó có nhiều chính sách ưu đãi DN
KH&CN như: miễn, giảm thuế thu
nhập DN; miễn, giảm tiền thuê đất,
thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng.

- Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu các
đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ
nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu
khả thi Dự án Đầu tư xây dựng
Cảng hàng không quốc tế Long
Thành giai đoạn 1.

- Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn,
trong năm 2019, ngành trồng trọt
phấn đấu đạt 1 triệu ha cây ăn quả,
đưa giá trị xuất khẩu rau quả đạt
khoảng 4,2 tỷ USD, từng bước hạn
chế sự phụ thuộc vào thị trường
Trung Quốc đối với một số mặt
hàng trái cây tươi.n

HÒA LÊ
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r Thưa ông, một trong những
nhiệm vụ quan trọng khi sửa
đổi Dự án Luật là xác định rõ vị
trí việc làm, làm căn cứ để tuyển
dụng, sử dụng và trả lương cán
bộ, công chức, viên chức. Ông
có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

- Theo quy định của Luật Cán
bộ, công chức và Luật Viên chức,
vị trí việc làm là công việc gắn với
chức danh, chức vụ, cơ cấu... Tuy
nhiên, do chưa xác định rõ việc
xây dựng vị trí việc làm là bắt
buộc, đồng thời có sự đồng nhất
giữa vị trí việc làm và biên chế, số
lượng người làm việc nên việc
triển khai các quy định liên quan
đến vị trí việc làm thời gian qua
gặp nhiều khó khăn. 

Cụ thể, việc xây dựng khung
năng lực vị trí việc làm còn định
tính; chưa có tiêu chí đánh giá về
khối lượng công việc để làm căn
cứ tính toán xác định khoa học số
lượng người ở mỗi vị trí việc làm
hoặc để xác định một người có thể
kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác
nhau. Điều đó dẫn đến khó khăn
trong quá trình xác định biên chế
công chức và số lượng viên chức
theo vị trí việc làm; cơ chế tuyển
công chức, viên chức hiện nay vẫn
chưa thực sự gắn với vị trí việc
làm; quy định tuyển dụng chưa có
độ “mở” cần thiết để chọn được
người phù hợp với công việc...

Xuất phát từ thực tế đó, Dự án
Luật quy định xác định rõ vị trí
việc làm là căn cứ để xác định
biên chế, thực hiện việc tuyển
dụng, sử dụng và trả lương đối
với cán bộ, công chức, viên chức.
Việc đánh giá, phân loại cán bộ,
công chức sẽ được định lượng
bằng sản phẩm, thông qua khảo

sát, công khai kết quả và so sánh
với chức danh tương đương, bảo
đảm xuyên suốt, liên tục, đa
chiều và đúng với năng lực của
người làm. 
rViệc sửa Luật có ý nghĩa ra sao
đối với lộ trình cải cách tiền
lương nói riêng và nâng cao chất
lượng cán bộ nói chung theo
tinh thần của T.Ư, thưa ông? 

- Trước hết, việc xây dựng Dự
án Luật là sự cụ thể hóa Nghị
quyết số 107/NQ-CP về Chương
trình hành động của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết số 27-
NQ/TW của T.Ư về cải cách
chính sách tiền lương đối với cán
bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang và người lao động
trong DN. 

Cụ thể, Nghị quyết số
107/NQ-CP đặt mục tiêu đến
năm 2021 thực hiện áp dụng chế

độ tiền lương mới theo vị trí việc
làm, chức danh và chức vụ lãnh
đạo thống nhất đối với cán bộ,
công chức, viên chức trong toàn
bộ hệ thống chính trị. Để đạt
được mục tiêu trên, Chính phủ
giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan rà soát,
bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn
bản pháp lý về vị trí việc làm và
các tiêu chí đánh giá, phân loại
cán bộ, công chức, viên chức gắn
với từng vị trí việc làm để làm
căn cứ xây dựng và thực hiện chế
độ tiền lương mới. 

Như vậy, việc sửa đổi Dự án
Luật là bước triển khai đầu tiên
các nghị quyết của T.Ư, Chính
phủ trong hàng loạt các công việc
cần thực hiện để đảm bảo lộ trình
cải cách tiền lương được diễn ra
đúng kế hoạch. Luật được sửa
đổi, hoàn thiện sẽ là cơ sở pháp lý

quan trọng để thực hiện các công
việc tiếp theo liên quan đến lộ
trình cải cách tiền lương. Những
quy định mới, như: quy định về
số tuyệt đối trong thang, bảng
lương; trả lương theo vị trí việc
làm, chức danh... sẽ thay thế cách
tính lương theo hệ số thâm niên
công tác, loại bỏ tư duy trì trệ, từ
đó góp phần nâng cao chất lượng
công tác của cán bộ, công chức,
viên chức nói chung.
r Trong lần sửa đổi này, quy
định về chính sách thu hút, sử
dụng, đãi ngộ nhân tài thay đổi
ra sao so với trước, thưa ông?

- Quá trình thực hiện cho
thấy, các quy định hiện hành vẫn
chưa đáp ứng được nhu cầu về
tuyển chọn và sử dụng nguồn
nhân lực chất lượng cao; chưa có
trọng tâm, trọng điểm và chưa có
chiến lược dài hạn về đào tạo, sử

dụng nhân tài. Các quy định về
thu hút nhân tài chủ yếu mới chỉ
ưu tiên về tuyển dụng đầu vào,
chưa tạo được cơ chế, môi trường
làm việc độc lập, cạnh tranh,
sáng tạo để người tài có điều kiện
phát huy tài năng; chưa đẩy mạnh
việc phân cấp, phân quyền cho
người đứng đầu địa phương, Bộ,
ngành trong công tác thu hút, sử
dụng người có tài năng.

Do đó, Dự án Luật dự kiến
sửa đổi quy định về chính sách
đối với người có tài năng theo
hướng Chính phủ quy định
khung cơ chế, chính sách đối với
người tài trong từng ngành, lĩnh
vực và phân cấp cho Bộ, ngành,
địa phương căn cứ vào điều kiện
cụ thể quy định chi tiết chính
sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ
người tài. 

Việc sửa đổi này là cần thiết,
bởi thực tế thời gian qua, có rất
nhiều trường hợp người tài không
thể gắn bó lâu dài với công việc,
do thiếu động lực làm việc; hoặc
có nơi không thể tuyển dụng
người tài do vướng mắc về cơ
chế, quy định... Tuy nhiên, ngoài
những quy định trên, chúng tôi
cho rằng, cần nêu cao trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan, đơn
vị và có chế tài xử lý nghiêm với
các trường hợp đi ngược lại với
quy định, nhằm ngăn chặn hành
vi tiêu cực, đưa người thân vào vị
trí công tác, hạn chế cơ hội cống
hiến của người tài. 
r Xin trân trọng cảm ơn ông!n

PHỐ HIẾN (thực hiện)

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Dự án Luật) với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có quy
định về việc trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đang được Bộ Nội vụ xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân
dân. Dưới góc nhìn của chuyên gia cũng là người có nhiều năm gắn bó với ngành nội vụ, TS. Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng
Bộ Nội vụ - đã chia sẻ với Báo Kiểm toán để làm rõ thêm về vấn đề này.

TS. Thang Văn Phúc 

Tổng tài sản của các tổ chức 
tín dụng vượt 10,8 triệu tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng
Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng
11/2018, tổng tài sản của hệ thống các tổ
chức tín dụng (TCTD) đạt trên 10,8 triệu
tỷ đồng, tăng 8,23% so với cuối năm 2017.
Trong đó, dẫn đầu là khối ngân hàng
thương mại nhà nước với quy mô tổng tài
sản đạt hơn 4,8 triệu tỷ đồng, tăng 5,18%;
đứng thứ hai là khối ngân hàng thương
mại cổ phần với 4,39 triệu tỷ đồng, tăng
9,07%; tiếp đến là khối ngân hàng liên
doanh - nước ngoài với hơn 1,12 triệu tỷ
đồng, tăng 18,34%.

Cũng theo thống kê, tốc độ tăng vốn
tự có, vốn điều lệ của hệ thống cao hơn
rất nhiều so với tổng tài sản. Cụ thể, tính
đến cuối tháng 11/2018, vốn tự có của
toàn hệ thống đạt 785.659 tỷ đồng, tăng
10,02%; vốn điều lệ đạt 570.830 tỷ đồng,

tăng 11,4%. Dẫn đầu về quy mô vốn tự có
và vốn điều lệ vẫn đang là khối ngân hàng
thương mại cổ phần với 326.967 tỷ đồng
và 262.309 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,5%
và 22,12% so với cuối năm 2017.n 

Đ. KHOA

Bổ sung 67 giống cây trồng
được phép sản xuất, 
kinh doanh ở Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn vừa ra Thông tư số 01/2019/TT-BN-
NPTNT về việc ban hành Danh mục bổ
sung 67 giống cây trồng được phép sản
xuất, kinh doanh (SXKD) ở Việt Nam.
Trong đó, 4 giống thuốc lá được phép
SXKD ở Việt Nam, gồm: giống thuốc lá
VTL81 và giống thuốc lá GL2 chỉ được
phép SXKD ở các tỉnh Đồng bằng sông
Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và
Bắc Trung Bộ; giống thuốc lá GL7 chỉ

được phép SXKD ở các tỉnh Trung du
miền núi phía Bắc; giống thuốc lá CSC07
chỉ được phép SXKD ở các tỉnh vùng
Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Thông tư
có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.n 

THU HUYỀN

Năm 2019, cơ quan thuế 
sẽ thanh tra 7.157 doanh nghiệp

Năm 2019, cơ quan thuế dự kiến sẽ
thanh tra thuế 7.157 DN, giảm 70 DN so với
chỉ tiêu được giao cho năm 2018 và kiểm
tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 79.941
cuộc, giảm 1.973 cuộc so với năm ngoái.

Hà Nội và TP. HCM là 2 thành phố có
số lượng DN thanh tra, kiểm tra thuế lớn
nhất. Riêng Cục Thuế TP. Hà Nội được
giao thanh tra 1.331 DN và 15.303 cuộc
kiểm tra. Cục Thuế TP. HCM sẽ thực
hiện thanh tra 1.246 DN và kiểm tra
22.422 cuộc.n MINH ANH

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam
tham gia Hội chợ Gulfood 2019

Từ ngày 17 - 21/02, Việt Nam tổ chức
Đoàn DN tham gia Hội chợ quốc tế về
Thực phẩm và Đồ uống (Gulfood 2019)
tại Dubai. Trong đó, Khu gian hàng quốc
gia Việt Nam tại Hội chợ được tổ chức
trên diện tích 129 m2 với sự tham gia
trưng bày của 20 DN Việt Nam. Đây đều
là các DN xuất khẩu nông sản có uy tín,
sản phẩm có chất lượng cao và ổn định,
đại diện tiêu biểu cho các ngành hàng
lương thực, hồ tiêu, hạt điều và gia vị, rau
quả, thủy hải sản và thực phẩm chế biến.
Hội chợ năm nay thu hút hơn 180.000
người, cùng các DN tới từ gần 120 quốc
gia. Đây là dịp để các DN giới thiệu,
quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Việt
Nam với thị trường Trung Đông và khu
vực, cũng như toàn thế giới.n 

PHÚC KHANG

Việc sửa Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có ý nghĩa quan trọng với lộ trình cải cách
tiền lương Ảnh: NGUYỄN LỘC
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Đổi mới chính sách tín dụng cho học
sinh, sinh viên

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí,
các cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ
sẽ thực hiện tăng học phí theo lộ trình.
Đến năm học 2020-2021, mức học phí của
một số cơ sở đào tạo sẽ tăng mạnh so với
hiện nay. Do đó, ngoài chính sách học
bổng, trợ cấp cho HSSV nghèo, gia đình
chính sách…, nhiều chuyên gia cũng như
những người quan tâm đến giáo dục cho
rằng, cần tăng mức cho vay cũng như
nâng cao hiệu quả của tín dụng HSSV
theo Quyết định số 157/2007QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ. 

Theo thống kê của Ngân hàng Chính
sách xã hội, tính đến hết năm 2018, doanh
số cho vay đối với HSSV trên cả nước đạt
hơn 62.000 tỷ đồng với hơn 3,5 triệu lượt
HSSV được vay vốn. Tuy nhiên, những
năm gần đây, doanh số cho vay của
chương trình này giảm dần. Có nhiều
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này,
trong đó nguyên nhân chính do nhu cầu
vay giảm mạnh. Cũng theo Ngân hàng
này, tính trung bình một HSSV học tại Hà
Nội phải chi từ 3 - 4 triệu đồng/tháng,
nhưng qua nhiều lần điều chỉnh, hạn mức
cho vay vốn vẫn ở mức tối đa là 1,5 triệu
đồng/HSSV/tháng nên chưa khuyến
khích được HSSV vay vốn. Bên cạnh đó,
sự chậm trễ về thủ tục xác nhận cho
HSSV của chính các cơ sở đào tạo cũng
là nguyên nhân khiến nhu cầu vay vốn
giảm mạnh. 

Từ thực tế vay vốn của SV Trường Đại
học (ĐH) Bách khoa Hà Nội, TS. Đào
Thanh Bình (Viện Kinh tế và Quản lý,
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) cho rằng,
bên cạnh những kết quả đạt được, chương
trình vẫn tồn tại một số bất cập, như: công
tác tuyên truyền, phổ biến về nguồn vốn
vay còn hạn chế, nguồn vốn cho vay còn
hạn hẹp... Do đó, Ngân hàng Chính sách
cùng các cơ quan chức năng cần đẩy
mạnh công tác tuyên truyền trong việc
cho vay, giám sát và thu hồi vốn; hoàn
thiện cơ chế, chính sách về đối tượng vay,
mức vốn vay, phương thức giải ngân, thời
hạn trả lãi và gốc vay… 

TS. Lê Thị Minh Ngọc (Học viện Ngân
hàng) cũng nhấn mạnh yêu cầu cần thực
hiện đổi mới chính sách tín dụng hỗ trợ

HSSV, trong đó tập trung vào một số giải
pháp, như: quy định nhiều định mức cho
vay tương ứng với từng nhóm SV thay vì
một định mức chung như hiện nay; áp
dụng hình thức trả nợ theo mô hình tín
dụng tùy theo thu nhập của SV sau tốt
nghiệp đi làm, mức trả nợ phù hợp với thu
nhập hằng tháng…  

Cần đa dạng nguồn lực tài chính 
hỗ trợ học sinh, sinh viên

Rõ ràng, câu chuyện đổi mới chính
sách tín dụng cho HSSV là yêu cầu bức
thiết để thực hiện hỗ trợ hiệu quả chủ
trương giúp những đối tượng có hoàn cảnh
khó khăn theo đuổi ước mơ học tập. Tuy
nhiên, trong bối cảnh NSNN có hạn, việc
trông chờ quá nhiều vào nguồn lực này
khó đem lại hiệu quả. Do đó, thời gian gần

đây, một số trường đã chủ động tìm kiếm
các nguồn vốn vay ưu đãi ngoài ngân sách
dành cho HSSV. 

Từ nhiều năm nay, ĐH Quốc gia Hà
Nội là cơ sở đào tạo tiên phong trong việc
kêu gọi nguồn lực hỗ trợ SV vay vốn ưu
đãi. Cụ thể, theo Thỏa thuận hợp tác giữa
ĐH này với Ngân hàng United Overseas
(Singapore), Ngân hàng đã dành nhiều tỷ
đồng hỗ trợ SV của ĐH Quốc gia Hà Nội
học tập với mức lãi suất 0%. 

Bắt đầu từ năm học 2018-2019,
Trường ĐH Ngoại thương áp dụng
Chương trình vay vốn không lãi suất của
Tổ chức Mabuchi (Nhật Bản) dành cho SV
của Trường với mức vay 1 triệu
đồng/SV/tháng trong suốt năm học.
Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng hợp tác
với Ngân hàng TMCP Phương Đông để

cung cấp gói dịch vụ tài chính riêng biệt
cho giáo viên và SV của Trường, trong đó,
một nguồn tài chính được dành cho vay ưu
đãi đối với SV để theo đuổi ước mơ học
tập. Ngoài ra, nhiều trường cũng dành
nhiều chương trình học bổng được trích từ
nguồn thu của trường cũng như từ nguồn
hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức cho HSSV
có tinh thần vượt khó học tập, giúp các em
tiếp tục phấn đấu học tập tốt. 

TS. Phạm Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch
Hiệp hội Các trường ĐH, cao đẳng Việt
Nam - đánh giá, những hỗ trợ vừa qua là
thiết thực, giúp cho HSSV có thêm cơ hội
được học tập. Tuy nhiên, so với nhu cầu
thực tế, số lượng đơn vị dành nguồn vốn
vay ưu đãi cho HSSV vẫn quá thấp. Điều
này xuất phát từ hai nguyên nhân, một là
do trường chưa chủ động tìm kiếm nguồn
lực, hoặc gặp khó khăn trong việc tìm
kiếm nguồn lực; hai là tâm lý coi hỗ trợ
cho SV là việc của Nhà nước. 

Trong khi đó, TS. Nguyễn Đức Thành
- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và
Chính sách (Trường ĐH Kinh tế, ĐH
Quốc gia Hà Nội) - cho rằng, ngoài Ngân
hàng Chính sách, các ngân hàng thương
mại và các công ty tài chính tiêu dùng nên
mở rộng các sản phẩm, dịch vụ tài chính
dành cho HSSV và coi đây là một mảng
của thị trường tín dụng tiêu dùng có nhiều
tiềm năng để phát triển các khoản vay
nhỏ. Bởi, đây là cách làm đang được Nhà
nước khuyến khích, các trường và SV rất
chào đón. Điều quan trọng, đó là các đơn
vị cần phải đưa ra mức lãi suất, lộ trình
chi trả phù hợp với đối tượng HSSV khó
khăn; xây dựng và thực hiện theo đúng
các cam kết, tránh làm gián đoạn việc học
tập của HSSV...n

Hỗ TRợ TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN:

r NGUYỄN LỘC

Theo lộ trình đến năm 2020, giá dịch vụ giáo dục sẽ được tính đủ chi phí cần thiết vào học phí. Điều này đồng nghĩa với mức
học phí sẽ tăng cao, tạo áp lực lớn đối với người học. Do đó, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, nhiều trường cần
chủ động tìm kiếm các nguồn vốn vay ưu đãi ngoài ngân sách để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên (HSSV) có thêm cơ hội được
học tập. 

Việc có thêm nguồn vay ưu đãi vừa góp phần mở ra cơ hội học tập cho HSSV, vừa
giúp giảm gánh nặng cho NSNN                                                            Ảnh: MỸ TRÀ

Giàn PV DRILLING III 
giữ vững thành tích hoạt động
an toàn

Vừa qua, Đoàn công tác của Petronas
- Công ty Dầu khí quốc gia Malaysia, đã
tiến hành kiểm tra công tác tại giàn PV
DRILLING III. 

Từ khi chính thức đưa vào hoạt động
vào tháng 11/2009 đến nay, giàn PV
DRILLING III đạt thành tích 9 năm liên
tục không xảy ra sự cố gây mất thời gian
lao động và đặc biệt là không xảy ra sự cố
cần ghi nhận. Nhân dịp này, Đoàn công tác
đã trao tặng Biểu trưng ghi nhận thành tích
hoạt động an toàn và hiệu suất hoạt động
của giàn, góp phần vào việc đưa mỏ
Bunga Pakma khai thác sớm hơn so với kế
hoạch 1 tháng 19 ngày. Trước đó, giàn PV
DRILLING III cũng được trao tặng Danh
hiệu Giàn khoan xuất sắc nhất quý I/2018
tại thị trường Malaysia. Thành tích này
giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của PV
DRILLING so với các nhà thầu khoan
khác trong khu vực, góp phần thực hiện

chiến lược cung cấp dịch vụ ra nước ngoài
của PV DRILLING.n PHÚC KHANG

Sacombank hợp tác tăng cường
quản lý rủi ro thanh khoản

Sacombank và PwC Việt Nam vừa ký
kết hợp đồng và khởi động Dự án “Nâng
cấp và hoàn thiện khung quản lý Tài sản
có - Tài sản nợ (ALM)”. Mục tiêu của Dự
án nhằm xây dựng và hoàn thiện khung
quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất
một cách toàn diện phù hợp với yêu cầu
của Basel, quy định của Ngân hàng Nhà
nước, quy mô, đặc điểm và mức độ phức
tạp trong hoạt động của Ngân hàng.

Theo đó, Dự án sẽ đem lại những lợi
ích thiết thực cho Ngân hàng như: xác
định được các ngưỡng chấp nhận rủi ro
một cách khoa học, rõ ràng và tối ưu với
chiến lược kinh doanh từng thời kỳ; xây
dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản
chặt chẽ, đảm bảo Ngân hàng hoạt động
an toàn và liên tục. Đặc biệt, Dự án sẽ
giúp nâng cao chất lượng đối với hoạt

động quản trị tài sản có - tài sản nợ và là
cơ sở cho việc ra quyết sách liên quan đến
hoạt động quản lý bảng cân đối nguồn
vốn cũng như sử dụng vốn. Dự kiến, Dự
án sẽ hoàn thành và đưa vào áp dụng vào
cuối quý III/2019.n Đ. KHOA

Năm 2019, khởi công 
xây dựng 16 dự án giao thông

Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong
năm 2019, Bộ dự kiến khởi công xây
dựng 16 dự án giao thông với tổng mức
đầu tư (TMĐT) khoảng 26.000 tỷ đồng.
Trong đó, có 14 dự án sử dụng vốn
NSNN và trái phiếu chính phủ, còn lại 2
dự án sử dụng vốn ODA. Công trình có
quy mô lớn nhất, TMĐT lên tới 7.669 tỷ
đồng là Dự án Đầu tư xây dựng cao tốc
Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, dự
kiến khởi công trong quý II. Tiếp đến,
Dự án Thành phần xây dựng cao tốc Bắc
- Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, dự kiến
được khởi công xây dựng trong quý III.n

LÊ HÒA

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn mới ra Thông tư số
01/2019/TT-BNNPTNT về việc ban
hành Danh mục bổ sung giống cây
trồng được phép sản xuất, kinh doanh
ở Việt Nam.

+ Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu
điện Việt Nam tổ chức Lễ Lý kết Thỏa
thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ,
trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Mới đây, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)
đã phối hợp với Văn phòng của Cục
Kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ
(APHIS) tổ chức Lễ Công bố xuất khẩu
quả xoài tươi của Việt Nam sang thị
trường Hoa Kỳ.

+ UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra
Quyết định chủ trương đầu tư Dự án
Điện gió với tổng số vốn khoảng 5.240
tỷ đồng.n        HOÀNG LONG
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Nâng cao chất lượng giáo dục đại học 
giai đoạn 2019-2025

Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai
đoạn 2019-2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ của hệ thống giáo dục đại học. 

Đề án phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 2 cơ sở giáo
dục đại học được xếp hạng trong số 100 trường đại học
tốt nhất châu Á, 10 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng
trong số 400 trường đại học tốt nhất châu Á, 4 cơ sở giáo
dục đại học được xếp hạng trong số 1.000 trường đại học
hàng đầu thế giới.n           NGUYỄN LỘC

Đưa hoạt động bảo tàng gắn với phát triển
du lịch

Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu tạo sự
chuyển biến trong quá trình tổ chức hoạt động bảo tàng
để góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt
Nam và phát triển du lịch.

Trước đó, nhận định về hoạt động bảo tàng gắn với
phát triển du lịch, đại diện Bộ này cho biết, cả nước
hiện có 162 bảo tàng, trong đó có 126 bảo tàng công
lập và 36 bảo tàng ngoài công lập. Tuy nhiên, việc gắn
kết giữa các hoạt động này chưa thực sự hiệu quả, du
khách đến bảo tàng còn ít… vì vậy, chưa tạo được động
lực để góp phần thúc đẩy sự phát triển của hai phía.n

LỘC NGUYỄN

Khẳng định vai trò giám sát, 
phản biện của Mặt trận Tổ quốc 

Theo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, sau 5 năm (từ
năm 2014 đến năm 2018) thực hiện Quyết định số
217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ
Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì phối hợp giám
sát được 492.784 cuộc. Đặc biệt, vai trò giám sát của
Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cơ sở thông qua hoạt
động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu
tư cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát huy.
Trong 5 năm, tổng số cuộc giám sát do Ban Thanh
tra nhân dân thực hiện là 189.461 cuộc, giá trị tiền
thu hồi đạt hơn 6,1 tỷ đồng; tổng số cuộc giám sát
do Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện là
173.929 cuộc, giá trị tiền thu hồi đạt 11,8 tỷ đồng.n

PHỐ HIẾN

Những ngày phim y tế Việt Nam
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam,

Bộ Y tế tổ chức Chương trình Những ngày phim y tế Việt
Nam năm 2019. 

Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 20 - 22/02
với các hoạt động triển lãm ảnh - tư liệu phim; công
chiếu 10 bộ phim được chọn lọc, trong đó có các bộ
phim như: Cuộc hội ngộ sau 30 năm; Giọt máu cho
đi một cuộc đời ở lại; Thầy mo làm y tế; Nguy hiểm
bệnh đái tháo đường; Tôn Thất Tùng - Người thầy
tôn kính… Đây là những thước phim ghi lại một phần
những hoạt động của ngành y tế từ năm 1970 đến nay
và tôn vinh các tấm gương tiêu biểu đã hy sinh thầm
lặng vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân.n N. HỒNG

Chú trọng nâng cao chất lượng
khám, chữa bệnh

Trước nhu cầu và đòi hỏi ngày
càng cao của người dân, thực hiện sứ
mệnh của mình, Bộ Y tế ngày càng
chú trọng cải thiện, nâng cao chất
lượng khám, chữa bệnh (KCB),
hướng tới sự hài lòng của người
bệnh. Theo đó, hệ thống mạng lưới
cơ sở KCB từ T.Ư đến tận xã không

ngừng được củng cố và hoàn thiện
với hơn 1.400 bệnh viện, 180.000
giường bệnh, hằng năm khám và
điều trị ngoại trú cho 120.000 lượt
người bệnh, điều trị cho hơn 10 triệu
lượt người, thực hiện hàng triệu thủ
thuật, khoảng 2 triệu ca phẫu thuật
phức tạp. Đặc biệt, ngành y tế đã và
đang tập trung đổi mới toàn diện,
đồng bộ hệ thống tổ chức y tế tại
tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh để
hội nhập và phát triển. Với khoảng
90% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc,
95% trạm y tế xã có bác sĩ, y sĩ sản
nhi hoặc nữ hộ sinh, 99,7% xã có cơ
sở trạm, 99% thôn, bản, ấp có nhân
viên y tế hoạt động, 76% xã đạt tiêu
chí quốc gia về y tế xã…, ngành y tế
đang nỗ lực đưa dịch vụ KCB chất
lượng đến gần hơn với người dân,
kéo giảm khoảng cách thụ hưởng
chất lượng dịch vụ KCB giữa các
vùng miền trong cả nước.

Cùng với tăng cường năng lực
cho y tế cơ sở, lần đầu tiên, ngành y
triển khai lập hồ sơ sức khỏe cá nhân
tại trạm y tế xã gắn với bảo hiểm y
tế toàn dân và chăm sóc sức khỏe
toàn dân. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thị Kim Tiến, trạm y tế là
tuyến y tế gần dân nhất, có thể thực
hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu
nhanh nhất. Tuy nhiên, tuyến y tế
này vẫn chưa phát huy tối đa hiệu
quả do những khó khăn về cơ chế tài
chính, khả năng cung ứng dịch vụ.
Do đó, cùng với việc bao phủ bảo
hiểm y tế toàn dân để đảm bảo cơ
chế tài chính, quyết tâm của Chính
phủ thực hiện việc lập hồ sơ quản lý
sức khỏe sẽ tạo ra một cơ chế mới,
khắc phục được khó khăn này, trở
thành một trong những bước thực
hiện bao phủ toàn diện về chăm sóc
sức khỏe cho nhân dân tại cơ sở.

Cũng hướng đến nâng cao chất
lượng KCB, nhiều đề án do ngành y

thực hiện tiếp tục được triển khai
hiệu quả. Theo số liệu của Bộ Y tế,
tình trạng quá tải và nằm ghép ở trên
80% số bệnh viện T.Ư, bệnh viện
tuyến cuối của các thành phố lớn đã
được giải quyết. Số liệu năm 2012
và 2018 cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân
phải nằm ghép giảm từ 58% xuống
16,7% ở tuyến T.Ư, ở tuyến tỉnh từ
47% xuống 11,4%. Bên cạnh đó,

hoạt động hiệu quả của mô hình
Bệnh viện vệ tinh giúp giảm tỷ lệ
chuyển tuyến đạt từ 65 - 100% số ca
chuyển tuyến ở những chuyên khoa
thực hiện chuyển giao kỹ thuật tại
các bệnh viện vệ tinh. Những kết
quả của Đề án Bệnh viện vệ tinh đã
góp phần từng bước giảm tình trạng
quá tải của các bệnh viện. 

Thêm một thước đo đánh giá sự
nỗ lực, quyết tâm của ngành y chính
là bộ mặt của các bệnh viện, cơ sở y
tế đã có nhiều thay đổi, tỷ lệ người
dân hài lòng khi đến bệnh viện ngày
càng cao, nhiều bệnh viện có tỷ lệ
người bệnh hài lòng tới 80 - 90%.

Phát triển và làm chủ 
nhiều kỹ thuật y học tiên tiến

Bên cạnh việc đổi mới nâng cao
chất lượng dịch vụ KCB, ngành y tế
đã hình thành và phát triển các trung
tâm y tế chuyên sâu với việc mở
rộng các chuyên khoa đầu ngành để
chuyển giao kỹ thuật theo chuyên
ngành. Nhờ đó, nhiều kỹ thuật về
chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị

ngang tầm với các nước trong khu
vực đã được thực hiện thành công. 

Y tế Việt Nam cũng tiếp tục ghi
dấu những thành tựu vượt bậc trong
ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại
khi được công nhận là một trong số ít
quốc gia làm chủ được công nghệ sản
xuất vắc xin, tự nghiên cứu sản xuất
vắc xin. Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục
khẳng định làm chủ công nghệ ghép

đa tạng. Ngoài các kỹ thuật thường
quy về ghép tim, ghép gan, ghép thận,
ghép tủy, giác mạc, tháng 02/2018,
Bệnh viện Quân y 103, Học viện
Quân y đã phối hợp với các chuyên
gia Nhật Bản thực hiện thành công ca
ghép phổi đầu tiên trên người tại Việt
Nam. Tháng 12/2018, kíp mổ với
thành phần 100% các thầy thuốc của
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã
thực hiện thành công kỹ thuật ghép
hai phổi từ người cho chết não. Đây
cũng là lần đầu tiên Việt Nam đã thực
hiện lấy đồng thời 6 tạng để ghép từ
cùng một người cho đa tạng chết não.
Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy lập 8
kỷ lục về lĩnh vực ghép tạng do Hội
Kỷ lục Việt Nam xác nhận… Đồng
thời, các bác sĩ Việt Nam tiếp tục làm
chủ, hoàn thiện, đưa nhiều kỹ thuật y
học Việt Nam đạt tầm thế giới (can
thiệp mạch, phẫu thuật nội soi, hỗ trợ
sinh sản); thực hiện chuyển giao
nhiều kỹ thuật tiên tiến trong chẩn
đoán và điều trị… mở ra cơ hội điều
trị hiệu quả cho người bệnh với chi
phí hợp lý.n

Ngành y chú trọng nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu chăm sóc
sức khỏe nhân dân Ảnh: ST

Quyết liệt củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ đi đôi với phát triển các
trung tâm y tế chuyên sâu, các kỹ thuật y học hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới…, ngành y tế đang thể
hiện nỗ lực đổi mới để hướng tới mục tiêu xây dựng ngành y tế Việt Nam hiện đại, hội nhập, công bằng và
hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Kỷ NIệM NGÀY THầY THUốC VIệT NAM (27/2): 

r Đ. KHOA

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc
phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh, trong đó
quy định nhiều chính sách mới dành cho nạn nhân bom
mìn sau chiến tranh. 

- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa
yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm
tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tình trạng

vi phạm tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng
trước ngày 01/4/ 2019.

- Theo thông báo của Bộ LĐ-TB&XH, sau dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi, người lao động sẽ được nghỉ tổng
cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5.

- Theo Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội, trong dịp
Tết Kỷ Hợi, các cấp công đoàn trên địa bàn Thành phố
đã trợ cấp, tặng quà với số tiền trên 30 tỷ đồng cho trên
65.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn.n

LỘC NGUYỄN
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Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Nam
Phi (OAG) vừa qua đã trình bản Báo
cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Nam Phi lên Ủy ban Năng lượng
quốc gia thuộc Quốc hội nước này
về kết quả đầu ra của cuộc kiểm
toán đối với Bộ Năng lượng và các
đơn vị trực thuộc Bộ trong giai đoạn
tài chính 2017-2018. Theo đó, một
trong những điểm đáng lưu ý là
những cảnh báo của Tổng Kiểm
toán Nhà nước Nam Phi về tương lai
không mấy sáng sủa của Tập đoàn
Dầu khí quốc gia PetroSA. 

Báo cáo xác định hai mối quan ngại
chính đối với PetroSA hiện nay là

khả năng thanh toán và giá dầu thô tiếp
tục suy yếu mạnh. Các khoản nợ hiện
đã vượt quá tài sản của PetroSA, gây
căng thẳng đối với dòng tiền của Tập
đoàn. Bên cạnh đó, giá dầu thô xuống
thấp đang gây ra những thiệt hại lớn
cho PetroSA. Tổng Kiểm toán Nhà
nước Nam Phi tỏ ra quan ngại sâu sắc
về khả năng tiếp tục hoạt động trong
tương lai của Tập đoàn này.

Báo cáo của OAG nhận định:
“PetroSA đã hoạt động thua lỗ trong
nhiều năm liền. Tập đoàn có tỷ lệ
thanh khoản bất lợi, cùng với đó là dự
báo thâm hụt tiền mặt trong năm tài
chính tiếp theo”. OAG cho rằng, chi
phí vốn cần thiết để hoàn thành việc
đóng cửa các nhà máy lọc dầu thua lỗ
của PetroSA theo luật định cũng góp
phần làm cạn kiệt thêm nguồn dự trữ
tiền mặt của Tập đoàn.

Trước đó, Tổng cục Điều tra tội
phạm Nam Phi đã vào cuộc để tiến
hành điều tra những cáo buộc gian
lận, tham nhũng của một số nhân sự
cấp cao thuộc Tập đoàn PetroSA.
Được biết, PetroSA báo cáo khoản lỗ
1,4 tỷ Rand trong năm tài chính 2016-
2017 và 14,6 tỷ Rand trong năm tài
chính 2014-2015 - khoản lỗ lớn nhất
được công bố của một DNNN tại thời
điểm đó.

Mới đây, ngày 07/02, chi nhánh tại
Nam Phi của Tập đoàn Dầu khí Pháp
Total SA tuyên bố vừa tìm ra một mỏ
dầu và khí gas khổng lồ với trữ lượng
mang tầm cỡ quốc tế tại thềm lục địa
ngoài khơi Nam Phi. Đây cũng là mỏ
dầu dưới nước sâu đầu tiên được tìm
thấy tại quốc gia nằm ở cực Nam
châu Phi này. Sự kiện này được cho
là mở ra cơ hội để giải cứu PetroSA
khỏi suy thoái tài chính thông qua đề
xuất cho phép Total SA sử dụng cơ sở
hạ tầng giàn khoan khai thác sẵn có
của PetroSA tại thềm lục địa này. 

Giám đốc Điều hành Liên minh
Dầu khí Nam Phi Niall Kramer cho
biết, việc tìm ra mỏ dầu mới này là
một tín hiệu đáng mừng đối với Nam
Phi, là bước ngoặt không chỉ giúp
Nam Phi giảm sự phụ thuộc vào xăng
dầu nhập khẩu mà còn đưa quốc gia
này vào bản đồ những quốc gia sản
xuất dầu lửa trên thế giới. Được biết,
kể từ khi Nam Phi ban hành luật mới,
trong đó khuyến khích đầu tư vào lĩnh
vực khai thác dầu khí, hàng loạt tập
đoàn hàng đầu thế giới đang thúc đẩy
các hoạt động tìm kiếm và khai thác
tại đây.

Ngoài PetroSA, Báo cáo kiểm toán

của OAG cũng đề cập đến những quan
ngại xoay quanh căng thẳng tài chính,
thua lỗ và tỷ lệ thanh khoản thấp tại
Cơ quan Quản lý hạt nhân quốc gia
(NNR), Tập đoàn Năng lượng hạt
nhân Nam Phi (Necsa) và Công ty con
Pelchem. Cả 3 pháp nhân này đều
nằm dưới sự quản lý của Bộ Năng
lượng Nam Phi. 

Chủ tịch Ủy ban Năng lượng quốc
gia Fikile Majola cho biết, những vấn
đề được phát hiện từ cuộc kiểm toán
của OAG sẽ sớm được đưa ra trình
bày và thảo luận trước Quốc hội Nam
Phi. Những quan điểm kiểm toán mà
OAG đưa ra đã phản ánh một cách rõ
nhất những bất cập tiềm ẩn trong hoạt
động và trong mô hình kinh doanh
của các pháp nhân được kiểm toán.
Các thành viên của Ủy ban Năng
lượng quốc gia đã yêu cầu Tổng Kiểm
toán Nhà nước Nam Phi cung cấp một
bản tóm lược các điểm chính mà Ủy
ban này cần lưu ý đối với từng pháp
nhân. Dự kiến, Ủy ban sẽ có cuộc họp
với Bộ Năng lượng vào ngày 26/02
tới để cùng tìm ra những giải pháp
giúp tháo gỡ vấn đề.n

(Theo All Africa 
và Mail & Guardian)

Giàn khoan khai thác dầu ngoài khơi của PetroSA                                  Ảnh: ST   

Cuối tháng trước, Hãng EY
đã công bố kết quả một

cuộc kiểm toán chỉ ra những
sai sót trong công tác quản lý
tại Logement Molenbeekois
(LM) - một trong những công
ty quản lý nhà ở xã hội lớn
nhất Brussels, Bỉ.

EY chỉ ra 5 quy trình hoạt
động của LM đang để xảy ra
những rủi ro vô cùng nghiêm
trọng, gồm: quy trình thực hiện
các thủ tục mua sắm, đấu thầu
công khai, lưu giữ cổ phiếu,
quản lý doanh thu và chính
sách nhân sự. Một số sai phạm
điển hình là LM đã cố tình bỏ
qua các thủ tục đấu thầu cạnh
tranh; áp dụng chính sách tiền
lương tùy tiện; hệ thống kiểm
soát quá lỏng lẻo, để xảy ra

nhiều kẽ hở khiến kẻ gian dễ
dàng lợi dụng đánh cắp tiền. 

Báo cáo kiểm toán của EY
đặc biệt nhấn mạnh việc LM đã
không áp dụng một chính sách
trả lương công bằng, minh bạch
cho nhân viên. Một số nhân
viên chỉ có bằng trung cấp lại
được hưởng lương giống nhân
viên có bằng cử nhân, nhiều
nhân viên có bằng đại học lại
chỉ được hưởng lương của công
nhân lao động chân tay. Việc
tăng lương cũng được thực hiện

rất bừa bãi và không công bằng
khiến nhân viên thường căng
thẳng với nhau và bất bình với
Ban Lãnh đạo.  

Công tác mua sắm của LM
cũng để xảy ra rất nhiều sơ suất.
Mặc dù chính sách mua hàng đã
được áp dụng, tuy nhiên, Công
ty không hề có nhân viên giám
sát, không có các thủ tục để phê
duyệt quá trình thanh toán hóa
đơn. Quy trình đấu thầu cạnh
tranh tại LM cũng bị chỉ trích
khi Công ty này không có các

quy định cụ thể bằng văn bản,
trong khi những người tham gia
vào quá trình đấu thầu có kiến
thức rất kém về các thủ tục cần
tuân thủ.

Kiểm toán phát hiện LM đã
trả 320.000 Euro cho một công
ty mỗi năm, mặc dù công ty
này chưa bao giờ tham gia vào
quá trình đấu thầu cạnh tranh
nào tại LM. Tình trạng xung
đột giữa các nhà thầu và các
thành viên trong Hội đồng quản
trị cũng thường xuyên xảy ra. 

Mặc dù hoạt động của LM
còn nhiều thiếu sót nhưng Công
ty đã tạo điều kiện giúp những
người có hoàn cảnh khó khăn
nhất tại một trong những thành
phố nghèo nhất ở Bỉ được sở
hữu hơn 3.000 ngôi nhà. Tuy
nhiên, trước thực trạng quản lý
yếu kém trên, LM sẽ sớm được
chuyển giao cho một Công ty
quản lý nhà ở khác tại Bruxelles
có tên BGH.n

(Theo VRT.be)
THANH XUYÊN

Bỉ: 

KPMG tích cực ủng hộ các ủy ban
kiểm toán

Mới đây, tại Hội thảo Các ủy ban kiểm toán
năm 2019 được tổ chức tại TP. Lagos, KPMG
Nigeria đã đưa ra cam kết sẽ giúp cải thiện
trách nhiệm và công tác quản trị của các tổ
chức trong nước thông qua việc cải thiện 6 lĩnh
vực chính trong kiểm toán. KPMG đã thực
hiện một cuộc khảo sát quy mô toàn cầu, yêu
cầu các ủy ban kiểm toán vạch ra những thách
thức lớn nhất, từ đó, đưa ra các kế hoạch hành
động phù hợp.n (Theo Thisdaylive)

Micronesia: Thiếu sót 
trong giám sát, quản lý ngân sách

Văn phòng KTNN Liên bang Micronesia
(châu Đại Dương) mới đây đã công bố một Báo
cáo kiểm toán sau khi tiến hành xem xét những
thách thức trong công tác giám sát và quản lý
ngân sách của Chính phủ từ năm 2013-2017.
Báo cáo chỉ ra một loạt thiếu sót, đồng thời, đưa
ra nhiều khuyến nghị để khắc phục các điểm yếu
trong các lĩnh vực như: quản trị, lập kế hoạch,
quản lý ngân sách, rủi ro…n (Theo PASAI)

Mozambique rơi vào khủng hoảng
tài chính nghiêm trọng

Mới đây, một cuộc kiểm toán độc lập đã tiết
lộ, khi còn đương nhiệm (2005-2015), Chính
phủ Mozambique đã cho vay tới 2 tỷ USD
nhưng cố tình che giấu Quốc hội và các nhà tài
trợ quốc tế, 1/4 số tiền trên đã bị giấu nhẹm đi.
Mozambique, một trong những quốc gia nghèo
nhất thế giới, đang rơi vào cuộc khủng hoảng
tài chính tồi tệ nhất lịch sử khi bị hàng loạt các
nước đóng băng mọi khoản tài trợ.n

(Theo Today.ng)

NAM PHI: 

r NGỌC QUỲNH

KTNN Ghana vừa qua tiết lộ, từ năm
2003 đến 2014, các Bộ, ban ngành và các cơ
quan của Chính phủ đã làm thất thoát hơn 7,6
tỷ USD.n          (Theo Ghanaweb)

Ngày 18/01, Cục Doanh thu nội địa
Philippines cho biết, Cục sẽ yêu cầu kiểm toán
các khoản thuế mà các DN nhỏ phải đóng theo
quy định.n      (Theo Business.inquirer) 

Mới đây, Ủy ban Bầu cử độc lập và Biên
giới Kenya cho biết, Ủy ban đang tìm kiếm một
hãng kiểm toán để kiểm tra hệ thống truyền dữ
liệu trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào
tháng 8/2017.n   (Theo Accountancydaily)

YẾN NHI

Tin vắn
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Tổng Kiểm toán và Kiểm soát (CAG)
Tanzania mới đây đã hoàn thành một
Báo cáo kiểm toán hé lộ hàng loạt yếu
kém trong công tác quản lý, chi tiêu
ngân sách công của Chính phủ nước
này. Tuy nhiên, Báo cáo vẫn chưa
được chính thức công khai theo quy
định, gây bất bình trong công chúng. 

Ngân sách bị thất thoát 
nhiều khoản tiền lớn

Vào tháng 3/2018, CAG Tanzania đã
công bố Báo cáo kiểm toán thường niên
cho năm tài chính 2016-2017. Báo cáo chỉ
ra rằng, các cơ quan, tổ chức, DNNN đã
chi tiêu lãng phí hàng nghìn tỷ Shilling
Tanzania (TZS), chưa kể đến một số
khoản chi ngân sách chưa được kiểm tra
kỹ lưỡng. Đáng chú ý nhất là vụ việc 1.500
tỷ TZS (640 triệu USD) đã “không cánh
mà bay” khỏi ngân sách của Chính phủ. 

Quốc hội đã yêu cầu CAG điều tra về
sự mất tích của khoản tiền trên. CAG
ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra
đặc biệt nhằm xem xét tình hình tài chính
công của đất nước và thu thập chứng cứ
về vụ việc này. Mới đây, CAG đã trình
một Báo cáo kiểm toán lên Ủy ban Tài
khoản công quốc gia (PAC). Tuy nhiên,
Chủ tịch Quốc hội Tanzania đã triệu tập
CAG trong một cuộc điều trần kín, đồng
thời, tạm thời đình chỉ hoạt động của tất
cả các ủy ban giám sát, bao gồm cả PAC
nhằm trì hoãn việc phát hành Báo cáo
kiểm toán đề cập đến tình hình tài chính
công đáng lo ngại của đất nước.

Bất chấp những gián đoạn trên, đầu
tháng 02 này, PAC đã tiến hành đánh giá
Báo cáo của CAG và lập một báo cáo
riêng. Một thành viên của PAC tiết lộ,
theo Báo cáo kiểm toán của CAG,
không phải chỉ có 1.500 tỷ TZS bị thất
thoát, trên thực tế, số tiền này còn lớn
hơn rất nhiều. Tuy nhiên, con số chính
xác đến nay vẫn chưa được công bố.
Báo cáo của CAG cũng tiết lộ mối lo

ngại về một khoản tiền lên tới  976,97 tỷ
TZS (420 triệu USD) đã được chi tiêu
bừa bãi, không tuân thủ các quy định của
pháp luật. Ngoài ra, Báo cáo của CAG
đã phát hiện ra nhiều bất thường và đưa
ra những lo ngại về tình hình tài chính,
hậu quả của công tác quản lý ngân sách
lỏng lẻo, tắc trách, tồn tại nhiều điểm
yếu. Các giao dịch từ một số tài khoản
ngân hàng không được giám sát chặt
chẽ, việc quản lý và sao lưu dữ liệu hay
bị lỗi và chưa phù hợp.

Thiếu minh bạch trong quản lý 
tài chính 

Sau khi nhậm chức vào năm 2015,
Tổng thống Tanzania John Magufuli đã
nhanh chóng phát động một chiến dịch
chống tham nhũng được toàn thể công
chúng ca ngợi, ủng hộ. Ông đã thực hiện
một số hành động nhằm thắt chặt công tác
quản lý ngân sách của Chính phủ, hạn chế
tối đa tình trạng rò rỉ quỹ công, điển hình
là việc ông đã mạnh tay thanh lọc bộ máy
nhân sự, phát hiện các đối tượng nằm
trong danh sách ảo nhằm tiết kiệm cho
ngân sách nhiều khoản chi.

Tuy nhiên, 3 năm sau đó, tài chính
công của Tanzania vẫn nằm trong tình

trạng rối ren.
Công tác giám sát
tài chính của
Chính phủ chưa
thực sự hiệu quả
khiến nhiều
khoản tiền lớn từ
ngân sách công đã
biến mất và hiện
chưa thể tìm ra
nguyên nhân. Báo
cáo của CAG bày
tỏ mối quan ngại
rằng, công tác
quản lý tài chính
công của Tanza-
nia khó có thể

được cải thiện, thậm chí, có thể sẽ ngày
càng tồi tệ hơn.

Trong phiên họp mới nhất của Quốc
hội Tanzania, các nghị sỹ đã bàn thảo về
việc ngân sách được phân bổ cho năm tài
chính 2018-2019 thiếu tính hợp lý. Ví dụ,
trong nửa đầu năm tài chính, Ủy ban Bầu
cử quốc gia (NEC) đã được nhận các
khoản giải ngân trị giá 8,3 tỷ TZS (3,57
triệu USD), cao gấp 7 lần so với con số
1,2 tỷ TZS (516.000 USD) được Quốc hội
thông qua trước đó. 

Một số nghị sỹ tiết lộ, trong thời gian
tới, NEC có thể được giải ngân thêm
nhiều khoản tiền lớn nữa, dù NEC đã
được phân bổ khoản tiền khổng lồ 12,4 tỷ
TZS (5,33 triệu USD) vào tháng 9/2018
chỉ để tiến hành ba cuộc bầu cử.

Việc Quốc hội Tanzania cố tình che
giấu Báo cáo kiểm toán của CAG đã bị
công chúng phản đối trong bối cảnh các
nước trên toàn thế giới đang ngày càng
nỗ lực để tiến tới sự minh bạch về tài
chính công. Một số nghị sĩ yêu cầu công
khai báo cáo của CAG và PAC để tất cả
các nghị sĩ có thể xem xét, tuy nhiên,
yêu cầu này đã bị từ chối.n

(Theo Allafrica 
và Africanarguments)

Nghèo đói là hậu quả của nạn tham nhũng tại Tanzania 
Ảnh: ST   

Hãng kiểm toán Grant Thornton
gần đây đã lên tiếng chỉ trích

Ban Quản lý siêu Dự án Đập thủy
điện Muskat (Canada) về những
sai phạm liên quan đến mở thầu
và khẳng định siêu Dự án này
không thể đáp ứng các mục tiêu
về chi phí và thời hạn.

Đây là một trong những phát
hiện trong cuộc kiểm toán pháp lý
mới nhất do Grant Thornton tiến
hành. Báo cáo của Grant Thornton
được công bố hôm 18/02 vừa qua
trước khi khởi động vòng 2 của
phiên điều trần về những sai phạm
trong thi công và đội giá dự án. 

Grant Thornton cho biết, chi
phí của Dự án Đập Muskrat đã
tăng gấp đôi lên hơn 12,7 tỷ USD

so với con số dự kiến ban đầu là
6,2 tỷ USD. Báo cáo nhận định,
Nalcor Energy, đơn vị giám sát
Dự án, đã để chậm tiến độ rất
nhiều so với dự tính, dẫn tới hao
tổn lớn về mặt chi phí. Đồng thời,
giá thầu cho các hợp đồng xây
dựng đã vượt quá ước tính của
Nalcor Energy, với giá thầu cao
hơn từ 60 - 160% so với ước tính
của Nalcor Energy. 

Kiểm toán viên của Grant
Thornton, ông Scott Shaffer đã

nhìn thấy những vấn đề này từ
năm 2013 và đã đưa ra cảnh báo
đối với Nalcor Energy, song đơn
vị giám sát Dự án đã không thực
hiện việc tính toán lại chi phí hay
sửa đổi dự toán chi phí vốn trước
khi ký bảo lãnh khoản vay vào
tháng 11/2013. Một khi bảo lãnh
khoản vay được đặt bút ký, có
nghĩa là chính quyền tỉnh buộc
phải cam kết hoàn thành Dự án,
mà bỏ qua khoản chi phí vượt trội
đã được dự tính. 

Khi xem xét công tác quản lý
hợp đồng của Nalcor Energy, các
kiểm toán viên phát hiện ra rằng,
Astaldi - nhà thầu của Italy được
thuê để thực hiện công trình - được
lựa chọn không thông qua mở thầu
cạnh tranh. Chính sai phạm này của
Nalcor Energy cũng góp phần dẫn
đến việc chi phí công trình vượt
quá chi phí giá dự tính ban đầu. 

Báo cáo nhận định, Nalcor
Energy nhận thấy Astaldi không
đạt được các mục tiêu về hiệu quả

thực hiện của mình, song vẫn trì
hoãn, không xem xét việc thay thế
nhà thầu mãi đến năm 2016, khi
mà tình hình tài chính của Nalcor
Energy trở nên sa sút. Kiểm toán
viên Shaffer đã xem xét một cách
kỹ càng một số gói thầu lớn của
Dự án và nhận thấy nhiều khoản
chênh lệch đáng kể giữa dự toán
và chi phí thực tế. Mãi đến tháng
3/2018, khi chi phí vượt trội của
siêu Dự án này tăng thêm 1,2 tỷ
USD, Nalcor Energy mới chính
thức trục xuất Astaldi khỏi Dự án
và hiện một công ty của Canada là
Pennecon đang tiếp quản phần
việc của Astaldi.n
(Theo CBC.ca và National Post)

NGỌC QUỲNH

CANADA: 

Deloitte Nhật 
chịu phạt 2 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán (SEC) Nhật vừa ra
quyết định áp mức phạt 2 triệu USD đối với
Deloitte tại Nhật liên quan đến cáo buộc phát
hành báo cáo kiểm toán vi phạm tính độc lập
theo quy định của SEC. Được biết, đây là báo
cáo kiểm toán Mitsubishi UFJ Financial
Group, Inc - Tập đoàn tài chính lớn của Nhật.n

(Theo Accounting Today)

Belarus tiến hành kiểm toán chung
với Slovakia

Mới đây, KTNN Belarus đã ký kết Thỏa
thuận kiểm toán chung liên chính phủ với
KTNN Slovakia về các hợp đồng mua sắm
của Chính phủ do các cơ quan kiểm soát tài
chính tối cao thực hiện trong năm 2018. Dự
kiến, cuộc kiểm toán sẽ được hoàn tất trong
tháng 4/2019.n (Theo Belarus News)

Bangladesh: Sẽ kiểm toán 
khối ngân hàng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Bangladesh
Mustafa Kamal cho biết, Chính phủ nước này
sẽ tiến hành một cuộc kiểm toán đặc biệt đối
với khối ngân hàng để đảm bảo tính minh
bạch và sự thống nhất trong khối này. Tuyên
bố này được đưa ra hôm 07/02 tại Hội thảo
Kinh doanh thường niêm 2019 được tổ chức
tại Thủ đô Dhaka. Được biết, cuộc kiểm toán
sẽ được khởi động ngay sau khi tham vấn với
Thống đốc Ngân hàng T.Ư và một số lãnh đạo
của các tổ chức tài chính liên quan.n

(Theo The Independent)

TANZANIA: 

r THANH XUYÊN

Tập đoàn Viễn thông di động của Anh
Vodafone mới đây quyết định lựa chọn EY trở
thành hãng kiểm toán độc lập của Tập đoàn
cho năm tài chính 2020.n (Theo Economia)

KPMG vừa ra quyết định sa thải nhóm
nhân sự thực hiện kiểm toán tại Tập đoàn
Xây dựng đã sụp đổ Carrillion của Anh sau
phán quyết áp án phạt lớn của Ủy ban Báo
cáo tài chính Anh (FRC) khiến KPMG mất
đi lượng khách hàng lớn.n

(Theo Accountancy Daily)
TRÚC LINH
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