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

Thời gian gần đây, việc các cửa hàng hạ giá khuyến mại, nhất
là đối với hàng nội, đang là xu hướng và chiêu thức bán hàng

phổ biến ở nước ta; đồng thời cho thấy nhiều nguyên nhân và

thông điệp đáng chú ý, trong đó có dấu hiệu về sự thừa ứ hay
chán hàng Việt…?! 

Ở đâu và thời nào cũng vậy, người tiêu dùng địa phương,
trong nước thường là những vị khách hàng đầu tiên và có vai trò
quan trọng trước hết đối với những hàng hóa và dịch vụ được
sản xuất trên địa bàn, nhất là trước sức ép cạnh tranh của toàn
cầu hóa và hội nhập. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam" và “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt
Nam” xuất phát từ lẽ tự nhiên đó…

(Xem tiếp trang 4)

Từ “ưu tiên” sang
“chinh phục”…! 
r TS. NGUYỄN MINH PHONG - Chuyên gia Kinh tế

HOạT độNG XÂY DựNG VÀ VIệC QUảN LÝ, Sử DụNG VốN đầU Tư Dự ÁN đầU Tư XÂY DựNG 
Mở RộNG KHU BAY - CảNG HÀNG KHÔNG QUốC Tế CÁT BI, TP. HảI PHÒNG:

Dự án quan trọng nhưng còn 
thiếu sót trong triển khai, thực hiện

(Xem trang 8)
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Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Mới đây, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám
sát của Quốc hội về “Việc thực hiện

chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý,
sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai
năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”
(Đoàn giám sát) đã có buổi làm việc với
KTNN. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc
hội Vũ Hồng Thanh, Phó Trưởng đoàn
thường trực Đoàn giám sát điều hành buổi
làm việc (ảnh bên).

Tham dự buổi làm việc có Tổng Kiểm
toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cùng đại
diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc
KTNN; các thành viên Đoàn giám sát và một
số chuyên gia.

Báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả kiểm
toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị
từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực
đến năm 2018 của KTNN cho biết: Từ năm
2016 đến nay, KTNN đã thực hiện 48 cuộc
kiểm toán có nội dung liên quan đến quản

lý, sử dụng đất đai đô thị; trong đó, riêng
năm 2017, KTNN đã tổ chức kiểm toán
Chuyên đề Quản lý, sử dụng đất khu đô thị
giai đoạn 2013-2016 tại 10 tỉnh, thành phố
trực thuộc T.Ư và lồng ghép kiểm toán
Chuyên đề này tại 33 cuộc kiểm toán ngân
sách địa phương. Qua đó, KTNN đã kiến
nghị xử lý tài chính 10.918,14 tỷ đồng;

trong đó, tăng thu, giảm chi NSNN 5.546,9
tỷ đồng. 

Kết quả kiểm toán cho thấy, bên cạnh
những kết quả đạt được trong công tác quản
lý, sử dụng đất đai, hệ thống chính sách,
pháp luật về vấn đề này còn chưa đồng bộ,
chậm được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện;

(Xem tiếp trang 3)
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Ngày 14/3, Đoàn đại biểu của
KTNN Việt Nam do Phó Tổng

Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân
Tiên làm Trưởng đoàn đã kết thúc tốt
đẹp chuyến công tác tại Israel tham
dự Hội nghị chung lần thứ 3 giữa Tổ
chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao
châu Á (ASOSAI) và Tổ chức Các
cơ quan Kiểm toán tối cao châu Âu
(EUROSAI).

Hội nghị chung lần thứ 3 diễn ra
từ ngày 11 - 14/3, tại TP. Jerusalem,
Israel với sự tham dự của khoảng 45
cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) là
thành viên ASOSAI và EUROSAI.
Đây là diễn đàn được tổ chức định kỳ
nhằm thúc đẩy sự hợp tác phát triển
giữa hai tổ chức. 

Tại Phiên khai mạc sáng 11/3, thay
mặt Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt

Nam với tư cách là Chủ tịch ASOSAI
nhiệm kỳ 2018-2021, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đã có
bài phát biểu, thể hiện quyết tâm của
hai tổ chức trong việc khẳng định vai
trò của SAI đối với công tác quản trị
tốt ở cấp quốc gia và trên thế giới.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn đại
biểu KTNN Việt Nam đã tham gia các
phiên làm việc; trao đổi, học hỏi kinh
nghiệm nghề nghiệp từ các SAI; tham
luận về kiểm toán hoạt động, kiểm
toán môi trường và cùng với các SAI
đi khảo sát thực tế, tham quan một số
địa điểm…

Bên lề Hội nghị, Phó Tổng Tổng
Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên
đã hội đàm với Tổng Tổng Kiểm toán
Nhà nước Israel. Tại đây, Phó Tổng
Tổng Kiểm toán Nhà nước đã bày tỏ

mong muốn phát triển hơn nữa mối
quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trên
các lĩnh vực mà KTNN Israel có thế
mạnh như: kiểm toán môi trường,
kiểm toán công nghệ thông tin…
nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
và chia sẻ kiến thức chuyên môn;
tham gia chung vào các hoạt động đào
tạo của ASOSAI, giúp KTNN Việt
Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch
ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Israel
đánh giá cao những đóng góp của
KTNN Việt Nam đối với sự phát triển
của ASOSAI và khẳng định sẽ nỗ lực
hết sức để tăng cường hơn nữa mối
quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, hỗ
trợ và giúp đỡ KTNN Việt Nam thực
hiện tốt vai trò lãnh đạo, dẫn dắt
ASOSAI phát triển.n HOÀNG SỸ

THỨ NĂM 21-3-20192

r Sáng 20/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với
T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm
đánh giá kết quả phối hợp công tác thời gian qua.
r Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với
các tỉnh Tây Nguyên, chiều 19/3, Đoàn công tác của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn đã có buổi
làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai.
r Ngày 20/3, đồng chí Trương Thị Mai - Bí Thư
T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư - dẫn đầu Đoàn
công tác của T.Ư đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai
Châu về kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-
NQ/TW về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện
Chỉ thị số 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân
tộc Mông.n

r Ngày 20/3, tại Nhà Quốc hội, Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hồ Đức Phớc tham gia Đoàn giám sát
"Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch,
quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất
đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" của
Quốc hội làm việc với Thường trực Chính phủ. Cùng
ngày, cũng tại Nhà Quốc hội, Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước Vũ Văn Họa tham gia Đoàn giám sát
"Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử
dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
nhà nước giai đoạn 2013-2018" làm việc với các cơ
quan liên quan.
r Ngày 18/3, tại Cần Thơ, KTNN đã tổ chức Kỳ thi
tuyển công chức năm 2018 với sự tham gia của 62
thí sinh. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn
Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng.
r Ngày 19/3, tại trụ sở KTNN, các đơn vị trực
thuộc KTNN có liên quan đã họp lấy ý kiến góp ý
hoàn thiện giao diện Chuyên trang thông tin điện
tử "KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ
2018-2021.n HOÀNG LONG

Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước kết thúc tốt đẹp 
chuyến công tác tại Israel

Báo chí Việt Nam đổi mới, 
sáng tạo và trách nhiệm

Từ ngày 15 đến 17/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư;
Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao

và Du lịch; Hội Nhà báo Việt Nam; UBND TP. Hà Nội
đã phối hợp tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2019 với chủ
đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì
lợi ích của đất nước và nhân dân”. Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự, phát biểu và đánh trống
khai mạc Hội báo. 

Hội báo năm nay có 76 khu vực trưng bày, thu hút sự
tham gia của 200 đơn vị, gồm các cơ quan báo chí, các
cấp Hội Nhà báo, các cơ sở đào tạo báo chí, 8 cụm Hội
Nhà báo tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ của Hội báo,
nhiều hoạt động đặc sắc đã được tổ chức như: Triển lãm
Ảnh Kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc
Kháng; Triển lãm Sắc xuân trên mọi miền đất nước; Lễ
Tiếp nhận hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam; giới thiệu
cuốn sách Từ bến sông Nhùng; Tọa đàm Nhà báo Huỳnh
Văn Tiểng - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;
Diễn đàn Báo chí - Cầu nối DN và Chính phủ; Diễn đàn
Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ... 

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, Hội báo năm 2019 đã
thành công tốt đẹp. Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã trao
6 loại giải: “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc”; “Bìa báo
Tết đẹp”; “Giao diện điện tử Tết đẹp”; “Chương trình
phát thanh, chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết
Kỷ Hợi”; “Công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp
vụ báo chí”; “Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường,
biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2018”.  Ban
Tổ chức cũng đã trao tặng toàn bộ các ấn phẩm trưng
bày tại Hội báo cho lực lượng hải quân và bộ đội biên
phòng đang làm nhiệm vụ trên mọi miền của Tổ quốc.n

NAM SƠN

Chiều 18/3, tại trụ sở KTNN, Khối
thi đua các Bộ, ban, ngành nội

chính T.Ư (Khối) đã tổ chức Hội nghị
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng
năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ
năm 2019 (ảnh bên).

Tham dự Hội nghị có Tổng Kiểm
toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó
Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng T.Ư
Phạm Huy Giang; đại diện lãnh đạo 8
đơn vị thuộc Khối; các lãnh đạo, công
chức, chuyên viên phụ trách công tác thi
đua, khen thưởng của Ban Thi đua, khen
thưởng T.Ư và các đơn vị thuộc Khối.

Khai mạc Hội nghị, Tổng Kiểm toán
Nhà nước đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa
quan trọng của Hội nghị; đồng thời biểu
dương những thành tích đạt được trong
phong trào thi đua của Khối năm 2018. 

Theo Dự thảo Báo cáo tổng kết
công tác thi đua, khen thưởng năm
2018, phương hướng, nhiệm vụ năm
2019 của Khối, trong năm 2018, lãnh
đạo các Bộ, ban, ngành trong Khối đã
tích cực tuyên truyền, quán triệt, triển
khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị
của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
về tiếp tục đổi mới công tác thi đua,
khen thưởng; thi đua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và
Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của
Ban Bí thư T.Ư Đảng, các Bộ, ban,
ngành trong Khối đã chủ động, tích
cực tham mưu với lãnh đạo ban hành
các quyết định, kế hoạch tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ
tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi
đua ái quốc. Triển khai 3 phong trào
thi đua do Thủ tướng phát động: “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn
mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội
nhập và phát triển”, “Cả nước chung
tay vì người nghèo - Không để ai bỏ
lại phía sau”, các đơn vị trong Khối đã
tổ chức các phong trào thi đua dưới
nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực và
hiệu quả, với mục tiêu phấn đấu hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị
năm 2018. 

Trên cương vị là Khối trưởng trong
năm 2018, KTNN đã phối hợp chặt chẽ
với Khối phó (Viện Kiểm sát nhân dân
tối cao) và các đơn vị thành viên xây
dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện các
hoạt động thi đua năm 2018 của Khối,
tổ chức ký giao ước thi đua giữa các Bộ,
ban, ngành trong Khối. Trên cơ sở các
nội dung, nhiệm vụ đề ra, các đơn vị đã
cụ thể hoá thành các phong trào thi đua
phù hợp, thiết thực, bám sát nhiệm vụ
chính trị, có khẩu hiệu hành động cụ
thể. Qua đó, nhiều tấm gương tiêu biểu,
xuất sắc đã xuất hiện và được nêu
gương học tập trong cán bộ, công nhân
viên, chiến sĩ…

Hội nghị đã được nghe 3 báo cáo
điển hình tiên tiến, trong đó có báo cáo

Khối các Bộ, ngành nội chính Trung ương ký giao ước thi đua
năm 2019

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng khoa
học KTNN đã tổ chức nghiệm thu

2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở. 
Đề tài: “Xác định phương pháp

chọn mẫu, cỡ mẫu trên cơ sở đánh giá
rủi ro khi thực hiện kiểm toán thu ngân
sách địa phương” do ThS. Cù Hoàng
Hanh và Kỹ sư Trần Kim Cường
(KTNN khu vực VIII) đồng chủ nhiệm.
Đề tài gồm 2 chương, hướng đến mục
tiêu: hệ thống cơ sở lý luận về xác định
phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu và
phân tích thực trạng chọn mẫu khi thực

hiện kiểm toán thu ngân sách địa
phương; đề xuất giải pháp hoàn thiện
việc chọn mẫu, cỡ mẫu trên cơ sở đánh
giá rủi ro khi thực hiện kiểm toán thu
ngân sách địa phương.

Đề tài: “Ứng dụng hệ thống thông
tin địa lý vào kiểm toán việc lập và
quản lý quy hoạch các dự án khoáng
sản” do hai Kỹ sư Đặng Phương Hảo
và Phan Trung Kiên (KTNN khu vực
VIII) đồng chủ nhiệm. Đề tài gồm 2
chương; việc nghiên cứu Đề tài có ý
nghĩa thiết thực đối với hoạt động kiểm

toán, giúp cho kiểm toán viên kiểm
toán đúng trọng tâm, nội dung, qua đó
góp phần nâng cao chất lượng cuộc
kiểm toán, đồng thời rút ngắn thời gian
kiểm toán.

Theo Hội đồng nghiệm thu, các đề
tài có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực
tiễn. Tuy nhiên, để hoàn thiện các đề tài,
mỗi Ban Chủ nhiệm cần bố cục lại cho
hợp lý hơn; tập trung, bám sát vấn đề
nghiên cứu để tăng tính thuyết phục.

Kết quả, 2 đề tài đều được xếp
loại: Khá.n NGUYỄN LỘC

Nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở

(Xem tiếp trang 7)
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Tham dự Hội thảo có Tổng
Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức

Phớc và các đại biểu đến từ các cơ
quan của Quốc hội, các Bộ, cơ
quan T.Ư và địa phương; các
trường ĐH, viện nghiên cứu; các
chuyên gia, nhà khoa học; các đơn
vị trực thuộc KTNN… Hội thảo
diễn ra dưới sự đồng chủ trì của
TS. Phạm Tất Thắng - Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội; GS,TS. Đoàn
Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước; PGS,TS. Nguyễn Đình
Hòa - quyền Giám đốc Trường
Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ
kiểm toán. 

Kết quả tích cực nhưng cơ chế
còn vướng 

Tại Hội thảo, các ý kiến tham
luận, thảo luận đánh giá, thời gian
qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ
theo Nghị quyết số 77/NQ-CP của
Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt
động đối với các cơ sở giáo dục ĐH
công lập đã đạt được nhiều kết quả
tích cực. Chất lượng, hiệu quả công
tác đào tạo đã được nâng lên, áp lực
chi NSNN cho lĩnh vực giáo dục và
đào tạo (GD&ĐT) được giảm nhẹ.
Một số trường đã chủ động huy
động nguồn lực ngoài NSNN để
gia tăng được nguồn thu sự nghiệp
và có chênh lệch thu, chi để tăng
thu nhập cho người lao động... 

Tuy vậy, việc thực hiện cơ chế
này cũng bộc lộ không ít vướng
mắc. Cụ thể như: Hệ thống các tiêu
chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật
làm cơ sở để trường thực hiện chưa
được ban hành kịp thời; việc quản
lý tài chính chưa thật hiệu quả, vẫn
còn tình trạng trông chờ, ỷ lại
NSNN; chưa khuyến khích tăng
mức độ tự đảm bảo nguồn kinh phí;
nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật
chất để nâng cao chất lượng giáo
dục chưa được chú trọng... 

Theo PGS,TS. Trần Văn Tớp -
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách
khoa Hà Nội, chủ trương giao
quyền tự chủ cho các trường ĐH là

hoàn toàn đúng đắn. Là một trong
những cơ sở đào tạo đầu tiên triển
khai tự chủ và đạt một số kết quả,
tuy nhiên, Trường ĐH Bách khoa
cũng gặp phải một số khó khăn
nhất định. Cụ thể, quy định thí điểm
tự chủ đã được ban hành song thiếu

văn bản hướng dẫn, dẫn đến việc
thực hiện tự chủ gặp nhiều khó
khăn; nguồn thu từ học phí chưa
đáp ứng yêu cầu nâng cao chất
lượng; cam kết của Nhà nước về tài
chính cho trường tự chủ chưa được
thực hiện...  

Cho rằng các quy trình, thủ tục
về phê duyệt, triển khai dự án đầu
tư, mua sắm của các trường tự chủ
đều phải thực hiện theo pháp luật
về đầu tư công và bị chi phối bởi
nhiều văn bản pháp luật là bất cập,
ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ
Kế hoạch - Tài chính (Bộ
GD&ĐT) - đề nghị Bộ Tài chính,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu
sửa đổi Luật Đầu tư công; Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công theo
hướng giao quyền tự chủ nhiều hơn
cho các trường trong đầu tư, mua
sắm từ nguồn thu hợp pháp; thực
hiện cho thuê, liên doanh, liên kết
bằng tài sản của trường. 

Theo bà Đoàn Thị Kim Dung
(Bộ Tài chính), một trong những
rào cản thực hiện tự chủ là các văn
bản hướng dẫn triển khai chưa
thống nhất quản lý theo cơ chế giá
hay cơ chế phí. Bộ GD&ĐT chưa
đánh giá mức độ bù đắp chi phí của
học phí để từ đó đề xuất mức giá
dịch vụ phù hợp; chưa thực sự chủ
động trong việc đánh giá, điều
chỉnh học phí từng năm học để đảm
bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát,
đảm bảo an sinh xã hội...

Kiểm toán Nhà nước góp phần
hoàn thiện chính sách, tháo gỡ
rào cản

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã
đề cập đến vai trò của KTNN trong
việc kiểm toán, đánh giá tình hình
thực hiện cơ chế tự chủ ĐH. Thời
gian qua, KTNN đã tiến hành một
số cuộc kiểm toán trong lĩnh vực
GD&ĐT. Trên cơ sở những phát
hiện kiểm toán, ngoài kiến nghị xử
lý tài chính, kiến nghị về quản lý,
tuân thủ các quy định của pháp luật,
KTNN đã có nhiều kiến nghị nhằm
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các
văn bản quy phạm pháp luật, cơ
chế, chính sách trong lĩnh vực

GD&ĐT, trong đó có cơ chế thực
hiện tự chủ trường ĐH công lập.
Theo PGS,TS. Hoàng Văn Cường
- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH
Kinh tế Quốc dân, sự vào cuộc của
KTNN đã giúp hoạt động của các
cơ sở giáo dục hiệu quả hơn và theo
đúng quy định của pháp luật, trong
đó có vấn đề tự chủ ĐH. 

Ông Cường cho rằng: Luật
Giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực từ
ngày 01/7/2019, tuy nhiên, đến nay,
các văn bản hướng dẫn thi hành
vẫn chưa đầy đủ, đồng bộ. Thông
qua Hội thảo, chúng tôi mong
muốn KTNN sẽ đưa ra kiến nghị
để hoàn thiện các quy định của
pháp luật có liên quan”.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn
Xuân Tiên đánh giá cao sự tham
gia, đóng góp ý kiến của các đại
biểu. Từ những bất cập trong thực
hiện cơ chế tự chủ của các trường
ĐH công lập, KTNN kiến nghị các
Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống
pháp lý để thúc đẩy và tạo điều
kiện thuận lợi cho các trường ĐH
thực hiện cơ chế tự chủ; tiếp tục
thực hiện giao quyền tự chủ đầy
đủ về tài chính, tổ chức, biên chế
và hoạt động cho các trường ĐH
công lập; tính đúng, đủ chi phí hợp
lý, điều chỉnh giá các dịch vụ giáo
dục theo cơ chế thị trường; tiếp tục
sắp xếp lại hệ thống các trường
ĐH công lập; sắp xếp, giải thể các
trường hoạt động không hiệu quả;
tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát, yêu cầu tính công khai,
minh bạch, trách nhiệm giải trình
của các trường ĐH nhằm đảm bảo
các trường hoạt động theo đúng
pháp luật. 

Về phía KTNN, theo Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước, KTNN sẽ
sớm xây dựng và ban hành Đề
cương kiểm toán Chuyên đề việc
thực hiện cơ chế tự chủ tại các
trường ĐH công lập, làm cơ sở cho
các đơn vị trực thuộc tiến hành
khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán.
Các đơn vị chủ trì kiểm toán cần bố
trí lực lượng kiểm toán viên có
trình độ, kinh nghiệm hiểu biết về
các hoạt động của trường ĐH và cơ
chế tự chủ. Quá trình kiểm toán cần
xác định đúng, đủ trách nhiệm, kết
quả khắc phục những sai phạm của
các tổ chức, cá nhân có liên quan
đến việc thực hiện cơ chế tự chủ tại
các trường để đưa ra các kết luận,
kiến nghị phù hợp với thực tiễn.n

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của KTNN” do
KTNN tổ chức ngày 19/3, bên cạnh việc đề cập đến những kết quả đạt được, các đại biểu đã chỉ ra những
hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học (ĐH) công lập; có những
đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy cơ chế tự chủ của trường ĐH; đồng thời đề nghị KTNN tiếp tục phát
huy vai trò trong việc kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan.

Cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập
- Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán Nhà nước
r Bài và ảnh: N.HỒNG - N.LỘC

nhiều nội dung còn bất cập, chưa đáp ứng
được yêu cầu thực tiễn và là kẽ hở để các tổ
chức, cá nhân có liên quan có thể trục lợi,
gây lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử
dụng đất, nhất là đất đai đô thị. Công tác phê
duyệt, điều chỉnh quy hoạch, giao đất, xác
định giá đất cũng như việc tuân thủ pháp
luật khi triển khai thực hiện dự án còn nhiều
hạn chế.

Đặc biệt, kết quả kiểm toán việc thực
hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao)
cho thấy, hầu hết các dự án BT đều lựa chọn
nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, làm
giảm sự cạnh tranh và tiềm ẩn nguy cơ rủi
ro chọn nhà đầu tư không đủ năng lực. Quy
định về thời điểm giao đất để thanh toán dự

án BT và thời điểm giao đất dự án BT không
rõ ràng, dẫn đến việc thanh toán dự án BT
bằng quỹ đất với giá chỉ định thấp, không
đảm bảo nguyên tắc ngang bằng giá, gây thất
thoát lớn NSNN…

Căn cứ kết quả kiểm toán, KTNN đã
kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa
phương chỉnh sửa, bổ sung nhiều văn bản
quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt về quản
lý, sử dụng đất.

Trên cơ sở báo cáo của KTNN, các đại
biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về
những bất cập trong chính sách pháp luật về

đất đai và công tác quản lý, sử dụng đất đô
thị tại các địa phương; những kiến nghị của
KTNN nhằm hoàn thiện chính sách và nâng
cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất...

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc cũng đã làm rõ một số vấn
đề được các đại biểu đặt ra xung quanh kết quả
kiểm toán của KTNN. Tổng Kiểm toán Nhà
nước nhấn mạnh: KTNN đã cung cấp đầy đủ
kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất
đô thị theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Từ góc
độ cơ quan kiểm toán, KTNN kiến nghị cần
sửa Luật Đất đai, trong đó có vấn đề về giá

đất, giao đất, thu hồi đất, định giá đất, ngăn
chặn thất thoát từ các dự án BT…

Theo Phó Trưởng Đoàn giám sát Vũ
Hồng Thanh, kết quả kiểm toán trên là
những thông tin bổ ích giúp cho Đoàn giám
sát hoàn thiện báo cáo giám sát. Phó Trưởng
Đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới, KTNN
tiếp tục phối hợp với các thành viên của
Đoàn để cung cấp thêm thông tin từ các báo
cáo kiểm toán năm 2014, 2015; bổ sung,
đánh giá thêm các vấn đề: định giá đất; Thuế
Giá trị gia tăng; phê duyệt, điều chỉnh quy
hoạch; quy trình, thủ tục, cơ chế gây thất
thoát của các dự án BT… nhằm hoàn thành
báo cáo giám sát đảm bảo chất lượng.n

Tin và ảnh: Đ. KHOA

Đoàn giám sát của Quốc hội... (Tiếp theo trang 1)

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên: Năm 2019, KTNN
ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề tự chủ của các trường đại
học công lập. Khi triển khai, KTNN sẽ thực hiện cả ba loại hình kiểm
toán, trong đó đi sâu kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá tính hiệu
quả, hiệu lực, tính tiết kiệm, tính kinh tế, đặc biệt là đối với vấn đề
sử dụng bộ máy, nhân lực, hiệu quả sử dụng các nguồn lực, cũng như
kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó, KTNN sẽ có ý
kiến về vấn đề quản lý, quản trị tại các trường. KTNN sẽ tổng hợp
kết quả kiểm toán để báo cáo Quốc hội. Đây cũng là một trong
những điều kiện để các Bộ, ngành xây dựng các cơ chế, chính sách
mới phù hợp hơn.n

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP. HCM Phan Thị Bích
Nguyệt: Thực tế, nếu các trường tự chủ làm đúng quy định thì các
quyết định tự chủ gần như sẽ không thực hiện được. Đó cũng là cái
khó để khi KTNN vào kiểm toán có thể chia sẻ với các trường, vì
KTNN phải dựa vào quy định, chính sách pháp luật để đánh giá. Bởi
vậy, muốn tự chủ thành công phải cởi mở hơn trong xây dựng văn
bản pháp luật có liên quan. Các cơ quan làm luật và các chính sách,
chế độ liên quan đến tự chủ phải có góc nhìn phù hợp với thực tế để
sửa đổi các quy định chưa phù hợp. Đó cũng là điều kiện để KTNN
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ một cách dễ dàng hơn.n



THỨ NĂM 21-3-20194
Chiếm lĩnh “trận địa”, đẩy lùi
tín dụng đen ở nông thôn

Yêu cầu đẩy lùi tín dụng đen đã
được lãnh đạo Chính phủ nhiều lần
nhấn mạnh và chỉ đạo các Bộ,
ngành liên quan có giải pháp hiệu
quả hơn trong xử lý vấn nạn này.
Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ
ngân hàng năm 2019, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đánh giá, hoạt động tín dụng đen
thời gian qua xảy ra trên nhiều địa
phương, gây bất ổn trật tự xã hội,
tác động xấu đến hoạt động tiền tệ
ngân hàng, ảnh hưởng đến niềm tin
của người dân. “Tín dụng đen, cho
vay lãi suất cắt cổ đang bủa vây
người yếu thế, từ thành thị đến
nông thôn, từng ngóc ngách bản
làng, lo hơn nữa là cách đòi nợ
kiểu xã hội đen hiện nay, buộc
người vay đến chỗ mất nhà, đẩy
gia đình người vay đến cảnh nghèo
đói…” - Thủ tướng dẫn lời của một
đại biểu Quốc hội và đề nghị ngành
ngân hàng cần chủ động phối hợp
hơn với Bộ Công an xử lý tốt hơn
tình trạng tín dụng đen, kịp thời tạo
điều kiện cho người dân tiếp cận
tín dụng.

Tiếp đó, tại buổi làm việc với
Ngân hàng Chính sách xã hội,
Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân
hàng này tiếp tục cải cách, đơn
giản hóa thủ tục hành chính, chủ
động, tích cực huy động mọi
nguồn vốn, tạo điều kiện cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo phát triển
sản xuất, thoát nghèo bền vững;
gắn tín dụng chính sách với xây
dựng nông thôn mới; tăng cường
kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn
tín dụng chính sách đến đúng đối
tượng thụ hưởng, góp phần đẩy
lùi tín dụng đen.

Nghị quyết số 01/NQ-CP của
Chính phủ ngày 01/01/2019 cũng
đặt ra yêu cầu “có giải pháp tín
dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu
hợp pháp của người dân, góp phần
hạn chế tín dụng đen”. Với tinh
thần đó, tại Hội nghị Triển khai
nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các
chương trình mục tiêu quốc gia

năm 2019, Phó Thủ tướng Chính
phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh,
với các công cụ tài chính và pháp
chế như hiện nay, ngành ngân
hàng và các Bộ, ngành liên quan
cần chiếm lĩnh “trận địa”, đẩy lùi
tín dụng đen ở nông thôn.

Mở rộng tín dụng tiêu dùng để
giảm nhu cầu tiếp cận tín
dụng đen

Thực hiện chỉ đạo của Chính
phủ, thời gian qua, ngành ngân
hàng đã chủ động triển khai nhiều
giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu
sản xuất kinh doanh và phục vụ
đời sống người dân, DN, đặc biệt
là khu vực nông thôn, vùng sâu,
vùng xa, nơi dễ bị ảnh hưởng bởi
tín dụng đen. Tuy nhiên, tình trạng
tín dụng đen vẫn diễn biến phức
tạp dưới nhiều hình thức tinh vi,

gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình
hình an ninh trật tự.

Trước tình hình đó, vừa qua,
NHNN đã tổ chức các đoàn khảo
sát tại 7 địa phương - những nơi
được xem là có tín dụng đen nhiều
nhất nhằm nhận diện, đánh giá
đúng về tín dụng đen; đồng thời,
làm việc với các Bộ, ngành chức
năng để có những giải pháp cụ thể,
góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Tại Hội nghị Triển khai các giải
pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản
xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín
dụng đen diễn ra mới đây, Thống
đốc NHNN Lê Minh Hưng cho
biết, tới đây, NHNN sẽ sửa đổi
Thông tư số 43/2016/TT-NHNN
về cho vay tiêu dùng của các công
ty tài chính, nhằm kiểm soát chặt
chẽ hoạt động của các công ty này,
đồng thời tăng cường quản lý nhà

nước về hoạt động của loại hình
này để ngăn chặn tình trạng và
nguy cơ mất an toàn, tiếp tay cho
tín dụng đen hoạt động. Bên cạnh
đó, NHNN sẽ sửa đổi Thông tư số
39/2016/TT-NHNN quy định về
hoạt động cho vay của tổ chức tín
dụng đối với khách hàng nhằm tạo
điều kiện để các ngân hàng mở
rộng cho vay tiêu dùng cá nhân…

Bên cạnh đó, NHNN cũng
nghiên cứu để thực hiện gói tín
dụng tiêu dùng cho người nghèo và
các đối tượng chính sách để đề
xuất sửa đổi, nâng mức cho vay
kéo dài thời gian cho vay phù hợp
đáp ứng nhu cầu của người nghèo
và các đối tượng chính sách. Điển
hình như, đối với Ngân hàng
Chính sách xã hội, theo Quyết định
của Thống đốc NHNN kiêm Chủ
tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng

Chính sách xã hội, từ ngày
01/3/2019, mức vay tối đa của hộ
nghèo đã được nâng từ 50 triệu
đồng lên 100 triệu đồng/năm
không phải bảo đảm tiền vay; đồng
thời, thời hạn cho vay tối đa được
nâng lên 120 tháng. Đây được xem
là một giải pháp hữu hiệu nhằm
đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất của
hộ nghèo, góp phần đẩy lùi tín
dụng đen.

NHNN cũng xác định, để đẩy
lùi tín dụng đen, cùng với ngành
ngân hàng cần có sự vào cuộc
đồng bộ của tổ chức chính trị, đoàn
thể, chính quyền địa phương. Vì
vậy, ngày 18/3, Thống đốc NHNN
đã có văn bản đề nghị Bí thư tỉnh
ủy, thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ
tịch UBND các tỉnh, thành phố
quan tâm chỉ đạo triển khai các giải
pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản
xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp
phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng
đen; đồng thời, NHNN đề nghị các
tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội
phối hợp mở rộng tín dụng để hạn
chế tín dụng đen. 

Ngoài ra, ngành ngân hàng
cũng tập trung cải cách thủ tục
hành chính, cải tiến quy trình, thủ
tục cho vay; mở rộng mạng lưới
hoạt động, nhất là những địa bàn
đang là điểm nóng về tín dụng
đen, tạo điều kiện cho khách hàng
thuận tiện hơn trong việc tiếp cận
vốn và các dịch vụ ngân hàng
khác. Bởi khi tiếp cận được tín
dụng chính thức, người dân sẽ
không tìm đến tín dụng đen và tín
dụng đen cũng không có cơ hội
tiếp cận người dân. NHNN cũng
sẽ xem xét gia hạn nợ, điều chỉnh
kỳ hạn trả nợ khi người dân gặp
khó khăn chưa thể trả được nợ
đúng hạn, để người dân không
phải đi vay nặng lãi từ các đối
tượng cho vay tín dụng đen.n

Quyết tâm đẩy lùi tín dụng đen
r Đ. KHOA

Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) điều tra, xác minh một nhóm đối tượng hoạt động theo
hình thức tín dụng đen trên địa bàn                                                                                     Ảnh tư liệu

Trước tình trạng tín dụng đen hoành hành, tạo nhiều hệ lụy xấu trong đời sống kinh tế - xã hội,
khiến dư luận hoang mang, lo lắng, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt và Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) cũng đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn này.

Tại Lễ phát động phong trào “Hàng
Việt Nam chinh phục người Việt Nam”
chiều 20/11/2018, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Các
DNNN và tư nhân, hợp tác xã, hộ cá thể
cần đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ,
nghiên cứu thị trường tạo ra những sản
phẩm tốt, để chinh phục gần 100 triệu dân
trong nước và phục vụ xuất khẩu. Việc xây
dựng những thương hiệu mạnh chính là sự
khẳng định và phát huy mạnh mẽ lòng yêu
nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc
và xây dựng văn hóa tiêu dùng của người
Việt Nam. 

Thực tiễn cho thấy, cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” đã được phát động từ năm 2009 và
thu được nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu
là danh sách 588 DN năm 2017, 640 DN
năm 2018 và 542 DN năm 2019 đã chính
thức đạt Nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt
Nam chất lượng cao hằng năm được
người tiêu dùng bình chọn ngẫu nhiên và
khách quan trong khảo sát do Hội DN
hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC)
chủ trì thực hiện. Việt Nam hiện có khoảng

158 thương hiệu may mặc lớn, với 3 mặt
hàng chiến lược chủ lực được xuất khẩu
ra thị trường thế giới. Năm 2018, toàn
ngành đạt tỷ lệ sản xuất ở trong nước
khoảng 70% các sản phẩm sợi, vải, phụ
liệu, chỉ may và các hệ thống bao bì, đóng
gói… và đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng
35 tỷ USD. Sản xuất phục vụ thị trường
trong nước là một nhiệm vụ chiến lược
trọng tâm của ngành, với nhiều thương
hiệu uy tín cao như: Việt Tiến, Giovanni…
Mục tiêu ngành may là đến năm 2020-
2025 sẽ chủ động được toàn diện phần
cung nguyên, phụ liệu thiếu hụt… Theo
báo cáo của Tập đoàn Central Group Việt
Nam, hiện nay, 96% tổng doanh số của
BigC đến từ sản phẩm, hàng hóa trong
nước. Con số này cho thấy không chỉ chủ
trương ưu tiên phân phối sản phẩm Việt
Nam đến tay người tiêu dùng của hệ thống
phân phối siêu thị có uy tín này mà còn
khẳng định sức chinh phục mãnh liệt của
các dòng hàng Việt!

Tuy vậy, Việt Nam còn chưa có nhiều
các sản phẩm đẳng cấp quốc tế, đặc biệt
là trong các lĩnh vực quan trọng như: ôtô,
xe máy điện, điện tử, chế biến nông thủy
sản và các ngành dịch vụ chất lượng.

Thực tế cũng cho thấy, động lực hấp
dẫn thật sự để nguời Việt ưu tiên dùng
hàng Việt không chỉ là tinh thần yêu nước
chung chung, mà chính là sự quan tâm cải
thiện chất lượng, giá cả và thông tin, dịch
vụ hậu mãi. Hàng Việt Nam sẽ chinh phục
người tiêu dùng Việt Nam tốt hơn khi được
sản xuất và tổ chức phân phối đáp ứng
ngày càng tốt hơn các yêu cầu nghiêm
ngặt nhất về vệ sinh, an toàn thực phẩm,
bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn và
thông lệ quốc tế.

Để hàng Việt Nam chinh phục người
tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh cạnh
tranh quốc tế ngày càng gay gắt, cần có
giải pháp đồng bộ và phối hợp chặt chẽ
giữa các bên liên quan. Đặc biệt, cần tập
trung xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy

phạm, quy chuẩn chất lượng kỹ thuật theo
hướng quốc tế hóa; xây dựng các giá trị
văn hóa và thương hiệu DN theo hướng
nhân văn, coi trọng quyền lợi và sức khỏe
người tiêu dùng, đề cao chất lượng sản
phẩm và trách nhiệm cộng đồng; tăng
cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, đáp ứng kịp với tốc độ biến đổi nhanh
của thị trường và công nghệ…

Bên cạnh đó, quản lý nhà nước cũng
cần thiết lập và duy trì hiệu lực, hiệu quả
cao những "hàng rào kỹ thuật" và những
chế tài nghiêm khắc, bảo đảm sự cạnh
tranh thị trường lành mạnh giữa các DN,
phòng tránh và kiểm soát các biểu hiện
độc quyền và gian lận thương mại, nhất là
từ các hàng ngoại nhập chất lượng thấp,
giá rẻ, trốn thuế, vừa phá hoại sản xuất,
vừa ảnh hưởng sức khỏe người Việt...

Từ kêu gọi người tiêu dùng ưu tiên sử
dụng sang chinh phục người tiêu dùng
bằng chất lượng, giá cả và uy tín thương
hiệu là cả một quá trình nỗ lực và thước
đo tiến bộ mới về nhận thức và tổ chức
trong sản xuất, tiêu thụ hàng Việt Nam thời
hội nhập.n

Từ “ưu tiên”...  (Tiếp theo trang 1)
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Hệ thống giám sát tài chính
còn hoạt động phân tán

Hiện nay, nước ta đang áp
dụng mô hình giám sát thể chế.
Mô hình này được áp dụng khi
thị trường tài chính chưa thống
nhất, sản phẩm tài chính chưa
đa dạng, chưa có sự kết hợp
giữa các loại hình dịch vụ tài
chính. Theo đó, mỗi cơ quan
quản lý giám sát một lĩnh vực
riêng biệt. Hoạt động ngân hàng
chịu sự giám sát trực tiếp của
Ngân hàng Nhà nước (NHNN),
hoạt động bảo hiểm chịu sự
giám sát trực tiếp của Cục Quản
lý, giám sát bảo hiểm, thị trường
chứng khoán chịu sự giám sát
trực tiếp của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước. Ủy ban Giám
sát tài chính quốc gia có chức
năng tham mưu, tư vấn cho Thủ
tướng Chính phủ trong việc điều
phối, giám sát thị trường tài
chính quốc gia.

Theo TS. Nguyễn Thanh
Huyền - Đại học Thương mại,
hệ thống này không giám sát
được mối tương tác giữa các thị
trường, bởi hiện nay, ở Việt Nam
đã có các tập đoàn tài chính đa
ngành (ngân hàng, chứng khoán,
bảo hiểm, các dịch vụ tài chính
khác…), thị trường cũng đã phát
sinh nhiều giao dịch phức tạp,
tiềm ẩn rủi ro chéo giữa các
ngành và rủi ro mang tính hệ
thống. Trong khi đó, phương
thức giám sát tài chính còn thiên
về giám sát tuân thủ, chưa chú
trọng đúng mức đến giám sát
trên cơ sở rủi ro, khó giám sát
hữu hiệu các rủi ro chéo.

Các cơ quan giám sát nói
trên vừa ban hành cơ chế - chính
sách, cấp phép, vừa hướng dẫn,
triển khai thực hiện và kiêm vai
trò kiểm tra, thanh tra, giám sát
hoạt động của các định chế tài
chính. Mặc dù đã có rất nhiều
văn bản pháp lý liên quan
nhưng vẫn chưa có văn bản quy

định rõ cơ chế phối hợp giữa
các cơ quan này. Quy trình giám
sát của NHNN Việt Nam chưa
tạo được sự phối hợp tốt giữa
công tác giám sát từ xa và thanh
tra tại chỗ...

Chia sẻ nhận định này, ThS.
Lương Thị Hồng Ngân - Đại
học Thương mại - cho rằng: Hệ
thống giám sát tài chính ở Việt
Nam đang hoạt động phân tán,
mỗi cơ quan quản lý và giám sát
thực hiện giám sát một loại định
chế tài chính nhưng chưa thể
hiện rõ cấu trúc cụ thể, do vậy,
có thể sẽ trùng lặp chức năng
giám sát giữa các cơ quan giám
sát. Về bản chất, hệ thống giám
sát tài chính của Việt Nam vẫn
mang những đặc tính phân
quyền, chức năng giám sát
không độc lập với chức năng
quản lý. Mô hình này phù hợp
với đặc điểm kinh tế của Việt

Nam trong thời gian đầu xây
dựng hệ thống tài chính. 

Cần sớm hoàn thiện 
khung pháp lý

Theo TS. Nguyễn Thanh
Huyền, việc xây dựng và vận
hành hệ thống tài chính chỉ hiệu
quả khi hệ thống giám sát không
chồng chéo hoặc không có
khoảng trống. Hiện tại, Việt
Nam chưa cần thiết phải hợp
nhất các cơ quan giám sát tài
chính do mức độ đan xen các
sản phẩm tài chính tích hợp
chưa quá phức tạp. 

Trước hết, Việt Nam cần
hoàn thiện khung pháp lý để
quản lý, giám sát tài chính đối
với các tập đoàn tài chính trong
phạm vi quốc gia và cơ chế phối
hợp giám sát tài chính trong
phạm vi quốc tế, đảm bảo bao
quát các lĩnh vực hoạt động của

các tập đoàn tài chính (cả chính
thức lẫn phi chính thức) trong
nước và các tập đoàn xuyên
quốc gia. 

Việt Nam cần đánh giá các
định chế tài chính một cách
khách quan, chính xác và đầy đủ
để nhận định đúng về mức độ
rủi ro của định chế đó cũng như
đánh giá mức độ ảnh hưởng của
nó đến hệ thống tài chính, từ đó
nâng cao công tác quản trị rủi ro
trong hoạt động giám sát.

Hệ thống ngân hàng tại Việt
Nam đóng vai trò cốt lõi trong
hệ thống tài chính với quy mô
tín dụng chiếm trên 80% tổng số
vốn cung ứng ra nền kinh tế, do
đó, sự ổn định của hệ thống này
đóng vai trò quan trọng đối với
việc ổn định của lĩnh vực tài
chính. Vì vậy, NHNN Việt Nam
cần phải tăng cường năng lực
thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh

tra, giám sát, đồng thời mở rộng
phạm vi thanh tra, giám sát đến
các tập đoàn tài chính dưới hình
thức công ty mẹ - con, trong đó,
công ty mẹ là tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, cần nâng cao
hiệu lực giám sát cho các cơ
quan giám sát tài chính chuyên
ngành bởi khi xuất hiện các sản
phẩm tài chính tích hợp giữa
lĩnh vực ngân hàng, chứng
khoán, bảo hiểm, cơ quan giám
sát hoặc không đủ thẩm quyền
để kiểm soát hoặc sản phẩm đó
chưa nằm trong đối tượng điều
chỉnh của pháp luật hiện hành. 

ThS. Lương Thị Hồng Ngân
khuyến nghị, Việt Nam cần xây
dựng và hoàn thiện cơ chế pháp
lý theo hướng phân định rõ chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
từng cơ quan trong hệ thống
giám sát tài chính quốc gia.
Đồng thời, cơ quan quản lý nên
quy định chặt chẽ hơn cơ chế
phối hợp giám sát giữa các cơ
quan này như ký các thỏa
thuận/biên bản ghi nhớ có giám
sát qua lại hoặc cơ cấu chéo
nhân sự và ban hành luật để
điều chỉnh cơ chế giám sát.

Về dài hạn, Việt Nam nên
lựa chọn mô hình giám sát hợp
nhất, bởi lẽ, mô hình này sẽ tạo
sự thống nhất trong giám sát,
đồng thời tiết kiệm được chi
phí, nguồn nhân lực cho hệ
thống giám sát, tuy nhiên cần có
lộ trình. Tiếp đến là ban hành
luật về cơ quan giám sát hợp
nhất, quy định rõ mục tiêu,
nhiệm vụ của cơ quan giám sát
tài chính hợp nhất cũng như
quyền hạn và trách nhiệm của
các bộ phận trực thuộc. 

Còn hiện tại cũng như trong
ngắn hạn, Việt Nam có thể vận
dụng mô hình chức năng hỗn
hợp, bởi NHNN, Bộ Tài chính,
Ủy ban Giám sát tài chính quốc
gia là các cơ quan liên quan.
Tuy nhiên, khi chuyển sang mô
hình này cần giải quyết ba vấn
đề: phân công chức năng,
nhiệm vụ rõ ràng để không
trùng lặp giữa các cơ quan; tăng
cường sự phối hợp chính sách
và xây dựng các quy định ổn
định hệ thống làm chuẩn mực
cho sự tham gia của các cơ
quan trong việc thực hiện ổn
định tài chính.n

Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý để thị trường tài chính phát triển bền vững                   Ảnh minh họa

Hệ thống giám sát tài chính ở Việt Nam đang hoạt động phân tán, mỗi cơ quan quản lý và giám sát
thực hiện giám sát một loại định chế tài chính trong khi thị trường đã phát sinh nhiều giao dịch
phức tạp, tiềm ẩn rủi ro chéo giữa các ngành và mang tính hệ thống. Chính vì vậy, cần lựa chọn mô
hình giám sát tài chính phù hợp để góp phần cho thị trường tài chính phát triển bền vững.

Việt Nam cần lựa chọn mô hình 
giám sát tài chính phù hợp 
r THÙY ANH

Từ ngày 18 đến 21/3, KTNN đã triển
khai kiểm toán: Chương trình Nhà ở

xã hội (NƠXH) giai đoạn 2015-2018 tại
các quận, huyện: Long Biên, Thanh Trì,
Đông Anh (TP. Hà Nội); hoạt động quản lý
và sử dụng kinh phí sự nghiệp đô thị năm
2018 của TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng
Ngãi và TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử
dụng vốn đầu tư Dự án Hệ thống thoát
nước và xử lý nước thải TP. Long Xuyên,
tỉnh An Giang. Đồng thời, KTNN cũng
triển khai kiểm toán ngân sách địa phương
(NSĐP) năm 2018 của các tỉnh: An Giang,
Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hà
Tĩnh, Ninh Bình, Thái Bình. Các cuộc

kiểm toán trên do KTNN các khu vực: II,
III, IX, XI và Vụ Pháp chế (KTNN) thực
hiện trong thời hạn từ 47 đến 60 ngày.

Trong đó, cuộc kiểm toán Chương trình
Nhà ở xã hội giai đoạn 2015-2018 tập
trung đánh giá Kế hoạch phát triển nhà ở
của TP. Hà Nội, việc quy hoạch và bố trí,
sử dụng quỹ đất phát triển NƠXH; việc lựa
chọn chủ đầu tư và các cơ chế hỗ trợ, ưu
đãi cho chủ đầu tư xây dựng NƠXH; công
tác thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết
các dự án NƠXH; việc tổ chức, triển khai
thực hiện các dự án NƠXH; quy định tiêu
chí ưu tiên và xét duyệt đối tượng mua,
thuê, thuê mua NƠXH; việc xác định giá
bán, giá cho thuê, thuê mua; việc quản lý
sử dụng NƠXH và công tác kiểm tra, giám
sát. Phạm vi kiểm toán là việc quản lý và

thực hiện Chương trình trên địa bàn các
quận, huyện: Long Biên, Thanh Trì, Đông
Anh giai đoạn 2015-2018 và các thời kỳ
trước, sau có liên quan. 

Cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và
việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Hệ
thống thoát nước và xử lý nước thải TP.
Long Xuyên tập trung phân tích, đánh giá
nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện
Dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản
lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và
các chính sách pháp luật khác có liên quan.
Phạm vi kiểm toán là từ khi triển khai Dự
án đến ngày 31/3/2019 và các thời kỳ
trước, sau có liên quan.

Đối với các cuộc kiểm toán NSĐP, nội
dung kiểm toán là việc quản lý các khoản
thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước;

việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế
độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu
tư xây dựng của Nhà nước; việc chấp hành
pháp luật về thuế và pháp luật quản lý thuế
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các
trường đại học công lập và các bệnh viện
công lập trực thuộc tỉnh; việc quản lý và sử
dụng kinh phí; công tác quản lý, chỉ đạo,
phối hợp và kết quả thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2016-2020. Phạm vi kiểm
toán là niên độ ngân sách 2018, giai đoạn
2016-2018 đối với các trường đại học và
các bệnh viện công lập, Chương trình mục
tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2016-2020 và các thời kỳ trước, sau
có liên quan.n          LÊ HÒA
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Những tác dụng tích cực 
từ ứng dụng công nghệ 
thông tin

Ở BAI, mỗi kiểm toán viên
mới vào nghề bắt buộc đào tạo về
CNTT 2 tuần. Bên cạnh đó, mỗi
năm, Viện Đào tạo của BAI tổ
chức bình quân 2 lớp chuyên sâu
về CNTT cho các kiểm toán viên
có nhu cầu nâng cao kiến thức.
Kiểm toán viên trước khi được
thăng chức phải hoàn thành khóa
cập nhật kiến thức trong 5 ngày
về CNTT. Riêng cán bộ làm công
tác CNTT, mỗi năm phải cập
nhật 100 giờ tại cơ sở đào tạo của
BAI hoặc bên ngoài.

BAI đang hoàn thiện dự án
ứng dụng CNTT với 3 mục tiêu:
Mở rộng tối đa việc thu thập và
liên kết dữ liệu; Xây dựng nền
tảng phân tích mở hướng đến
người sử dụng và Đồng bộ hóa
hệ thống. Sau khi hoàn thành, dự
kiến hoạt động kiểm toán của
BAI sẽ có tiến bộ đáng kể, như:

Dịch vụ cung cấp dữ liệu một
cửa: Kiểm toán viên không phải
thu thập từng loại thông tin, dữ
liệu đơn lẻ từ những nguồn khác
nhau mà có thể tiếp cận các dữ
liệu bên ngoài như: thông tin tài
chính, quản trị, địa lý… và thông
tin nội bộ (cơ sở dữ liệu của đơn
vị được kiểm toán, kết quả kiểm
toán, kiến nghị kiểm toán...)
thông qua Hệ thống phân tích dữ
liệu kiểm toán (ADAS) duy nhất
của BAI. Các dữ liệu này dễ dàng
được trích xuất, đối chiếu và
kiểm chứng.

Dịch vụ phân tích tài chính
nhất quán: Thay vì việc mỗi
kiểm toán viên áp dụng thiếu
đồng nhất cách tính toán, phân
tích đối với từng thông tin tài
chính, các thông tin phân tích về
thực trạng, bối cảnh và chỉ tiêu
tài chính được hệ thống ADAS
phân tích một cách đồng bộ và
chính xác để phục vụ cho hoạt
động xét đoán chuyên môn của
kiểm toán viên.

Dịch vụ phân tích dữ liệu
nâng cao: Kiểm toán viên có thể
tiếp cận kết quả phân tích dữ liệu
lớn hoặc đa dữ liệu, bao gồm cả
phân tích hình ảnh, dữ liệu địa lý,
thông số môi trường… mà trước
đây không thể thu thập bằng
phương pháp thủ công.

Đánh giá rủi ro kiểm soát nội
bộ và các giao dịch bên ngoài:
Với hoạt động kiểm toán truyền
thống, kiểm toán viên không
thường xuyên có được thông tin
về hệ thống kiểm soát nội bộ
cũng như các hoạt động giao dịch
với bên ngoài của đơn vị được
kiểm toán; còn với hệ thống
ADAS, các dữ liệu này được kết
nối và phân tích thường xuyên để
ước lượng mức độ rủi ro, phục vụ
cho công tác kiểm toán.

So sánh và đánh giá tổng thể,
Hệ thống ADAS cung cấp một
bức tranh tổng thể về thực trạng,
mức độ rủi ro và các công cụ
phân tích chuyên sâu cần thiết để
phục vụ cho hoạt động kiểm
toán. Kiểm toán viên có thể so
sánh giữa các đơn vị được kiểm
toán theo các tiêu chí và chủ đề

riêng biệt. Các kiến nghị kiểm
toán có thể được tham chiếu để
đảm bảo tính phù hợp, khả thi và
xử lý một cách có hệ thống.

Một số đề xuất đối với 
Kiểm toán Nhà nước 
Việt Nam

Tại Việt Nam, CNTT là định
hướng phát triển chiến lược và
hướng đến một Chính phủ điện
tử với các hệ thống cơ sở dữ liệu
quốc gia thống nhất. Nhiều hệ
thống CNTT được triển khai trên
diện rộng như: Hệ thống quản lý
thuế tập trung (phần mềm TMS),
Hệ thống thu NSNN tập trung tại
Kho bạc Nhà nước (KBNN)
(phần mềm TCS) và đặc biệt là
Hệ thống thông tin quản lý ngân
sách và kho bạc - TABMIS.
Cùng với đó, việc kiện toàn, tổ

chức lại bộ máy, quy định cụ thể
chức năng, nhiệm vụ của từng tổ
chức, cá nhân tham gia quản lý
tài chính, tài sản công trên nền
tảng công nghệ 4.0 đã làm thay
đổi cách thức kiểm toán, môi
trường làm việc của kiểm toán
viên cũng như cơ quan KTNN. 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu
kinh nghiệm từ Hàn Quốc cho
thấy, Chính phủ cần chuẩn hóa hệ
thống kế toán cho các lĩnh vực
như: kế toán DN, kế toán ngân
sách, kế toán đơn vị hành chính
sự nghiệp... theo cùng nguyên lý
kế toán với đầy đủ các bộ chuẩn
mực. Đồng thời, đồng bộ giữa
các bộ luật có liên quan và từng
bước thống nhất các văn bản
hướng dẫn. 

Cùng với đó, Chính phủ cần
đẩy mạnh việc trao quyền khai

thác tài nguyên sẵn có cho
KTNN, đảm bảo thông tin chính
xác, đầy đủ và kịp thời; quy định
rõ trách nhiệm bảo mật thông tin,
dữ liệu của KTNN.

Đối với KTNN, khi sửa đổi
Luật KTNN năm 2015, KTNN
nên nhấn mạnh quyền tiếp cận
và đối chiếu các nguồn dữ liệu
để khai thác tốt dữ liệu sẵn có từ
các nguồn khác nhau. 

Trước hết, KTNN cần xây
dựng và phát triển các phần mềm
ứng dụng đồng bộ, thiết thực, có
thể kết nối liên thông với các
phần mềm nội bộ và phần mềm
quản lý của các Bộ, ngành, địa
phương để góp phần xây dựng
Chính phủ điện tử. Cùng với đó,
KTNN cần xây dựng và khai thác
hiệu quả thông tin từ các cơ sở dữ
liệu quốc gia để phục vụ công tác
kiểm toán, đồng bộ và chuẩn hoá
dữ liệu ngay từ đầu vào.

Đồng thời, KTNN cần đẩy
nhanh việc xây dựng và hoàn
thiện cơ sở hạ tầng CNTT theo
mô hình tập trung, đáp ứng yêu
cầu triển khai các ứng dụng trên
môi trường mạng; tăng cường
đảm bảo an ninh, an toàn, bảo
mật thông tin, quan tâm đến
công tác quản lý và xử lý dữ
liệu lớn.

Bên cạnh đó, KTNN cần tăng
cường áp dụng các ứng dụng
CNTT hiện đại vào công tác
kiểm toán, góp phần nâng cao
năng lực, hiệu quả và chất lượng
hoạt động kiểm toán; tổ chức các
lớp học, tập huấn về ứng dụng
CNTT, đảm bảo mọi cán bộ
công chức, viên chức, người lao
động đều sử dụng thành thạo
CNTT. Tiếp tục cử các đoàn
công tác có chuyên môn cao
sang học tập kinh nghiệm ứng
dụng CNTT vào hoạt động kiểm
toán. Ngoài ra, KTNN nên có cơ
chế thu hút và ưu đãi đặc biệt
cho đội ngũ kiểm toán viên có
chuyên môn CNTT.n

L.HƯỜNG (ghi)

CNTT đem lại nhiều tác dụng tích cực đối với lĩnh vực kiểm toán                                   Ảnh minh họa

Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI) đang hoàn thiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) trong hoạt động kiểm toán. Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ cung cấp dữ liệu một cửa, phân
tích tài chính nhất quán, dữ liệu nâng cao… để phục vụ cho hoạt động xét đoán chuyên môn của kiểm
toán viên. Báo Kiểm toán xin trích giới thiệu bài tham luận của ông Lê Văn Tám - Phó Kiểm toán trưởng
KTNN khu vực III tại Tọa đàm "Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ các khóa đào tạo, hội thảo tại nước ngoài
năm 2016-2018" về những nội dung liên quan.

Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán
của Hàn Quốc và đề xuất cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
r LÊ VĂN TÁM - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III  

Vừa qua, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức
Tọa đàm với chủ đề: "Chia sẻ kinh

nghiệm quốc tế từ các khóa đào tạo, hội
thảo tại nước ngoài năm 2016-2018”.

Dự Tọa đàm có Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc, Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; lãnh đạo,
công chức các đơn vị trực thuộc KTNN và
các báo cáo viên là cán bộ, công chức được
KTNN cử đi học tập kinh nghiệm quốc tế
trong 3 năm qua.

Theo thông tin từ Tọa đàm, những năm
gần đây, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ công chức, viên chức của KTNN đã có
nhiều đổi mới rõ rệt cả về lượng và chất để
nâng cao năng lực đội ngũ, nhất là đội ngũ
kiểm toán viên, góp phần hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành. Giai

đoạn 2016-2018, KTNN đã cử 95 đoàn với
213 lượt công chức tham dự đào tạo, hội
thảo tại nước ngoài nhằm học tập, trao đổi
kinh nghiệm với các cơ quan kiểm toán tối
cao và các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó,
KTNN cũng đã tập trung xây dựng các
chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng ở
trong nước với sự trợ giúp của một số cơ
quan và tổ chức quốc tế; đồng thời, mời
nhiều lượt chuyên gia quốc tế chia sẻ kinh
nghiệm về các lĩnh vực kiểm toán mới,
phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro… 

Tại Tọa đàm, 5 báo cáo viên của

KTNN đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm
quốc tế về: kiểm toán công nghệ thông tin
và ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động kiểm toán, kiểm toán thu NSNN,
kiểm toán các ngành công nghiệp khai
khoáng, khung đo lường hoạt động của cơ
quan kiểm toán tối cao (SAI PMF) và kết
quả áp dụng tại KTNN, điều tra tài chính
trong phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra,
các bài tham luận về: kiểm toán môi
trường, kiểm toán đối tác công tư (PPP),
giới thiệu bảng câu hỏi khảo sát về tính
liêm chính của SAI Hungary, kiểm toán

DN thuộc sở hữu nhà nước; kiểm toán tài
chính dựa trên chuẩn mực kiểm toán của
Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối
cao… đã được in trong Kỷ yếu. Đây cũng
chính là những nội dung được các đại biểu
trao đổi, thảo luận. 

Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu các kiểm
toán viên đã tham gia các hội thảo, các khóa
đào tạo, tập huấn tại nước ngoài tiếp thu,
tích lũy kinh nghiệm và tài liệu của các SAI
trên thế giới để góp phần hoàn thiện Chiến
lược phát triển KTNN, pháp luật về kiểm
toán nhà nước cũng như các tài liệu, quy
trình kiểm toán. Lãnh đạo KTNN sẽ nghiên
cứu, tiếp thu những kinh nghiệm này để xây
dựng các tài liệu phục vụ cho công tác kiểm
toán của Ngành.n THÙY ANH

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ các khóa 
đào tạo, hội thảo tại nước ngoài
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Cần một quy chế rõ ràng về
quyền hạn và trách nhiệm

Theo đánh giá của PwC, đối
với Nghị định 05, các DN cần xác
định rõ hình thức tổ chức KTNB
là một chức năng hay một bộ
phận và vị trí của chức năng/bộ
phận KTNB trong cơ cấu tổ chức
của mình. Cùng với đó, hội đồng
quản trị cũng có quyền và trách
nhiệm với KTNB. Như vậy, DN
cần làm rõ quyền và trách nhiệm
của hội đồng quản trị/hội đồng
thành viên và ban kiểm soát đối
với KTNB; cơ chế báo cáo của
KTNB đối với hội đồng quản
trị/hội đồng thành viên và ban
kiểm soát. Ngoài ra, hội đồng này
phải đánh giá sự khác biệt và hiệu
quả giữa mô hình tổ chức ban
kiểm soát và mô hình ủy ban
kiểm toán trong các yêu cầu về
công tác KTNB để có sự chuẩn
bị, dịch chuyển nếu cần thiết.

Điều 22, 23 và 24 của Nghị
định nhấn mạnh vào việc bộ phận
KTNB và người làm KTNB cần
phải được trao quyền hạn rõ ràng,
có quyền truy cập không hạn chế
khi thực hiện công tác KTNB. Để
đáp ứng được yêu cầu này, các
chuyên gia của PwC đã chỉ ra các
vấn đề DN cần lưu ý, bao gồm:
một là, quyền hạn của KTNB cần
phải được quy định rõ ràng trong
Quy chế KTNB; hai là, các quy
định về quyền hạn của KTNB cần
có sự hỗ trợ, đồng thuận của hội
đồng quản trị/hội đồng thành
viên, ban lãnh đạo và các bên liên
quan; ba là, ban lãnh đạo DN cần
thực hiện các thông báo rõ ràng
trong toàn đơn vị và có chế tài xử
lý khi các bên liên quan làm cản
trở công tác KTNB.

Một nội dung nữa theo Điều
20 của Nghị định, nhiệm vụ của
bộ phận KTNB là thực hiện tư
vấn và tham mưu nội bộ khi có
yêu cầu. Thời điểm KTNB thực
hiện chức năng tư vấn và tham
mưu, đưa ra những kiến nghị,
biện pháp sửa chữa, khắc phục sai
sót của hệ thống kiểm soát nội bộ,
quản lý rủi ro và quản trị, DN cần
lưu ý đến yêu cầu về tính độc lập

khi thực hiện các hoạt động kiểm
toán sau này. Việc phân tách hoạt
động kiểm toán và tư vấn cần
được làm rõ trong các quy chế nội
bộ và trong chiến lược của KTNB
- các chuyên gia của PwC đưa ra
lời khuyên cho DN.

Doanh nghệp cần chủ động
về nhân lực và tài chính 

Về tiêu chuẩn của người làm
công tác KTNB, Nghị định đưa
ra những yêu cầu cơ bản về kinh
nghiệm (3 - 5 năm), có kiến thức
và hiểu biết về pháp luật và hoạt
động của đơn vị, có khả năng
phân tích, đánh giá thông tin, có
kỹ năng về KTNB. Để thực hiện
được mục tiêu của KTNB là đánh
giá về hệ thống kiểm soát, quản
trị và quản lý rủi ro, người làm
công tác KTNB cũng cần phải có
kiến thức, hiểu biết về kiểm soát
nội bộ, quản trị và quản lý rủi ro,
kiểm toán công nghệ thông tin
cũng như đặc thù ngành nghề và

lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
Như vậy, để đáp ứng những yêu
cầu này, DN cần phải chú trọng
công tác tuyển dụng và đào tạo
về các kỹ năng KTNB. Trong
trường hợp DN không có đủ
nguồn lực với kinh nghiệm và kỹ
năng cần thiết theo yêu cầu, DN
có thể thuê hoặc phối kết hợp với
đơn vị tư vấn bên ngoài để thực
hiện toàn bộ hoặc một phần nội
dung KTNB.

Đối với các yêu cầu về việc
chủ động nguồn lực cho KTNB,
Điều 26 của Nghị định 05 nêu
rõ, trách nhiệm của hội đồng
quản trị/hội đồng thành viên cần
trang bị các nguồn lực cần thiết
cho bộ phận KTNB. Điều này
thể hiện qua việc bộ phận KTNB
và cấp quản lý chủ động xây
dựng nguồn lực cần thiết cho
hoạt động KTNB. Các chuyên
gia của PwC chỉ ra 3 vấn đề
trọng tâm DN cần chuẩn bị, cụ
thể: một là, chủ động tuyển

dụng, đào tạo và huy động nhân
sự để thực hiện công tác KTNB,
đặc biệt về các kiến thức ngành,
kỹ năng phân tích, đánh giá,
kiến thức về kiểm toán công
nghệ thông tin,… ; hai là, KTNB
cần có đủ ngân sách để thực hiện
công việc và duy trì nguồn nhân
sự có chất lượng hoặc kết hợp
với tư vấn bên ngoài; ba là, việc
xây dựng và phát triển nguồn
lực KTNB cần được cụ thể trong
chiến lược KTNB.

Hướng đến các chuẩn mực,
thông lệ quốc tế

Nhằm đảm bảo chất lượng
hoạt động KTNB, Nghị định 05
yêu cầu các đơn vị phải tiến hành
đánh giá nội bộ đối với hoạt động
của KTNB thông qua việc đánh
giá cuối mỗi cuộc kiểm toán và
đánh giá lại hằng năm. Ở điểm
này, PwC cho rằng: DN cần phải
xác định rõ các nội dung đánh
giá, xây dựng tiêu chí đánh giá

một cách rõ ràng. Thông thường,
các nội dung đánh giá và tiêu chí
đánh giá được tham chiếu theo
một khung tiêu chuẩn/chuẩn
mực tối ưu. Một điểm cần lưu ý
là Nghị định không bắt buộc
phải có đánh giá độc lập hoặc
DN phải tự thực hiện đánh giá
nội bộ, như vậy, DN có thể thuê
đơn vị tư vấn độc lập tiến hành
đánh giá để đảm bảo chất lượng
hoạt động KTNB.

Đối với riêng phương pháp
thực hiện KTNB “định hướng
theo rủi ro”, theo các chuyên gia
của PwC, để xây dựng được cơ
chế, DN cần: thực hiện đào tạo
về phương pháp xác định và đánh
giá rủi ro, phương pháp luận về
quản lý rủi ro; xây dựng chiến
lược quản trị rủi ro phù hợp với
chiến lược hoạt động kinh doanh
của DN; xây dựng danh mục rủi
ro toàn DN và thực hiện đánh giá
rủi ro định kỳ; phối kết hợp hiệu
quả giữa quản lý rủi ro và KTNB;
xây dựng chiến lược KTNB, kế
hoạch KTNB và chương trình
KTNB dựa trên rủi ro.

Theo Điều 29 của Nghị định
05, Bộ Tài chính chịu trách
nhiệm đưa ra quy định về việc áp
dụng các chuẩn mực chuyên môn
và nguyên tắc đạo đức nghề
nghiệp KTNB. Còn tại Điều 12
của Nghị định này, khi xây dựng
quy chế, quy trình KTNB, các
DN được khuyến khích áp dụng
các thông lệ quốc tế về KTNB.
Như vậy, tuy chưa có quy định
chi tiết về việc bắt buộc phải tuân
thủ yêu cầu chuẩn mực cụ thể,
nhưng các DN cũng cần lưu ý tổ
chức thực hiện KTNB hướng đến
các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Cũng tại Điều 12, Nghị định
đưa ra những quy định về quy
trình KTNB và yêu cầu DN phải
tự xây dựng quy trình KTNB phù
hợp với đặc thù hoạt động của
đơn vị. Điều này đòi hỏi bộ phận
KTNB phải hiểu rõ tầm nhìn, sứ
mệnh, giá trị cốt lõi và chiến lược
kinh doanh của DN. Điều 16 của
Nghị định cũng đưa ra những quy
định về Báo cáo KTNB, nhưng
chưa có hướng dẫn triển khai chi
tiết về lập kế hoạch KTNB năm,
thực hiện các cuộc KTNB và lập
báo cáo KTNB. Như vậy, DN
cần phải nghiên cứu kỹ các yêu
cầu của Nghị định, tham khảo
các chuẩn mực theo thông lệ để
xây dựng sổ tay KTNB nhằm
triển khai thực hiện KTNB theo
yêu cầu và phù hợp với đặc thù
hoạt động của DN.n

Vai trò, trách nhiệm của bộ phận KTNB trong các DN được quy định rõ trong Nghị định 05
Ảnh minh họa

Ngày 22/01, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ (Nghị định 05). Theo
đó, Nghị định 05 đưa ra một khung pháp lý về cách thức tổ chức, thực hiện công tác kiểm toán nội bộ
(KTNB) cũng như vai trò, trách nhiệm của bộ phận KTNB và các bên liên quan. Những nội dung trong
Nghị định hướng đến các thông lệ quốc tế về KTNB, tăng cường tính minh bạch của thông tin và tính
hiệu quả, hiệu suất trong quản trị công ty. Tại Bản tin “Kiểm toán nội bộ - Hướng tới thông lệ quốc tế”
do PwC cập nhật mới đây, đội ngũ chuyên gia của PwC đã chia sẻ các thách thức chính liên quan đến
các yêu cầu của Nghị định 05 đối với khối DN để các DN có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình triển khai
các quy định về KTNB. Báo Kiểm toán xin giới thiệu một số nội dung chính của vấn đề này.

Nghị định về kiểm toán nội bộ - 
những điểm chính doanh nghiệp cần lưu ý
r THÙY LÊ (Thực hiện)

của đại diện KTNN chuyên ngành VI.  Đồng
thời, đại diện các đơn vị đã đánh giá, làm rõ
hơn những kết quả đạt được trong công tác
thi đua của Khối và đề xuất các giải pháp
nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong
thời gian tới.  

Nhất trí với các nội dung, giải pháp đề ra
trong công tác thi đua, khen thưởng năm
2019, ông Phạm Huy Giang yêu cầu, trong
năm nay, Khối cần đi đầu hưởng ứng các
phong trào thi đua; đóng góp tích cực vào
các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua,

khen thưởng. Đặc biệt, công tác khen thưởng
cần thực hiện đúng, kịp thời, chú trọng đề
xuất khen thưởng liên quan đến nội dung
phòng, chống tham nhũng…

Hội nghị cũng đã tiến hành bình bầu, đề
nghị khen thưởng các đơn vị có thành tích
xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong
Khối. Qua biểu quyết, Hội nghị thống nhất
đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng

Chính phủ cho KTNN, Tòa án nhân dân tối
cao; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ cho Bộ Tư pháp.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất
đề cử Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là
Khối trưởng và Bộ Công an là Khối phó
năm 2019. Ngay sau đó, đại diện Khối
trưởng năm 2019 đã phát động phong trào
thi đua năm 2019 và các đơn vị trong Khối

thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Kiểm

toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định,
Hội nghị đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra;
đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian
tới, Khối cần tiếp tục phát động các phong
trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của mỗi ngành và dựng xây đất
nước; đồng thời, tăng cường phối hợp để
hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà
nước giao.n

Tin và ảnh: N. HỒNG - N. LỘC

Khối các Bộ...                                    (Tiếp theo trang 2)
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Dự án phù hợp Quy hoạch

Dự án Đầu tư xây dựng mở
rộng Khu bay - Cảng Hàng không
quốc tế Cát Bi được phê duyệt
đầu tư tại Quyết định số 375/QĐ-
UBND ngày 15/02/2013 và
Quyết định phê duyệt bổ sung số
1444/QĐ-UBND ngày
01/7/2014 của UBND TP. Hải
Phòng. Dự án do UBND TP. Hải
Phòng làm chủ đầu tư, Sở Giao
thông vận tải (GTVT) Hải Phòng
là đơn vị quản lý thực hiện giai
đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án; Ban
Quản lý dự án (QLDA) cầu Hải
Phòng là đơn vị quản lý giai đoạn
thực hiện Dự án…

Dự án được triển khai nhằm
từng bước thực hiện hoàn chỉnh
Quy hoạch Cảng Hàng không
quốc tế Cát Bi đến năm 2015, định
hướng đến năm 2025 đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt; góp
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội TP.
Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc,
đồng thời làm sân bay dự bị đầy
đủ cho Cảng Hàng không quốc tế
Nội Bài, đảm bảo an ninh quốc
phòng, bảo vệ vững chắc chủ
quyền của Tổ quốc.

Quy mô đầu tư của Dự án
gồm: xây dựng đường cất hạ cánh
mới, dải hãm phanh, dải bảo hiểm;
sân chờ hình thang; đường lăn;
xây dựng mới sân đỗ máy bay
đảm bảo 8 vị trí đỗ cho máy bay
A321/giờ cao điểm và nối với sân
đỗ hiện hữu, đường lăn trên sân
đỗ; cùng các hệ thống thoát nước,
đèn hiệu hàng không, chiếu sáng
sân đỗ máy bay, tường rào bảo vệ
khu bay, hố neo máy bay, quan
trắc khí tượng và đài dẫn đường.

Tổng mức đầu tư của Dự án
được UBND TP. Hải Phòng phê
duyệt là 3.660,8 tỷ đồng. Qua
kiểm toán, KTNN đánh giá, khi
phê duyệt nguồn vốn đầu tư cho
Dự án, TP. Hải Phòng chưa xác
định rõ được cơ cấu nguồn vốn và
khả năng cân đối nguồn vốn mà
chỉ ghi chung chung “nguồn vốn
đầu tư bao gồm nguồn thu từ đấu
giá đất, ngân sách TP. Hải Phòng
và các nguồn vốn hợp pháp khác”,
trách nhiệm này thuộc về Sở
KH&ĐT. Liên quan đến Dự án
này, Chính phủ đã có Công văn số
2652/TTg-KTTH ngày

27/12/2014 hỗ trợ vốn thực hiện
Dự án, theo đó, ngân sách T.Ư hỗ
trợ cho TP. Hải Phòng tối đa
không quá 80% tổng mức đầu tư
Dự án đã được UBND TP. Hải
Phòng duyệt, phần còn lại do địa
phương bố trí.

Đến thời điểm kiểm toán
(tháng 5/2016), ngân sách T.Ư
mới hỗ trợ được cho Dự án 800 tỷ
đồng (vốn ứng trước ngân sách
T.Ư), chiếm 22% tổng mức đầu tư.
Đồng thời, căn cứ vào tài liệu đối
chiếu thanh toán vốn giữa Kho bạc
Nhà nước và Ban QLDA cho thấy,

địa phương bố trí vốn cho Dự án
từ khi khởi công năm 2013 đến
31/3/2016 là 1.746,7 tỷ đồng,
chiếm 48% tổng mức đầu tư. Việc
Dự án không xác định rõ cơ cấu
nguồn vốn và việc bố trí vốn
không đủ 15% khi khởi công đối
với dự án nhóm A (năm 2013 mới
bố trí 243,2 tỷ đồng, bằng 6,7%
tổng mức đầu tư được phê duyệt)
là chưa tuân thủ Chỉ thị số
1792/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường quản lý
đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái
phiếu chính phủ.

Như vậy, tổng nguồn vốn đầu
tư Dự án được KTNN xác nhận là
2.546,7 tỷ đồng. Cùng với đó, qua
kiểm toán chi phí đầu tư Dự án
theo số báo cáo là 2.620,6 tỷ đồng,
giá trị được KTNN xác nhận là
2.609,2 tỷ đồng, chênh lệch giảm
11,3 tỷ đồng. Sau khi đề nghị Ban
QLDA cầu Hải Phòng điều chỉnh
số kế toán, báo cáo quyết toán và
các hồ sơ liên quan theo ý kiến kết
luận của KTNN, KTNN đã kiến
nghị xử lý tài chính tổng số tiền
hơn 11,1 tỷ đồng, gồm thu hồi nộp
NSNN hơn 4 tỷ đồng và giảm
thanh toán hơn 7,1 tỷ đồng.

Chỉ định thầu đối với 7 
gói thầu chưa đúng quy định

Dự án đầu tư xây dựng mở
rộng Khu bay - Cảng Hàng không
quốc tế Cát Bi là công trình giao

thông cấp đặc biệt do T.Ư quản lý
và thuộc trách nhiệm quản lý nhà
nước của Bộ GTVT, thẩm quyền
thuộc Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Dự án. Tuy nhiên, ngày
23/11/2012, Bộ GTVT có Công
văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ
giao cho UBND TP. Hải Phòng là
cấp quyết định đầu tư. 

Đồng thời, theo quy định, Dự
án phải tổ chức đấu thầu. Tuy
nhiên, cuối năm 2012, UBND TP.
Hải Phòng và Bộ GTVT đã ban
hành 2 văn bản nêu do công trình
hàng không có tính chất đặc thù
cao, có rất ít đơn vị đủ tư cách
pháp nhân, đủ năng lực, kinh
nghiệm để thực hiện thiết kế, thi
công xây dựng và đã đề nghị Thủ
tướng cho phép chỉ định Công ty
TNHH MTV Xây dựng công
trình hàng không là đơn vị thi
công xây lắp và Công ty TNHH
MTV Thiết kế và Tư vấn xây
dựng công trình hàng không là
đơn vị thiết kế. 

Ngày 15/3/2013, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Văn bản số
401/TTg-KTN về việc triển khai
thực hiện điều chỉnh Quy hoạch
tổng thể Cảng Hàng không quốc tế
Cát Bi, trong đó giao UBND TP.
Hải Phòng là cấp quyết định đầu
tư Dự án và cho phép áp dụng hình
thức chỉ định thầu đối với Dự án. 

Qua kiểm toán, KTNN đánh
giá, về cơ bản, chủ đầu tư, Ban

QLDA, các cơ quan tư vấn thiết
kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi
công - dự toán, cơ quan thẩm tra
thiết kế - dự toán đã tuân thủ theo
quy định của Nhà nước về quản lý
đầu tư. Tuy nhiên, KTNN phát
hiện trong quá trình triển khai,
Ban QLDA cầu Hải Phòng và Sở
KH&ĐT tham mưu cho UBND
TP. Hải Phòng ban hành quyết
định chỉ định thầu 7 gói thầu với
giá trị 271,6 tỷ đồng cho các nhà
thầu không có tên trong danh sách
đề nghị Thủ tướng Chính phủ là
chưa phù hợp với Điều 20 Luật
Đấu thầu và Điều 40 Nghị định số
85/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi
hành Luật Đấu thầu và lựa chọn
nhà thầu.

Về tiến độ, theo phê duyệt,
thời gian thực hiện Dự án từ năm
2013-2015, nhưng tới 31/3/2016,
Dự án chưa hoàn thành bàn giao
đưa vào sử dụng (chậm 3 tháng),
hầu hết các gói thầu xây dựng và
lắp đặt thiết bị cũng chậm theo
hợp đồng thi công. Do đó, KTNN
đánh giá, tính hiệu lực của Dự án
không đạt theo Quyết định đã
được UBND TP. Hải Phòng phê
duyệt và ban hành. Đến thời điểm
kiểm toán, chủ đầu tư và các bên
liên quan vẫn chưa có văn bản làm
rõ nguyên nhân khách quan và
chủ quan, trách nhiệm của các bên
trong việc chậm tiến độ.

Trong công tác quản lý chất
lượng thi công xây dựng công
trình, đơn vị đã lập hồ sơ quản lý
theo quy định nhưng nhật ký thi
công còn một số ngày chưa ghi
chép chi tiết, chưa đánh số trang,
chưa có dấu giáp lai và chưa
thống nhất mẫu biểu. Một số hạng
mục khối lượng thi công không
được nghiệm thu thanh toán khi
chuyển bước như: dọn dẹp mặt
bằng thi công, chi phí đổ phế thải
tại bãi thải, chưa đầy đủ hồ sơ về
giấy phép đổ thải, báo cáo tháng
chưa phản ánh đầy đủ các nội
dung công việc đã triển khai…

Qua kiểm toán, ngoài những
kiến nghị xử lý tài chính, KTNN
yêu cầu Ban QLDA cầu Hải
Phòng xác định rõ trách nhiệm
của từng đơn vị tư vấn khảo sát
thiết kế, thẩm tra, thẩm định đối
chiếu với các quy định của Hợp
đồng, đồng thời rút kinh nghiệm
trong công tác khảo sát, lập,
thẩm tra phê duyệt thiết kế dự
toán với vai trò là đại diện chủ
đầu tư; rút kinh nghiệm trong
công tác quản lý chất lượng thi
công công trình.n

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay của Sân bay Cát Bi (Hải Phòng)                         Ảnh tư liệu

HOạT độNG XÂY DựNG VÀ VIệC QUảN LÝ, Sử DụNG VốN đầU Tư Dự ÁN đầU Tư XÂY DựNG 
Mở RộNG KHU BAY - CảNG HÀNG KHÔNG QUốC Tế CÁT BI, TP. HảI PHÒNG:

Dự án quan trọng nhưng còn thiếu sót
trong triển khai, thực hiện
r QUỲNH ANH

Qua Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng mở
rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Dự án), KTNN yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
(KH&ĐT) Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, trình phê duyệt Dự án và
UBND TP. Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc ban hành Quyết định chỉ định thầu; phê
duyệt Dự án khi chưa xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

VACPA cập nhật kiến thức cho kế toán 
và kiểm toán viên 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019, ngày 15/3, tại Hà Nội,
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Lớp
Cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên và kế toán viên đăng ký hành
nghề. Lớp học tập trung vào 2 chuyên đề: Hướng dẫn quyết toán
thuế thu nhập DN và Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân.n

Kinh nghiệm tổ chức kiểm toán nội bộ hiệu quả 
tại công ty niêm yết

Trong hai ngày 14 và 15/3, tại Hà Nội và TP. HCM, Tổ chức
đào tạo về kế toán - tài chính Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội
Kiểm toán Nội bộ (KTNB) Hoa Kỳ khu vực châu Á - Thái Bình
Dương và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Hà Nội tổ chức
Hội thảo “Cập nhật quy định về kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm
tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại công ty niêm yết”.
Tại đây, các diễn giả đã cập nhật các quy định trong Nghị định số
05/2019/NĐ-CP về KTNB, chia sẻ những khó khăn, thách thức và
kinh nghiệm tổ chức triển khai KTNB.n      NGUYỄN LY
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Hơn 51.000 người lao động
nước ngoài tham gia BHXH

Theo quy định tại Nghị định
số 143/2018/NĐ-CP (Nghị định
143), từ ngày 01/12/2018, người
lao động là công dân nước ngoài
làm việc tại Việt Nam thuộc đối
tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Đây là lần đầu tiên pháp luật của
Việt Nam có quy định về thực
hiện BHXH bắt buộc đối với công
dân nước ngoài làm việc tại Việt
Nam. Việc đóng BHXH bắt buộc
đối với đối tượng này được thực
hiện theo lộ trình đóng vào từng
quỹ thành phần. Cụ thể, từ ngày
01/12/2018 đến ngày 31/12/2021,
hằng tháng người sử dụng lao
động đóng toàn bộ bằng 3,5% tiền
lương tháng đóng BHXH vào
Quỹ Ốm đau, thai sản và Quỹ Bảo
hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề
nghiệp (TNLĐ-BNN). Từ ngày
01/01/2022 trở đi, đóng bằng
25,5% tiền lương tháng đóng
BHXH vào các Quỹ Ốm đau, thai
sản, Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN,
Quỹ Hưu trí và tử tuất; trong đó,
người sử dụng lao động đóng
bằng 17,5%, người lao động đóng
bằng 8%.

Theo thống kê của BHXH Việt
Nam, tính đến ngày 28/02/2019,
sau 3 tháng kể từ khi Nghị định
143 có hiệu lực, tổng số đơn vị
tham gia BHXH cho người nước
ngoài trên toàn quốc là 8.730 đơn
vị, với số lao động là 51.524
người. Tổng số tiền đóng BHXH
của lao động là công dân nước
ngoài làm việc tại Việt Nam là
100,792 tỷ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội ước tính, hiện nay, cả nước
có khoảng 80.000 người lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam,
trong đó, đa số được cấp giấy phép
lao động (chiếm trên 90% tổng số
lao động nước ngoài thuộc diện cấp

giấy phép lao động). Như vậy, chỉ
sau hơn 3 tháng triển khai Nghị
định 143, đã có trên 64% lao động
thuộc đối tượng này tham gia
BHXH bắt buộc, đó là một kết quả
khá khả quan đối với việc triển khai
một chính sách mới - ông Đinh
Duy Hùng - Phó Trưởng ban Thu
(BHXH Việt Nam) - nhận định.

Tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc

Theo ông Đinh Duy Hùng,
chính sách BHXH đối với lao

động di cư đã và đang được nhiều
nước trên thế giới thực hiện. Trong
bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng
như hiện nay, việc Việt Nam bắt
đầu thực hiện chính sách BHXH
bắt buộc đối với người lao động là
công dân nước ngoài là cần thiết
nhằm đảm bảo quyền lợi cho
người lao động, góp phần tạo sự
bình đẳng giữa lao động trong
nước với lao động nước ngoài, tạo
tâm lý yên tâm làm việc cho người
lao động. Đây là một yếu tố tích
cực tạo môi trường kinh doanh

thuận lợi, thu hút lao động chất
lượng cao đến Việt Nam.

Trước một số ý kiến băn khoăn
về việc thực hiện chính sách này
sẽ làm gia tăng chi phí của DN,
ông Trần Hải Nam - Phó Vụ
trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội) - khẳng
định: Việc thực hiện chính sách
này không hề làm phát sinh chi phí
của DN, mà còn đảm bảo sự bình
đẳng giữa sử dụng lao động trong
nước với sử dụng lao động nước
ngoài. Bởi theo quy định của Bộ
luật Lao động, đối với các đối
tượng không thuộc diện tham gia
BHXH bắt buộc, trách nhiệm của
DN là phải chi trả trong cùng kỳ
lương mức chi phí tương tự như
khoản có trách nhiệm đóng
BHXH cho người lao động. Trước
đây, với người lao động không bắt
buộc đóng BHXH, DN chi trả vào
tiền lương để người lao động tự lo
bảo hiểm. Khi triển khai chính
sách này, thay vì chuyển trả vào
lương cho người lao động thì DN
sẽ chuyển trả vào Quỹ BHXH và
Quỹ sẽ đảm bảo các quyền lợi cho
người lao động trong các quan hệ

lao động khi người lao động gặp
các rủi ro ốm đau, tai nạn....

Còn theo Phó Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh,
lộ trình đóng BHXH cho lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam
đã được kéo giãn đến năm 2022
mới thực hiện hai chế độ dài hạn
hưu trí, tử tuất, chính là giúp các
DN tham gia BHXH có điều kiện
và thời gian thực hiện chính sách
tốt hơn.

BHXH Việt Nam đánh giá, vì
là chính sách mới triển khai nên
việc thu nộp BHXH cho lao động
nước ngoài cũng còn một số
vướng mắc, khó khăn. Cụ thể, về
xác định đối tượng, do Nghị định
143 không có thông tư hướng dẫn
nên thời gian qua, BHXH Việt
Nam đã ghi nhận một số vướng
mắc của DN có sử dụng lao động
người nước ngoài và đang chỉ đạo
BHXH các địa phương phối hợp
với các cơ quan quản lý nhà nước
về lao động để nắm bắt số lượng
người lao động nước ngoài thuộc
diện tham gia BHXH bắt buộc và
hướng dẫn các DN thực hiện. Bên
cạnh đó, công dân nước ngoài đến
Việt Nam làm việc từ rất nhiều
quốc gia với nhiều ngôn ngữ khác
nhau, trên hồ sơ, giấy tờ tùy thân
chỉ có chữ viết nước ngoài dẫn đến
khó khăn trong giao dịch BHXH.

Ngoài ra, do lao động nước
ngoài sang Việt Nam làm việc có
thể đã tham gia BHXH tại nước sở
tại và ngược lại, dẫn đến khả năng
đóng trùng. Để giải quyết vấn đề
này, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội
đàm phán, ký kết các hiệp định
song phương về BHXH; đồng thời
các cơ quan liên quan đang thực
hiện đàm phán với các đối tác để
vừa tránh tình trạng đóng trùng
BHXH, vừa đảm bảo quyền lợi
của người tham gia BHXH.n

Theo thống kê, có khoảng 80.000 người lao động nước ngoài làm việc
tại Việt Nam                                                                            Ảnh tư liệu

CHÍNH SÁCH BảO HIểM XÃ HộI CHO NGườI LAO độNG NướC NGOÀI 
TạI VIệT NAM: 

Góp phần tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi
r Đ. KHOA

88. Khi kiểm toán các ước tính kế
toán được ghi nhận trong báo cáo tài chính, kiểm toán
viên nhà nước đều cần có những cân nhắc giống nhau
để đánh giá tính hợp lý của các ước tính kế toán và các
thuyết minh liên quan trong báo cáo tài chính, kể cả các
ước tính và thuyết minh đó là bắt buộc theo khuôn khổ
về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay
là do đơn vị tự nguyện thực hiện.

Các thuyết minh liên quan đến ước tính kế toán
89. Kiểm toán viên nhà nước phải thu thập đầy đủ

bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc liệu các thuyết
minh trong báo cáo tài chính liên quan đến các ước tính
kế toán có tuân theo các quy định của khuôn khổ về lập
và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.

Thuyết minh theo khuôn khổ về lập và trình bày
báo cáo tài chính được áp dụng

90. Việc trình bày báo cáo tài chính theo khuôn khổ
về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng bao
gồm đầy đủ các thuyết minh về các vấn đề trọng yếu.
Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được
áp dụng có thể cho phép, hoặc quy định các thuyết minh
liên quan đến ước tính kế toán, và một số đơn vị có thể
tự nguyện trình bày thêm các thông tin trong phần
thuyết minh báo cáo tài chính. Những thuyết minh này
có thể bao gồm:

(i) Các giả định được sử dụng;
(ii) Phương pháp ước tính được sử dụng, kể cả

các mô hình được áp dụng;
(iii) Cơ sở của việc lựa chọn phương pháp ước tính;
(iv) Ảnh hưởng của việc thay đổi phương pháp ước

tính so với kỳ trước;
(v) Nguồn gốc và ảnh hưởng của sự không chắc

chắn trong ước tính.
Những thuyết minh trên là phù hợp để giúp người

sử dụng báo cáo tài chính hiểu về các ước tính kế toán
được ghi nhận hoặc thuyết minh trong báo cáo tài chính
và kiểm toán viên nhà nước cần thu thập đầy đủ bằng
chứng kiểm toán thích hợp để xem những thuyết minh
đó đã tuân thủ các quy định của khuôn khổ về lập và
trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay chưa.

91. Trong một số trường hợp, khuôn khổ về lập và
trình bày báo cáo tài chính được áp dụng có thể yêu cầu
phải thuyết minh cụ thể liên quan đến sự không chắc
chắn của các ước tính kế toán. Theo đó, một số khuôn
khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính có thể quy định
phải thuyết minh các nội dung sau:

(i) Những giả định chính và các nguyên nhân có thể
dẫn đến sự không chắc chắn trong ước tính có rủi ro
đáng kể làm phát sinh những điều chỉnh quan trọng đối
với giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả. Quy định
này có thể được thể hiện bằng các cụm từ như “Nguồn
gốc của sự không chắc chắn trong ước tính” hoặc “Các
ước tính kế toán quan trọng”;

(ii) Khoảng giá trị của kết quả có thể có và các giả
định đã sử dụng để xác định khoảng giá trị;n

Hướng dẫn thanh quyết toán vốn đầu tư sử dụng
nguồn ngân sách nhà nước

Nhằm đáp ứng nhu cầu hướng dẫn việc thanh toán và quyết
toán vốn đầu tư sử dụng nguồn NSNN của các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn Thành phố, ngày 15/3, Hội Kế toán TP. HCM (HAA)
đã mở Lớp Tập huấn hướng dẫn Thông tư số 08/2016/TT-BTC và
Thông tư số 52/2018/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư
sử dụng nguồn vốn NSNN; Thông tư số 09/2016/TT-BTC và
Thông tư số 64/2018/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành
thuộc nguồn vốn nhà nước.n

Phòng chống mất dữ liệu trong thời đại kỹ thuật số
Ngày 15/3, tại TP. HCM, Deloitte Việt Nam đã phối hợp với

Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) tổ chức Tọa
đàm “Phòng chống mất dữ liệu trong thời đại kỹ thuật số”.  Tại
đây, các chuyên gia về công nghệ thông tin của Deloitte đã chia
sẻ những hiểu biết về rủi ro công nghệ thông tin và không gian
mạng (Cyber), đồng thời tập trung thảo luận về việc ngăn chặn
mất dữ liệu.n

SAPP khai giảng các khóa học về tài chính, 
kế toán, kiểm toán

Ngày 15 và 17/3, tại TP. HCM, Học viện Kế toán và Kiểm toán
thực hành (SAPP) khai giảng 2 khóa học về ACCA FR/F7 - Lập báo
cáo tài chính và ACCA TX/F6 - Thuế Việt Nam dành cho các học
viên đang theo đuổi và làm việc tại các vị trí như: kế toán, kiểm toán,
thuế, tư vấn tài chính. Tiếp đó, ngày 19/3, SAPP cũng đã khai giảng
Khóa học Kiểm toán thực hành trên Excel nhằm giúp các sinh viên
năm cuối đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng vào vị trí trợ lý kiểm
toán có cơ hội tiếp cận các chứng từ thực tế, thực hành tất cả các quy
trình, thủ tục kiểm toán thường gặp trong kỳ thực tập.n   N.LY

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1540 

KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

(Kỳ sau đăng tiếp)

(Tiếp theo kỳ trước)

Chỉ sau hơn 3 tháng thực hiện, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho người lao động là công
dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan. Trong bối cảnh hội nhập
quốc tế ngày càng sâu rộng, thực hiện BHXH bắt buộc cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là
phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút lao động nhân lực
cao đến Việt Nam.
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Sắp thực hiện tổng điều tra dân số, nhà ở
Vừa qua, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra
dân số và nhà ở T.Ư - đã chủ trì cuộc họp về việc chuẩn
bị thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở bắt đầu từ ngày
01/4/2019 và kéo dài trong 25 ngày.

Cuộc họp trực tuyến này kết nối tới 775 điểm cầu và
tất cả các cấp huyện trên toàn quốc với 36.000 đại biểu
tham dự. Trước đó, các Bộ, ngành và địa phương đã có
hơn 1 năm để chuẩn bị và triển khai các công việc liên
quan với tổng kinh phí là 1.100 tỷ đồng. Đây sẽ là lần
thứ 5 nước ta tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở,
với 5 mục đích chính: thu thập thông tin cơ bản về dân
số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên
cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên
phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông
tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, là cơ sở quan trọng
để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục
vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết T.Ư khóa XII
về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các

mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà
Chính phủ đã cam kết và cung cấp thông tin xây dựng
cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số.n

QUỲNH ANH

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 
đầu tư công

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã gửi
Công văn tới các Bộ, ngành T.Ư và UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc T.Ư về việc đẩy nhanh tiến độ giải
ngân vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018. Theo đó,
để đảm bảo giải ngân 100% theo kế hoạch đầu tư vốn
năm 2019 đã được giao, Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ,
ngành và địa phương chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng
bộ, quyết liệt, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm. Trong đó, cần hoàn thành việc thông báo hết
số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã được Thủ
tướng giao, khẩn trương nhập dự toán cho các dự án đầu
tư công trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và
kho bạc (TABMIS); đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực
hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công

công trình, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo
đảm tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh
toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng
nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và
không gây nợ đọng xây dựng cơ bản…n Q.ANH

Xăng dầu nhập khẩu giảm 53,9% về trị giá
so với cùng kỳ 

Theo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng
2, lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước đạt 500.000
tấn, trị giá 292 triệu USD, giảm 22,2% về lượng và 17,5%
về trị giá so với tháng trước.

Lũy kế hết 2 tháng đầu năm, cả nước nhập 1,15 triệu
tấn, trị giá 655 triệu USD, giảm 47,7% về lượng và
53,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Việc giảm
nhập khẩu xăng dầu là do Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi
Sơn đi vào hoạt động.

Xăng dầu các loại được nhập khẩu về Việt Nam
trong 2 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ Singapore với
310.000 tấn, giảm 19,5%; Malaysia với 315.000 tấn,
giảm 56,4%; Trung Quốc với 223.000 tấn, tăng 4,7%...n

THÙY ANH

Hạn chế phương tiện cá nhân
phải hợp lý

Để Hà Nội và TP. HCM trở
thành những đô thị hiện đại, văn
minh, an toàn, việc thực hiện
thành công Đề án “Tăng cường
quản lý phương tiện giao thông
đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao
thông và ô nhiễm môi trường
giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn
đến năm 2030” tại Hà Nội và Đề
án “Tăng cường vận tải hành
khách công cộng kết hợp kiểm
soát sử dụng phương tiện cơ giới
cá nhân trên địa bàn TP. HCM”
là điều kiện bắt buộc. Ủng hộ
chủ trương này nhưng một số
chuyên gia vẫn bày tỏ băn khoăn
về việc triển khai thế nào cho
hiệu quả, khả thi. 

Ủy viên Hội đồng Tư vấn
khoa học - kỹ thuật - môi trường
(Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam TP. HCM) Nguyễn Lê Ninh
dẫn số liệu, trong số những người
làm nghề tự do bằng xe 2, 3 bánh
ở TP. HCM, 44% là người nhập
cư, 43% là những người buôn
bán trên vỉa hè, 55% người nhập
cư buôn bán lưu động. Khi di
chuyển trong Thành phố, những
người làm nghề này không chỉ
đơn thuần di chuyển con người
của họ mà thường có nhu cầu
kèm theo hàng hóa, phương tiện
hành nghề. Họ khó có thể đi xe
buýt khi loại phương tiện này bị
giới hạn bởi các luồng tuyến định
sẵn và hạn chế hàng hóa mang
theo người cả về trọng lượng lẫn
thể tích. Do đó, hạn chế phương
tiện giao thông cá nhân tại TP.
HCM ngay bây giờ là điều khó
thực hiện được vì nó vướng cả
một hệ thống tổ chức, quản lý xã
hội hiện nay và đặc biệt là đặc
thù kiếm sống mang tính cá thể
của đa số cư dân trên địa bàn
Thành phố.

Còn tại Hà Nội, Sở Giao
thông vận tải Hà Nội cho biết, Sở
sẽ chọn một trong hai tuyến
đường Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn
Lương (nối từ quận Hà Đông
vào các quận trung tâm) thí điểm
dừng hoạt động xe máy trong
giai đoạn 2019-2020. Theo

chuyên gia giao thông Từ Sỹ
Sùa, việc cấm xe máy được thí
điểm trên một số tuyến phố trước
khi cấm đồng bộ để tạo thói quen
trước là điều cần thiết. Tuy
nhiên, các tuyến phố chọn thí
điểm phải là tuyến nằm ở khu
vực trung tâm. Với Hà Nội, khu
vực trung tâm hiện nay là các
tuyến phố được bố trí theo dạng
bàn cờ. Ngoài ra, hệ thống hạ
tầng, đảm bảo giao thông cũng
đồng bộ nên nếu chọn thí điểm
cấm xe máy ở đây thì người dân
sẽ dễ dàng thực hiện; gặp các
tuyến phố cấm, người đi xe máy
có thể rẽ sang đường khác.

Về kế hoạch cấm xe máy tại
đường Nguyễn Trãi hoặc Lê Văn

Lương, ông Sùa cho rằng, 2
tuyến đường này chiều ngang
rộng, hệ thống vận tải công cộng
gần như hoàn thiện khi có thêm
đường sắt đô thị trên cao, tuy
nhiên, đây là những trục giao
thông hướng tâm có mật độ lưu
thông lớn, lại thiếu trầm trọng
các bãi, điểm đỗ xe, trông giữ
phương tiện cá nhân. Do vậy, nếu
cấm xe máy thì đến 80% người
tham gia giao thông bằng phương
tiện này tại đây sẽ rất khó khăn
trong việc lưu thông. 

Cần giải pháp quản lý 
các phương tiện hiệu quả

Nhiều chuyên gia giao thông
chung nhận định, nguyên nhân

dẫn đến ùn tắc giao thông, ô
nhiễm môi trường tại các thành
phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và
TP. HCM là do lượng phương
tiện tăng quá nhanh, không
tương xứng với phát triển về kết
cấu hạ tầng và hệ thống giao
thông công cộng; trình độ quản
lý cũng như ý thức người tham
gia giao thông chưa thật tốt. Mặt
khác, việc quản lý dân cư chưa
đạt yêu cầu; rất nhiều chung cư,
nhà cao tầng tiếp tục mọc lên
trong khu vực nội đô, trong khi
việc di dời các trường đại học,
bệnh viện, trụ sở cơ quan nhà
nước… ra khỏi trung tâm thành
phố còn quá chậm. Để giảm ùn
tắc giao thông và ô nhiễm môi

trường, Hà Nội và TP. HCM
phải giải quyết đồng bộ các vấn
đề, chứ không chỉ tập trung vào
hạn chế phương tiện giao thông;
cần phân chia khu vực để hạn
chế xe máy, không nên làm theo
tuyến đường. Đồng thời, tăng
khả năng vận hành, kết nối của
hệ thống vận tải công cộng; xây
dựng thêm các bến, bãi trông
giữ phương tiện giao thông cá
nhân tại các bến xe buýt, tàu
điện. Có như vậy mới tạo được
sự đồng thuận trong xã hội khi
cấm xe máy.

Trong khi đó, theo Hiệp
hội DN châu Âu tại Việt Nam
(EUROCHAM), xe máy đã và
đang là phương tiện giao
thông phổ biến nhất tại Việt
Nam. Năm 2017, Việt Nam có
hơn 56 triệu xe máy, trung
bình mỗi hộ gia đình sở hữu
2,4 chiếc xe. Xe máy đáp ứng
hơn 70% nhu cầu đi lại và sẽ
tiếp tục đóng góp vai trò là
phương tiện giao thông chính
ở Việt Nam trong những năm
tới. Tuy nhiên, EUROCHAM
lo ngại, ngành công nghiệp xe
máy sẽ gặp nhiều thách thức
nếu cấm lưu thông xe máy tại
một số thành phố lớn vào năm
2030 tại Hà Nội và TP. HCM.
EUROCHAM cho rằng, xe máy
là phương tiện không thể thiếu
đối với đời sống hằng ngày và
sinh kế của hàng triệu người dân.
Việc cấm xe máy không phải là
giải pháp hiệu quả để cải thiện
tình trạng ùn tắc giao thông, ô
nhiễm môi trường tại các thành
phố lớn mà nguyên nhân của các
vấn đề này nằm ở việc quản lý
phương tiện tham gia giao thông
thiếu hiệu quả, kỹ năng lái xe
kém và ý thức chưa cao về an
toàn giao thông đường bộ.n

Theo các chuyên gia, việc cấm xe máy vào nội đô là cần thiết nhưng phải tính toán kỹ lưỡng
Ảnh: MINH THÁI              

Việc hạn chế xe máy tại Hà Nội và TP. HCM được các ngành chức năng đề xướng là biện pháp nhằm
giải quyết ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia giao thông,
ý tưởng đó khó khả thi vì biện pháp này sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống, công việc của hàng triệu
người dân đang sử dụng xe máy làm phương tiện lưu thông.

CấM XE MÁY VÀO NộI đÔ: 

r LÊ HÒA
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Hội nhập và phát triển 
theo hướng hiện đại

Đây là lần thứ 11 ấn phẩm Sách Trắng
được EUROCHAM phát hành thông qua
việc tập hợp tiếng nói của hơn 1.000 DN
thành viên, bao gồm một số DN hàng đầu
thế giới, nhằm thúc đẩy lợi ích kinh doanh
của các DN và góp phần cải thiện môi
trường đầu tư, thương mại tại Việt Nam.

Trong nội dung Sách Trắng lần này,
EUROCHAM chú trọng vào tiềm năng
phát triển kinh tế tại Việt Nam. Cụ thể,
Sách Trắng đã nhấn mạnh 2 vấn đề cần
thiết nhằm đảm bảo sự thành công trong
giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt
Nam. Thứ nhất là việc thực hiện Hiệp
định Thương mại tự do Việt Nam - EU
(EVFTA) và việc ứng dụng thành tựu của
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(CMCN 4.0). Hai vấn đề này kết hợp với
nhau sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn
vào nền kinh tế toàn cầu và cộng đồng
quốc tế. Cuộc CMCN 4.0 thông qua quá
trình số hóa diễn ra ở khắp các ngành
nghề sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam,
giúp cạnh tranh hơn, đổi mới hơn và
chuẩn bị tốt hơn để nắm bắt cơ hội tiềm
năng. Trong khi đó, Hiệp định EVFTA
khi được phê chuẩn và triển khai sẽ thúc
đẩy thương mại và đầu tư giữa EU và
Việt Nam, đồng thời giúp người tiêu dùng
tiếp cận tốt hơn với hàng hóa và dịch vụ
đa dạng, chất lượng cao từ châu Âu.

Theo ông Nicolas Audier - đồng Chủ
tịch EUROCHAM, trong 3 thập kỷ qua,
Chính phủ Việt Nam đã thành công trong
việc chuyển đổi từ một nước kém phát triển
trên thế giới thành một quốc gia có thu nhập
trung bình và đang phát triển nhanh chóng
theo hướng hiện đại. “Ngày nay, Việt Nam
có cơ hội thông qua các hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới như EVFTA để bước
lên tầm cao mới, cởi mở hơn, tiến đến vị thế
dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới” -
ông Nicolas Audier nhấn mạnh.

Tại Lễ Ra mắt Sách Trắng, cộng đồng
DN thành viên EUROCHAM đã đề cập
đến 3 chủ đề lớn liên quan đến phát triển
ngành y tế; môi trường thuế, hải quan;
tăng trưởng bền vững. Trong đó, các lãnh
đạo DN châu Âu đã thảo luận và đề xuất
kiến nghị về các vấn đề liên quan như:
hậu cần và cơ sở hạ tầng, tăng trưởng
xanh, thuế và chuyển giá, nguồn nhân
lực, y tế và các vấn đề pháp lý.

Theo ông Nicolas Audier, các kiến
nghị của DN thành viên EUROCHAM
nhằm góp phần cải thiện khung pháp lý
và môi trường đầu tư, kinh doanh của
Việt Nam trở nên cạnh tranh, hấp dẫn và
thân thiện hơn với DN, cũng như giúp
Việt Nam khai thác trọn vẹn lợi ích của
EVFTA và tiến xa hơn, nhanh hơn trên
con đường tăng trưởng, phát triển.

Nhân lực chất lượng cao là yếu tố 
then chốt

Châu Âu được biết đến với nhiều DN
phát triển bền vững, sáng tạo hàng đầu
thế giới. Thông qua việc đánh giá Chỉ số
Môi trường kinh doanh (BCI) hằng quý,
EUROCHAM cho biết, các DN châu Âu
đang có đánh giá tích cực về môi trường
kinh doanh Việt Nam. Kết quả khảo sát
DN châu Âu trong quý IV/2018 cho

thấy, chỉ số BCI của Việt Nam đã đạt
mức cao nhất kể từ cuối năm 2016. Để
đạt được kết quả trên, EUROCHAM
nhận định, thời gian qua, Chính phủ Việt
Nam đã tiếp tục nỗ lực cải cách các quy
định pháp luật để nâng cao năng lực
cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên,
Việt Nam vẫn đang còn phải đối mặt với
nhiều thách thức ở phía trước. Bởi theo
Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu
2018 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới,
Việt Nam xếp vị trí thứ 77, giảm 3 bậc
so với năm 2017. Báo cáo cũng đánh
giá, Việt Nam là nền kinh tế có năng lực
cạnh tranh xếp thứ 5 trong khu vực
Đông Nam Á, sau Singapore, Malaysia,
Thái Lan và Philippines.

Ông Denis Brunetti - đồng Chủ tịch
EUROCHAM - đưa ra nhận xét, trong 30

năm qua, con đường phát triển kinh tế -
xã hội vượt bậc của Việt Nam chủ yếu
dựa vào các ngành công nghiệp thâm
dụng lao động. Tuy nhiên, sự phát triển
kinh tế - xã hội và nguồn việc làm trong
tương lai chủ yếu sẽ đến từ nền kinh tế
kỹ thuật số với nhu cầu nhân lực công
nghệ cao khi tất cả các ngành công
nghiệp sẽ được số hóa. 

Dựa trên tiềm năng và thế mạnh của
các DN châu Âu, ông Denis Brunetti cho
rằng, các DN này luôn là đối tác đáng tin
cậy và bền vững, hỗ trợ Việt Nam phát
triển hệ thống viễn thông và mạng công
nghệ thông tin từ những ngày đầu tiên,
góp phần thúc đẩy phổ biến mạng Inter-
net trên toàn quốc. Do đó, các DN thành
viên của EUROCHAM luôn cam kết sẵn
sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tận dụng
triệt để các cơ hội mà làn sóng đổi mới
kỹ thuật số toàn diện và bền vững của
CMCN 4.0 mang lại.

Để đạt được thành tựu từ cuộc
CMCN 4.0, Việt Nam cần tập trung phát
triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
EUROCHAM nêu quan điểm, Chính
phủ Việt Nam có thể hợp tác với các
trường đại học danh tiếng ở nước ngoài,
tham khảo các cách làm tốt nhất nhằm
xây dựng một chương trình học phù hợp
theo tiêu chuẩn quốc tế. Còn các Bộ,
ngành liên quan nên yêu cầu sinh viên
các trường đại học công nghệ thông tin
và các trường dạy nghề công nghệ thông
tin phải hoàn thành một khóa thực tập
bắt buộc dài hơn so với bình thường tại
chính các DN công nghệ thông tin. Đồng
thời, các trường đại học cần nắm bắt
được các xu hướng công nghệ và nhu
cầu thực tế của công việc đối với sinh
viên sau khi tốt nghiệp.n

Việc ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 sẽ giúp Việt Nam hội nhập và phát triển
theo hướng hiện đại                                                                                        Ảnh: ST

Ấn phẩm Sách Trắng của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) vừa công bố đã nêu lên những vấn đề
then chốt đối với hoạt động của DN và nhấn mạnh những đề xuất hành động, hướng đi cụ thể mà Chính phủ có thể thực
hiện để cải thiện môi trường kinh doanh và hệ thống pháp lý, thúc đẩy thương mại, đầu tư từ châu Âu, cũng như nâng cao
sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế 
Việt Nam
r P. KHANG

Củng cố vững chắc hệ thống
Quỹ Tín dụng nhân dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành
Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường giải
pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động,
củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng
nhân dân (QTDND).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ,
ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc T.Ư và các cơ quan, đơn vị liên
quan tập trung thực hiện thành công
nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống QTDND
theo hướng tiếp tục chấn chỉnh, củng cố
và nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả
của QTDND hiện có đi đôi với mở rộng
vững chắc các QTDND mới ở khu vực
nông thôn. Phạm vi hoạt động chủ yếu
của QTDND là huy động vốn và cho vay
các thành viên trên địa bàn, đặc biệt là
khu vực nông thôn nhằm huy động các
nguồn lực tại chỗ để góp phần phát triển
kinh tế địa phương, xóa đói, giảm nghèo
và đẩy lùi cho vay nặng lãi…n

ĐĂNG  KHOA

Mỗi ngày, Việt Nam chi gần
4.000 tỷ đồng nhập hàng 
Trung Quốc 

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho
biết, hết tháng 2, lượng hàng hóa nhập
khẩu từ Trung Quốc đạt trị giá hơn 9,9 tỷ
USD, tương đương hơn 230.000 tỷ đồng
hay gần 4.000 tỷ đồng/ngày. Đáng chú ý,
nhóm hàng máy móc thiết bị nhập khẩu
đạt hơn 2 tỷ USD, tăng khoảng 300 triệu
USD, tương đương 18,5%. Nhóm hàng
máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
đạt 1,552 tỷ USD, tăng hơn 500 triệu USD,
tăng 47,7%. Bên cạnh đó, mặt hàng vải
cũng đạt kim ngạch xấp xỉ 1 tỷ USD, tăng
gần 10 triệu USD so với cùng kỳ năm
2018. Ô tô nguyên chiếc với 448 xe có
tổng kim ngạch đạt hơn 18 triệu USD… 

Đến hết tháng 2, tổng kim ngạch xuất
khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt
4,7 tỷ USD. Như vậy, nước ta đang nhập
siêu gần 5,2 tỷ USD từ quốc gia này.n

MINH ANH

Kim ngạch xuất khẩu gạo 
2 tháng đầu năm đạt 711.759 tấn

Theo thống kê của Tổng cục Hải
quan (Bộ Tài chính), kim ngạch xuất
khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm đạt
711.759 tấn, thu về 311,59 triệu USD.
Riêng tháng 2, xuất khẩu gạo đạt
274.765 tấn, tương đương 116,62 triệu
USD, giảm 37,2% về lượng và 40,3% về
kim ngạch so với tháng 1, giảm 19,1%
về lượng và 31% về kim ngạch so với
tháng 02/2018. Giá xuất khẩu gạo trong
tháng 2 giảm 4,9% so với tháng 1 và
giảm 14,6% so với tháng 02/2018, đạt
trung bình 424,4 USD/tấn. Tính trung
bình cả 2 tháng đầu năm đạt 437,8
USD/tấn, giảm 10,8% so với cùng kỳ.
Philippines là thị trường tiêu thụ nhiều
nhất các loại gạo của Việt Nam, chiếm
44,2% trong tổng lượng gạo xuất khẩu
của cả nước, tương đương 40,2% trong
tổng kim ngạch.n

THU HUYỀN

- Chính phủ vừa ban hành Nghị
định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Thủy sản, trong đó có quy
định quản lý loài thủy sản nguy cấp,
quý hiếm.

- Thủ tướng Chính phủ vừa yêu
cầu Bộ Giao thông vận tải, các Bộ,
ngành có liên quan, UBND tỉnh Tiền
Giang và nhà đầu tư Dự án Đầu tư
xây dựng đường cao tốc Trung
Lương - Mỹ Thuận phải tích cực,
chủ động hơn nữa trong tháo gỡ khó
khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ
để Dự án được thông tuyến vào cuối
năm 2020.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo,
GDP quý I/2019 tăng trưởng 6,58%,
thấp hơn tốc độ tăng trưởng 6,76%
(kịch bản thấp) được đưa ra trước đó,
do một số chỉ tiêu kinh tế không tăng
trưởng như kỳ vọng.n   HÒA LÊ
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Tăng trưởng nhanh cả về doanh thu
và quy mô

Theo Báo cáo Bán lẻ tại Việt Nam
2019 do Deloitte công bố mới đây, Việt
Nam đã có sự tăng trưởng bán lẻ nhanh
chóng với tốc độ tăng trưởng kép hằng
năm là 10,97% (2013-2018). Tổng doanh
thu bán lẻ dự kiến sẽ đạt 180 tỷ USD vào
năm 2020, tăng 26,6% so với năm 2018,
khi dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này đang
tăng trưởng mạnh.

Thời gian qua, do môi trường đầu tư
thuận lợi, các nhà bán lẻ trong và ngoài
nước đã tăng quy mô hoạt động tại Việt
Nam thông qua việc áp dụng các chiến
lược mở rộng khác nhau, bao gồm: mua
bán, nhượng quyền thương mại và mô hình
hợp tác khác. Cụ thể: Vingroup đã mua lại
các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn như: Ocean
Mart, MaxiMark, Vinatexmart, Fivimart và
Viễn Thông A để tăng doanh thu bán lẻ.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đã
thành công trong một số giao dịch mua bán
để tiếp tục kế hoạch mở rộng trên thị
trường, như: Central Group mua lại BigC
Việt Nam, TCC mua lại METRO Cash &
Carry Việt Nam, ACA Investments mua
20% cổ phần của Bibo Mart...

Hiện tại, Việt Nam đã có gần 200 trung
tâm thương mại được điều hành bởi cả DN
trong và ngoài nước. Các trung tâm
thương mại này có nhiều cơ sở khác nhau,
bao gồm nhiều dịch vụ giải trí và mua
sắm. Ở phân khúc thấp hơn, cửa hàng tiện
lợi với sự gần gũi và thuận tiện đang trở
thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của kênh
thương mại truyền thống. Trên khắp Việt
Nam, số lượng cửa hàng tiện lợi đã tăng
gấp 4 lần kể từ năm 2012, sức hấp dẫn của
các cửa hàng tiện lợi thu hút sự chú ý của
cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Theo ước tính, tăng trưởng của các cửa
hàng tiện lợi Việt Nam sẽ vượt xa nhiều
nền kinh tế lân cận, với tốc độ tăng trưởng
là 37,4% trong giai đoạn 2017-2021.
Đứng trước cơ hội tăng trưởng rất lớn này,
Vingroup đã có kế hoạch mở 4.000 cửa
hàng tiện lợi đến năm 2020; Saigon Co.op
đã mua lại mạng lưới các cửa hàng tạp hóa
nhỏ, chủ yếu ở khu vực nông thôn để mở
rộng thị trường; đại gia bán lẻ 7-Eleven thì
đặt mục tiêu tăng số lượng cửa hàng lên
1.000 trong vòng 10 năm; trong khi Hàn
Quốc GS25 bắt tay vào nỗ lực mở 2.500
cửa hàng trong 10 năm tới.

Xu hướng mua bán trực tuyến đang
ngày càng phổ biến

Đứng thứ 6 toàn cầu về doanh thu năm

2018, theo đánh giá của Deloitte, thị
trường TMĐT Việt Nam đã sẵn sàng để
tiếp tục phát triển. Hiện tại, doanh số bán
hàng trực tuyến từ DN đến người tiêu
dùng chiếm tỷ lệ khiêm tốn 3,6% trên
tổng doanh số bán lẻ toàn quốc, nhưng
con số này dự kiến sẽ tăng vọt lên 5% vào
năm 2020, với tổng giá trị là 10 tỷ USD.
Trong khi đó, các kênh từ người tiêu dùng
đến người tiêu dùng hoặc các kênh thương
mại xã hội cũng đang ngày càng trở nên
phổ biến. Nền tảng truyền thông xã hội
như: Facebook, Instagram và Zalo đã giúp
người mua tương tác trực tiếp với người
bán, chia sẻ thông tin, hình ảnh và đánh

giá hoặc khuyến nghị trong thời gian thực.
Ngoài ra, mạng xã hội còn hỗ trợ người
tiêu dùng tìm kiếm đánh giá và so sánh
các sản phẩm, đây là điểm mạnh mà
người tiêu dùng rất quan tâm. 

Với xu hướng công nghệ số bùng nổ
hiện nay, người tiêu dùng đang góp phần
thúc đẩy việc mở rộng thị trường TMĐT
Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ vì họ dành
nhiều thời gian mua sắm trên các thiết bị
kỹ thuật số hơn là đến cửa hàng truyền
thống. Gần 3/4 số người tham gia khảo sát
của Deloitte cho biết, họ đã rất quen thuộc
với mua sắm trực tuyến. Phần lớn người
tham gia khảo sát đánh giá mua sắm trực

tuyến rất thuận tiện, truy cập vào nhiều
loại sản phẩm hơn, tiết kiệm thời gian, có
thể mua sắm từ bất cứ đâu miễn là có điện
thoại và internet.

Theo báo cáo của Deloitte, năm 2018,
chi tiêu trung bình hằng năm cho một
người mua sắm trực tuyến tại Việt Nam là
350 USD, gần gấp đôi con số 186 USD
năm 2017. Ngoài ra, người tiêu dùng Việt
Nam cũng đang dần quen với các giải
pháp thanh toán trực tuyến. Hiện tại, 50%
tổng chi phí TMĐT được xử lý thông qua
thanh toán thẻ và các phương thức không
dùng tiền mặt mới. Ước tính, thanh toán
bằng ví điện tử sẽ chiếm 28% tổng doanh
số TMĐT tại Việt Nam năm 2019.

Các chuyên gia của Deloitte nhận
định, với sự phát triển của TMĐT tại Việt
Nam, các nhà đầu tư đang triển khai
nhiều cách khác nhau để tận dụng làn
sóng tăng trưởng này. Tuy nhiên, khi
thực hiện, các nhà đầu tư phải ghi nhớ
các mục tiêu để phát triển lâu dài, bền
vững. Bởi, mặc dù TMĐT của Việt Nam
có nhiều cơ hội phát triển chưa được khai
thác hết nhưng đây cũng là lĩnh vực cạnh
tranh lớn, đó là chưa kể đến việc phải
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo lập
thương hiệu dưới hình thức tiếp thị và
quảng cáo. Bên cạnh đó, các DN cần
xem xét việc tích hợp các kênh truyền
thống với kỹ thuật số để mang lại trải
nghiệm toàn diện và liền mạch cho người
tiêu dùng. Thêm nữa, các DN cần tận
dụng tối đa giải pháp thanh toán thông
minh, đồng thời đầu tư vào bảo mật dữ
liệu bởi việc thiếu các giao dịch an toàn
là một trong những trở ngại chính của
mua sắm và thanh toán trực tuyến. Muốn
thành công, các DN cần đổi mới nhanh
hơn nữa, tạo nên những trải nghiệm khác
biệt nhằm thu hút và lôi kéo, dẫn dắt
người tiêu dùng trong bối cảnh kỹ thuật
số đang bùng nổ tại Việt Nam.n

THị TRườNG BÁN Lẻ VIệT NAM:

r NGUYỄN LY

Với tầng lớp trung lưu phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng phi thường trong lĩnh
vực bán lẻ. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong tương lai khi Việt Nam có tới 40% dân số dưới độ tuổi 24 và hành vi tiêu dùng
đang thay đổi mạnh mẽ. Theo ước tính đến năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam chỉ đứng sau
Indonesia ở khu vực Đông Nam Á, điều này đồng nghĩa với việc các kênh bán lẻ kỹ thuật số tại Việt Nam sẽ trở thành điểm
đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

4.400 tỷ đồng thực hiện 
chương trình sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành
Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt
Chương trình quốc gia về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn
2019-2030.

Theo đó, Chương trình đề ra mục tiêu
đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng
tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai
đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 và từ 8 -
10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc
trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030.
Chương trình sẽ được triển khai trên toàn
quốc và áp dụng với mọi đối tượng, bao
gồm các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên
quan đến hoạt động sử dụng và quản lý
năng lượng tại Việt Nam. Tổng kinh phí dự

kiến của Chương trình khoảng 4.400 tỷ
đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp kinh tế
thuộc ngân sách T.Ư khoảng 600 tỷ đồng;
nguồn viện trợ không hoàn lại khoảng
1.600 tỷ đồng; vốn vay ODA, vốn vay ưu
đãi khoảng 2.200 tỷ đồng.n P. KHANG

VietinBank cho vay thu mua
thóc gạo với lãi suất ưu đãi 6%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước,
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam (VietinBank) đã triển
khai “Chương trình Cho vay ưu đãi cho
các DN, cá nhân thu mua tạm trữ thóc,
gạo Đông Xuân khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long” (ĐBSCL) với mức lãi
suất 6% cho kỳ hạn ngắn hạn, thấp hơn
lãi suất huy động vốn của nhiều ngân

hàng. Các DN thu mua thóc, gạo sẽ được
VietinBank cung ứng vốn kịp thời, được
xem xét tăng hạn mức vay vốn, đẩy nhanh
tiến độ giải ngân.

Hiện trên địa bàn ĐBSCL, mạng lưới
của VietinBank có 18 chi nhánh, 102 phòng
giao dịch đang phục vụ gần 20.000 DN
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thu
mua thóc, gạo. Tính đến cuối tháng
12/2018, tại khu vực ĐBSCL, dư nợ cho
vay nông nghiệp nông thôn của VietinBank
đạt gần 40.000 tỷ đồng, chiếm hơn 30% dư
nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của
toàn hệ thống.n         Đ. KHOA

Hướng dẫn chuyển hộ 
kinh doanh lên doanh nghiệp

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã ban
hành Công văn số 786/TCT-KK gửi các

cục thuế hướng dẫn chuyển hộ kinh
doanh (HKD) lên DN. 

Theo đó, DN chuyển đổi từ HKD
được cấp mới mã số DN theo Giấy
Chứng nhận đăng ký DN, mã số thuế của
HKD chấm dứt hiệu lực (bao gồm toàn
bộ mã số thuế 10 số của HKD và các mã
số thuế 13 số địa điểm kinh doanh của
HKD trên toàn quốc). Mã số thuế của
HKD khi chấm dứt hiệu lực vẫn được
tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân
của người đại diện HKD.

HKD phải có trách nhiệm hoàn thành
nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp
quản lý, trường hợp HKD không hoàn
thành nghĩa vụ thuế thì DN nhỏ và vừa
chuyển đổi từ HKD kế thừa toàn bộ
quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của
HKD theo quy định của pháp luật...n

THÙY ANH

Khảo sát Bán lẻ tại Việt Nam 2019 được Deloitte thực hiện từ cuối năm 2018,
bằng việc sử dụng kết hợp các câu hỏi trực tuyến và ngoại tuyến với 700 hộ gia đình
ở hai thành phố trọng điểm là Hà Nội và TP. HCM. Khảo sát nhằm khám phá một số
mô hình tiêu dùng mới nhất tại Việt Nam, bao gồm: sở thích của người tiêu dùng đối
với các kênh mua hàng khác nhau, hành vi và thái độ của người tiêu dùng đối với
mua sắm trực tuyến…n

Thông qua việc mua bán, chuyển nhượng…, các nhà bán lẻ trong và ngoài nước đã
tăng quy mô hoạt động tại Việt Nam                                                  Ảnh: THÁI ANH
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Doanh nghiệp trì trệ, 
hoạt động kém hiệu quả

Quản lý hơn chục DN, trong
đó, 6 DN 100% vốn nhà nước,
song công tác quản lý của Bộ
VH-TT&DL đối với các DN này
vẫn còn nhiều bất cập; hoạt động
kinh doanh, dịch vụ tại các DN
yếu kém, thường xuyên thua lỗ,
gây ảnh hưởng đến nguồn vốn
nhà nước. 

Theo lãnh đạo KTNN chuyên
ngành III, năm 2018, đơn vị đã
thực hiện kiểm toán việc quản lý,
sử dụng tài chính công, tài sản
công của Bộ VH-TT&DL năm
2017, trong đó có công tác quản
lý, sắp xếp, CPH các DNNN do
Bộ quản lý. Đối với 6 DN 100%
vốn nhà nước, kết quả kinh
doanh của các DN khá thấp (3/6
DN lỗ lũy kế đến 31/12/2017,
trong đó, 2 DN có kết quả kinh
doanh lỗ trong năm; 4/6 DN
được thông báo dấu hiệu cảnh
báo tài chính). Đối với các DN có
trên, dưới 50% vốn nhà nước,
9/14 DN có số lỗ lũy kế đến
31/12/2017, trong đó, 5 DN có số
lỗ chiếm từ 41% đến 231% so
với vốn chủ sở hữu. 

Bên cạnh đó, công tác giám sát
của Bộ đối với các DNNN đang
quản lý cũng còn nhiều hạn chế.
Có 6/6 DN 100% vốn nhà nước
lập, gửi báo cáo công khai, báo
cáo giám sát nhưng chưa đầy đủ;
việc xếp loại cho một số DN 100%
vốn nhà nước trên cơ sở số liệu
báo cáo tài chính chưa được kiểm
toán là chưa phù hợp; công tác
giám sát chủ yếu thông qua báo
cáo giám sát, báo cáo tài chính của
DN, chưa thực hiện hình thức
giám sát trực tiếp tại DN.

Theo PGS,TS. Lê Cao Đoàn
(Viện Kinh tế Việt Nam), việc
thực hiện cơ cấu lại, sắp xếp, đổi
mới, thoái vốn nhà nước tại
DNNN nói chung, DNNN lĩnh
vực văn hóa nói riêng vẫn còn
nhiều nội dung cần chú ý, như:
không xác định giá trị DN khi
CPH, nhà đầu tư mua cổ phần

DN để thực hiện mục đích khác
(như trường hợp CPH Hãng
phim truyện Việt Nam)... dẫn đến
nguy cơ thất thoát vốn nhà nước.
Đặc biệt, công tác sắp xếp, đổi
mới, CPH và thoái vốn nhà nước
tại các DN diễn ra rất chậm. 

Thực tế, theo phương án sắp
xếp, đổi mới DN 100% vốn nhà
nước thuộc Bộ VH-TT&DL giai
đoạn 2011-2015 đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ
phải thực hiện CPH 17 DN, bán
1 DN. Thời hạn hoàn thành công
tác sắp xếp, đổi mới DN là ngày
30/6/2015. Mặc dù vậy, việc thực

hiện kế hoạch này không đạt mục
tiêu đề ra. Đơn cử như trường
hợp Công ty Phát hành sách và
Văn hoá tổng hợp Quảng Ngãi,
theo kế hoạch, DN sẽ được bán,
tuy nhiên, đến nay mục tiêu này
vẫn chưa thực hiện được; Công
ty TNHH MTV Du lịch và Xúc
tiến đầu tư nằm trong kế hoạch
CPH giai đoạn 2011-2015, song
mục tiêu này cũng không đạt...

Đẩy nhanh tiến độ, 
nhưng cần thận trọng

Sự chậm trễ trong thực hiện
CPH tại các DNNN thuộc Bộ

VH-TT&DL cũng được thể hiện
rất rõ qua kết quả kiểm toán của
KTNN. Theo lãnh đạo KTNN
chuyên ngành III, trong năm
2017, Bộ sẽ thoái vốn tại 3
DNNN, tuy nhiên, việc thực
hiện chưa đảm bảo tiến độ đề ra.
Đến tháng 4/2018, Bộ mới phê
duyệt phương án thoái toàn bộ
vốn nhà nước tại Công ty Cổ
phần In Trần Phú, Công ty Cổ
phần Du lịch Dịch vụ dầu khí
Việt Nam; tháng 11/2018,
phương án thoái vốn tại Công ty
Cổ phần Công nghệ và Truyền
hình mới được phê duyệt.

Trao đổi với Báo Kiểm toán,
đại diện Bộ VH-TT&DL cho
biết, kết quả kiểm toán đối với
công tác CPH DNNN tại Bộ đã
phản ánh đúng những khó khăn,
vướng mắc mà Bộ đang gặp.
Sau khi có kiến nghị kiểm toán,
Bộ đã nghiêm túc tiếp thu, thực
hiện, đặc biệt là Bộ đã tăng
cường công tác giám sát DN.
Cũng theo ông Trần Hoàng, hết
năm 2018, Bộ đã hoàn tất việc
thoái vốn tại 3 DN. Ngoài ra,
công tác CPH DNNN vẫn đang
được Bộ triển khai. 

Trước tiến độ CPH, thoái
vốn nhà nước tại các DNNN nói
chung còn chậm trễ, ngay đầu
năm nay, Thủ tướng Chính phủ
đã ký ban hành Chỉ thị số
01/CT-TTg về việc tăng cường
công tác chỉ đạo, đẩy mạnh
công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi
mới, CPH và thoái vốn nhà
nước tại DNNN và DN có vốn
nhà nước. Thủ tướng yêu cầu
các Bộ, ngành, địa phương,
DNNN tăng cường kiểm tra,
thanh tra, giám sát, kiểm toán,
không để xảy ra thất thoát vốn,
tài sản nhà nước trong quá trình
sắp xếp, CPH, thoái vốn và
quản lý, sử dụng vốn nhà nước;
kiên quyết xử lý dứt điểm các
DNNN hoạt động thua lỗ, kém
hiệu quả theo cơ chế thị
trường...; xác định rõ trách
nhiệm cá nhân, tổ chức để chậm
trễ trong công tác CPH, thoái
vốn; có chế tài đủ mạnh, xử lý
nghiêm các vi phạm. 

Như vậy, thông điệp trong
chỉ đạo của Thủ tướng là rất rõ
ràng: Bên cạnh việc đẩy nhanh
tiến độ, công tác sắp xếp, CPH
DNNN cũng phải chú trọng bảo
toàn vốn nhà nước tại các DN.
Điều này cũng cần được Bộ
VH-TT&DL lưu ý thực hiện để
tránh rủi ro, dẫn đến thất thoát
vốn như nhiều trường hợp
DNNN đã CPH trước đây, như:
Hãng phim truyện Việt Nam,
Khách sạn Kim Liên...n

SắP XếP, Cổ PHầN HÓA, THOÁI VốN TạI DNNN LĩNH VựC VăN HÓA:

Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 
an toàn vốn nhà nước
r NGUYỄN LỘC

Các DNNN do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) quản lý có kết quả kinh doanh thấp,
thường xuyên thua lỗ. Trong khi đó, việc thực hiện chủ trương sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) các DN
này đang rất chậm và kém hiệu quả. 

Bộ VH,TT&DL cần đẩy nhanh tiến độ, cũng như bảo toàn nguồn vốn nhà nước sau CPH, sắp xếp DN
Ảnh: ST

Vietcombank mở rộng dịch vụ
chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế

Ngân hàng Thương mại cổ phần
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam
vừa ký kết Thỏa thuận liên ngành về việc
mở, quản lý, sử dụng tài khoản tiền gửi
giữa hệ thống BHXH Việt Nam và hệ
thống Vietcombank.

Theo đó, bên cạnh việc cung ứng
dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế
(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
thông qua hệ thống tài khoản của BHXH
các cấp tại các chi nhánh Vietcombank,
Vietcombank tiếp tục mở rộng cung ứng
dịch vụ chi BHXH, BHYT, chi hoạt động
bộ máy trên một số địa bàn mới; góp
phần tăng cường khả năng theo dõi, giám
sát, tập trung các nguồn quỹ bảo hiểm
một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu
quả, giúp BHXH chủ động trong công
tác thu, chi, quản lý dòng tiền và đầu tư
nguồn nhàn rỗi; đồng thời, góp phần cải

cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thời
gian xử lý giao dịch, tạo điều kiện thuận
lợi cho người dân và DN.n N. HỒNG

Cần mua khí bổ sung cho cụm
Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Vừa qua, tại TP. HCM, Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí
quốc gia Malaysia (Petronas) đã ký Thỏa
thuận khung (HOA) mua bán khí bổ
sung cho khu vực Cà Mau.  

Từ năm 2001, Việt Nam đã đầu tư xây
dựng Dự án Cụm công nghiệp Khí - Điện
- Đạm Cà Mau với nhu cầu tiêu thụ khí là
2,2 tỷ m3/năm và sử dụng nguồn khí thiên
nhiên từ Lô PM3CAA tại khu vực chồng
lấn ngoài khơi Việt Nam và Malaysia. Từ
năm 2007 đến nay, nguồn khí cung cấp
cho khu vực này bao gồm lượng khí theo
quyền nhận của PVN và lượng khí nhận
bù từ Petronas. Dự kiến, từ cuối năm
2019 đến đầu năm 2020, sau khi phía
Việt Nam lấy hết lượng khí nhận bù từ
Petronas, cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

sẽ thiếu hụt khoảng hơn 1 tỷ m3/năm. Vì
vậy, việc ký thỏa thuận mua bán khí bổ
sung là cần thiết để đảm bảo an ninh năng
lượng và hiệu quả kinh tế của cụm Khí -
Điện - Đạm Cà Mau.n H.THOAN

Người đứng đầu doanh nghiệp
thẩm định giá chịu trách
nhiệm về kết quả xác định 
giá trị doanh nghiệp

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã
ban hành Văn bản hướng dẫn DN thẩm
định giá xác định giá trị DN. Văn bản
hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị
DN để cổ phần hóa DNNN, xác định giá
trị DN để thoái vốn nhà nước tại các DN
có vốn nhà nước và xác định giá trị DN
không có vốn nhà nước.

Văn bản nêu rõ: trách nhiệm chính đối
với các sai sót, vi phạm trong công tác xác
định giá trị DN nói chung thuộc về người
đại diện theo pháp luật, tổng giám đốc
(giám đốc) DN thẩm định giá và thẩm định
viên về giá thực hiện.n   THÙY ANH

+ Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ
về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức
thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập
khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

+ Bộ Giao thông vận tải vừa báo cáo
lên Chính phủ về việc ủng hộ phương
án giao tỉnh Điện Biên làm cơ quan nhà
nước có thẩm quyền trong việc mở rộng
Cảng Hàng không Điện Biên (tỉnh Điện
Biên). Trong đó, khu vực nhà ga hành
khách sẽ được giao cho Công ty Cổ
phần Hàng không Vietjet xây dựng theo
hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh
- chuyển giao).

+ Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã ban hành Thông tư số
01/2019/TT-BTNMT về việc ngưng hiệu
lực thi hành một số quy định quy chuẩn
quốc gia về môi trường.n   H. LONG



Đề xuất nâng mức vay tạo việc làm 
cho người lao động

Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của
Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm
và Quỹ Quốc gia về việc làm, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội đã đề xuất nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ
Quốc gia về việc làm.

Theo đó, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay
một dự án tối đa là 2 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng
cho một người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở
rộng việc làm, thay vì mức vay 1 tỷ đồng và không quá
50 triệu đồng như hiện nay. Đối với người lao động, mức
vay tối đa sẽ tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.n

NGUYỄN LỘC

Sắp diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế 2019 
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2019 sẽ

diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 27 - 30/3, với chủ đề “Du
lịch xanh”. 

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, VITM 2019
hướng tới mục tiêu phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ
môi trường, chống biến đổi khí hậu. Dự kiến, Hội chợ
sẽ thu hút 502 gian hàng và 720 đơn vị; trong đó có đại
diện đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hội chợ dự
kiến thu khoảng trên 85.000 lượt khách tham quan và
mua sản phẩm; doanh thu bán hàng trực tiếp đạt 350
tỷ đồng. Trong dịp này, sẽ có 32.000 tour và sản phẩm
du lịch giá tốt, 20.000 vé máy bay giá rẻ được bán tại
Hội chợ để kích cầu cho mùa du lịch 2019.n    

LỘC NGUYỄN

Triển khai Tháng hành động vì an toàn
thực phẩm năm 2019

Với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm
kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”,
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 sẽ diễn
ra từ ngày 15/4 đến 15/5 trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm chất
lượng, an toàn thực phẩm, Tháng hành động vì an toàn
thực phẩm năm 2019 là điểm nhấn trong năm, tạo nên
đợt cao điểm về phát động chiến dịch truyền thông tuân
thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong
sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa
ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm,
đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các
bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực
phẩm không an toàn; đồng thời, gắn trách nhiệm của
UBND các cấp; phát huy ý thức trách nhiệm của cá
nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng
đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.n

Đ. KHOA

Tạo Giấy Chứng nhận nghỉ việc 
hưởng bảo hiểm xã hội trên Hệ thống
thông tin giám định bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành
Công văn về việc tạo lập Giấy Chứng nhận nghỉ việc
hưởng BHXH, trong đó đã bổ sung chức năng cho phép
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo lập Giấy Chứng
nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ
liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
(BHYT). Các cơ sở khám, chữa bệnh bắt buộc phải
đăng ký quyền cấp Giấy Chứng nhận này với cơ quan
BHXH theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và được
cơ quan BHXH quản lý phê duyệt. 

Theo BHXH Việt Nam, việc tạo lập Giấy Chứng
nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ
liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT sẽ tạo sự
công khai, minh bạch và ngăn ngừa hành động trục lợi
Quỹ Ốm đau.n N. HỒNG

Hàng trăm chung cư 
đang có tranh chấp, khiếu nại

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Xây
dựng, cả nước có khoảng 3.000 tòa
nhà chung cư, trong đó tập trung
chủ yếu tại Hà Nội và TP. HCM.
Tổng hợp báo cáo từ 43 địa phương
thì có 108 dự án đang có tranh chấp,
khiếu nại. 

Theo đó, trên địa bàn TP. Hà
Nội, 745 chung cư thương mại
được đưa vào sử dụng, trong đó có

492/745 chung cư đã tổ chức hội
nghị nhà chung cư để bầu ban quản
trị, 392/492 chung cư đã bàn giao
hồ sơ; 338/492 chung cư đã bàn
giao diện tích sở hữu chung;
238/492 chung cư đã bàn giao kinh
phí bảo trì. Đồng thời, có 174 chung
cư tái định cư được đưa vào sử
dụng, trong đó tổ chức hội nghị nhà
chung cư bầu được 82 ban quản
trị/174 chung cư; bàn giao kinh phí
bảo trì được 49/82 chung cư; bàn
giao hồ sơ nhà chung cư được 47/82
chung cư. Còn tại TP. HCM, có
1.367 nhà chung cư đã đưa vào sử
dụng, trong đó có khoảng 105
chung cư đang có tranh chấp ở mức
độ khách nhau (9 chung cư có tranh
chấp gay gắt, phức tạp).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Nguyễn Văn Sinh cho biết: Thời
gian qua, đã xảy ra các tranh chấp
như: khiếu nại giữa người dân và
chủ đầu tư, người dân và ban quản
trị, ban quản trị và chủ đầu tư...
Nguyên nhân tranh chấp, khiếu nại
liên quan đến việc lựa chọn đơn vị
quản lý vận hành; xác định diện tích
sở hữu chung - riêng; một số cơ quan
chức năng còn buông lỏng quy định
quản lý, vận hành chung cư tại địa
phương; quản lý và sử dụng kinh phí
bảo trì; phòng cháy chữa cháy chung
cư..., ảnh hưởng đến công tác an
ninh, an toàn xã hội.

Còn ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt
Nam - cho rằng: Các tranh chấp xảy
ra ở chung cư, một phần do khung
pháp lý điều chỉnh về vấn đề này
chưa được kịp thời bổ sung, hoàn
thiện để theo kịp với tốc độ phát triển
đa dạng của loại hình nhà ở chung
cư. Ngoài ra, một số chủ đầu tư chỉ
chú trọng đến thu lợi nhuận từ việc

bán căn hộ mà chưa quan tâm thích
đáng đến nghĩa vụ sau bán hàng.

Cần bổ sung các quy định xử
phạt và xây dựng Luật Chung cư

Đưa ra giải pháp cho thực trạng
này, ông Nguyễn Trần Nam - Chủ
tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
- cho rằng: Năm 2018, có hàng chục
chủ đầu tư chây ỳ bàn giao quỹ bảo
trì bị nêu tên trên các phương tiện
thông tin đại chúng, song đến nay

vẫn chưa có chế tài xử lý. Do đó, các
quy định pháp luật xử lý chủ đầu tư
cần tăng sức răn đe. Đặc biệt, không
nên đẩy các tranh chấp này cho chính
quyền địa phương hòa giải, giải
quyết bằng biện pháp hành chính,
nên để tòa án xử lý theo vi phạm dân
sự. Người dân cần quen với việc
tham khảo, tham vấn luật sư khi mua
nhà và quen với việc sẵn sàng khởi
kiện chủ đầu tư vi phạm ra tòa.

Đồng quan điểm, Phó Cục trưởng
Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất
động sản (Bộ Xây dựng) Hà Quang
Hưng nhấn mạnh: Quy định các chế
tài xử phạt hành vi vi phạm tại chung
cư chưa đầy đủ và thiếu sức nặng so
với yêu cầu quản lý, tình hình thực
tế. Vai trò của các cơ quan chuyên
ngành và chính quyền địa phương ở
một số nơi chưa tốt; vai trò của chủ
đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý
vận hành nhà chung cư và ý thức,
trách nhiệm của các chủ sở hữu,
người sử dụng căn hộ ở một số nhà
chung cư chưa đáp ứng mô hình

quản lý, sử dụng nhà chung cư.
Ngoài ra, người dân khi mua nhà ở
không xem xét hết các nội dung đã
thỏa thuận trong hợp đồng mua bán
căn hộ nhưng đã vội vàng ký, cho
nên sau khi đi vào sử dụng nảy sinh
tranh chấp. Thời gian tới, Bộ Xây
dựng sẽ báo cáo cơ quan có thẩm
quyền và sửa đổi văn bản pháp luật
cho phù hợp với tình hình phát triển
của thực tiễn trong quản lý vận hành
nhà chung cư; tập trung gắn trách

nhiệm của chủ đầu tư vào quá trình
vận hành chung cư, nhà cao tầng.

Ở góc độ chuyên môn, ông Trần
Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội
Kiến trúc sư Hà Nội - cũng cho rằng:
Hiện nay, phần lớn các chủ đầu tư
sau khi xây dựng, bán nhà thì coi như
hết trách nhiệm và việc vận hành thì
trao cho bộ phận khác. Như vậy là
chưa hợp lý, chưa thể hiện được
trách nhiệm của chủ đầu tư với công
trình của mình. Hơn nữa, không ai
khác, chủ đầu tư mới chính là những
người hiểu rõ nhất về thiết kế, công
năng sử dụng của tòa nhà, từ đó sẽ có
phương án vận hành, sử dụng hợp lý.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia
cũng cho rằng, hiện nay, hệ thống
văn bản luật đối với chung cư, nhà
cao tầng chưa được rõ ràng, chi tiết,
dẫn đến những lỗ hổng trong công
tác quản lý, vận hành, là một trong
những nguyên nhân khiến cho tranh
chấp xảy ra. Chính vì vậy, cần thiết
phải xây dựng “Luật Chung cư”
trong thời gian tới...n

Tình trạng khiếu nại trong quản lý vận hành chung cư ngày càng phức
tạp, gay gắt Ảnh: ST

Tranh chấp, khiếu kiện trong quản lý vận hành chung cư từ lâu đã trở thành một vấn đề gây bức xúc trong
dư luận. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp tháo gỡ, tránh để mâu thuẫn
kéo dài, phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

TRANH CHấP QUảN LÝ VậN HÀNH CHUNG Cư: 

r LONG HOÀNG

- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số
14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ
sách pháp luật, trong đó quy định về xây dựng tủ sách
pháp luật điện tử.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thay mặt
Chính phủ ký Hồ sơ “Nghệ thuận Xòe Thái” và “Nghệ
thuật làm gốm của người Chăm” trình UNESCO xem xét
đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện

của nhân loại và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể
cần được bảo vệ khẩn cấp.

-  Tham dự “Lễ hội Hoa Ban” của tỉnh Điện Biên (sự kiện
mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng 65 năm chiến thắng Điện
Biên Phủ), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá,
đây là một sản phẩm du lịch đặc sắc, đã và đang góp phần tôn
vinh, bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình văn hóa dân tộc.

- Với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, Lễ hội
Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 diễn ra từ ngày 01 - 06/7
hứa hẹn tạo nên bất ngờ và nhiều trải nghiệm thú vị cho
du khách vào mùa hè năm nay.n LỘC NGUYỄN
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Kế hoạch Juncker - một chính sách
chấn hưng nền kinh tế hàng đầu của
đương kim Chủ tịch Ủy ban châu Âu
(EC) Jean-Claude Juncker có thể
không đạt được những lợi ích như kỳ
vọng. Nhận định trên được Tòa Thẩm
kế châu Âu (ECA) đưa ra trong bản
Báo cáo kiểm toán mới nhất công bố
hồi cuối tháng 01/2019. 

Kế hoạch Juncker được khởi xướng
vào cuối năm 2014, đặt theo tên

của Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker,
với mục tiêu giải quyết khoảng cách đầu
tư xuất hiện sau cuộc khủng hoảng tài
chính và kinh tế bắt đầu từ năm 2008.
Kế hoạch được triển khai dựa trên một
phần ngân sách của EC và Ngân hàng
Đầu tư châu Âu (EIB) - cơ sở tài chính
của Liên minh châu Âu (EU). Theo Kế
hoạch này, Quỹ Đầu tư chiến lược châu
Âu (FEIS) với số vốn ban đầu 21 tỷ
Euro đã được thiết lập nhằm tài trợ cho
các dự án có mức độ rủi ro cao hơn mức
mà EIB thường chấp nhận. 

EC kỳ vọng, thông qua Quỹ FEIS, số
tiền huy động sẽ tăng gấp 15 lần, tức là
tổng cộng khoảng 335 tỷ Euro (390 tỷ
USD) để bổ sung vào Tổng sản phẩm
nội địa (GDP) của EU và có khả năng
tạo thêm từ 1 - 1,3 triệu việc làm trong
vòng 3 năm. EC dự kiến sẽ sử dụng một
phần ngân sách để tài trợ cho các lĩnh
vực như cơ sở hạ tầng chiến lược, bao
gồm: công nghệ số và năng lượng, giao
thông, giáo dục, đào tạo nghề, nghiên
cứu, y tế công; một phần khác sẽ được
đầu tư cho các DN nhỏ và vừa (SME) -
đối tượng ít có khả năng huy động vốn
trên thị trường so với các công ty đa
quốc gia. 

Theo Báo cáo, Kế hoạch Juncker ban
đầu dự định hoạt động từ năm 2014-
2018, nhưng cuối năm 2017, Kế hoạch
đã được gia hạn đến năm 2020. ECA cho
rằng, mức kỳ vọng hiệu quả tăng gấp 15
lần, thu về 335 tỷ Euro từ số vốn cơ bản
21 tỷ Euro do EU và EIB đóng góp theo
Kế hoạch này là “cường điệu” và tỏ ra
nghi ngại rằng, EC cũng như EIB có

phần phóng đại những hiệu quả, lợi ích
mà Kế hoạch Juncker mang lại. 

ECA cho biết, EIB đã trao gần 1/3
các khoản vay đầu tư, đổi mới cơ sở hạ
tầng cho các dự án mà hầu như không
cần sự hỗ trợ tài chính từ EU. Các kiểm
toán viên của ECA rất khó đánh giá rủi
ro của các dự án được lựa chọn và hiện
cũng chưa rõ liệu Kế hoạch sẽ huy động
được bao nhiêu tiền từ khu vực tư nhân.
ECA nhận định: “Nhiều dự án đã được
EIB thông qua, song trên thực tế, các dự
án này đã đủ tiêu chuẩn được nhận hỗ
trợ tài chính từ các nguồn khác để thực
hiện, ngay cả khi không có Kế hoạch
Juncker”.

Bên cạnh đó, ECA cũng chỉ trích
rằng kế hoạch đầu tư của EU đã không
chú trọng đến các dự án đầu tư chiến
lược xuyên biên giới và thiếu tập trung
vào khu vực Nam Âu, cũng như các
quốc gia chịu nhiều tác động nhất từ
khủng hoảng kinh tế.

Phản hồi lại những nhận định trên,
Chủ tịch EIB Wener Hoyer giải thích,
EIB không đặt mục tiêu với từng nước
hay từng lĩnh vực cụ thể mà chất lượng
dự án mới là vấn đề. Ông Wener Hoyer
cho hay, năm ngoái, EIB đã đạt mức đầu

tư kỷ lục 84,5 tỷ Euro và hy vọng với Kế
hoạch Juncker, EIB sẽ duy trì được tốc
độ này trong 3 năm tới để huy động
khoảng 240 tỷ Euro vốn đầu tư. Trong
chuyến thăm Hà Lan để quảng bá Kế
hoạch này cho các nhà đầu tư tiềm năng,
ông Wener Hoyer lạc quan rằng, những
thỏa thuận mới nhiều khả năng sẽ mở
đường cho các khoản đầu tư tiếp theo
trong các giai đoạn tới.

Trong bản Báo cáo, ECA đã đưa ra
5 khuyến nghị cho tương lai của Kế
hoạch Juncker, bao gồm: đầu tư vào các
dự án rủi ro cao; tránh cạnh tranh giữa
các công cụ tài chính của FESI và các
công cụ tài chính khác của EU; cải
thiện đánh giá về khả năng tài trợ dự án
bằng các phương tiện khác; cải thiện dự
toán đầu tư bổ sung được huy động; cải
thiện tính lan truyền địa lý của FESI.
Đại diện EC và EIB cho biết, hai bên sẽ
xem xét một cách nghiêm túc các
khuyến nghị mà ECA đưa ra, đồng thời
liên hệ nhằm rút kinh nghiệm trong quá
trình triển khai Quỹ InvestEU của châu
Âu, do tính chất tương tự của hai
chương trình hỗ trợ đầu tư này.n

(Theo Science Business 
và New Europe)

Chủ tịch EIB Wener Hoyer trong một cuộc họp báo với các ngân hàng cho vay
tại Thủ đô Brussels, Bỉ                                                                              Ảnh: ST 

Hoa Kỳ: Nhân viên EPA cản trở
công tác kiểm toán 

Văn phòng Tổng Thanh tra (IG) của Cơ
quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) mới
đây cho biết, trong quá trình IG tiến hành kiểm
toán EPA, một số nhân viên của Cơ quan này
đã có hành vi tiêu hủy tài liệu, hồ sơ tài chính.
Việc này gây khó khăn cho IG trong quá trình
kiểm toán ngân sách hằng năm của EPA (lên
tới 8,8 tỷ USD trong năm 2018). Cuộc kiểm
toán của IG vẫn đang tiếp tục được tiến hành.n

(Theo QZ.com)

PwC phát hiện sai sót lớn 
tại Steinhoff

Hãng kiểm toán PwC mới đây đã tiến
hành một cuộc thăm dò và tiết lộ nhiều bất
thường trong các hồ sơ kế toán, tài chính của
Tập đoàn Bán lẻ khổng lồ đa quốc gia Nam
Phi Steinhoff. Đặc biệt, PwC chỉ ra một số
sai sót liên quan đến khoản tiền 6,6 tỷ Euro
(5,6 tỷ Bảng) trong 8 năm. Steinhoff cho
biết, Tập đoàn đang xem xét những phát hiện
của PwC.n (Theo Accountancydaily)

Zambia: Nghi ngờ tham nhũng tại
tổ chức ActionAid

Một cuộc kiểm toán định kỳ nhằm kiểm
tra hoạt động của Tổ chức Từ thiện quốc tế
ActionAid tại Zambia (Đông Phi) tiết lộ,
ngân sách của một loạt các quỹ được tài trợ
nhằm thực hiện các chương trình xóa đói
giảm nghèo ở Zambia đã bị các lãnh đạo và
nhân viên của cơ quan lạm chi, biển thủ.
Những phát hiện này đang gây tranh cãi và
cuộc kiểm toán vẫn đang được tiến hành
nhằm làm rõ sự việc.n

(Theo Zambianobserver)

Tòa Thẩm kế châu Âu hoài nghi 
về hiệu quả của Kế hoạch Juncker
r NGỌC QUỲNH

Từ ngày 23 - 27/6, Đại hội Tổ chức Các cơ
quan Kiểm toán tối cao vùng Caribê lần thứ XI
sẽ diễn ra tại Guyana.n  (Theo CAROSAI)

Văn phòng Tổng Thanh tra Madagascar
mới tiến hành một cuộc kiểm toán và khuyến
nghị Chính phủ cần cải thiện công tác quản lý
các khoản tài trợ của Quỹ Toàn cầu.n

(Theo Aidspan)
Tổng cục Cảnh sát Quần đảo Bahamas bị

chỉ trích để thất thoát hàng triệu USD từ ngân
sách sau kiểm toán.n (Theo Ewnews)

YẾN NHI

Tin vắn

Văn phòng Kiểm toán Quốc
gia Anh (NAO) ngày 15/3

vừa phát hành một Báo cáo về
kế hoạch phòng thủ không gian
mạng quốc gia của Vương
quốc Anh. 

Chiến lược an ninh mạng
quốc gia 1,9 tỷ Bảng được Chính
phủ Anh công bố vào năm 2016,
bao gồm cả 1,3 tỷ Bảng tài trợ
cho Chương trình An ninh mạng
quốc gia giai đoạn 2016-2021 và
có liên quan đến việc thành lập
Trung tâm An ninh mạng quốc
gia (NCSC). Mục tiêu của Chiến
lược nhằm giữ an toàn cho
Vương quốc Anh khi đối mặt với
các cuộc tấn công mạng liên tục
trong bối cảnh hiện nay, với các
trụ cột chính như: phá vỡ các
mối đe dọa, bảo vệ chống lại các

cuộc tấn công mạng, quản lý và
phản hồi hiệu quả, bảo vệ mạng
lưới Chính phủ, phát triển kỹ
năng không gian mạng. 

Nhưng trong Báo cáo, NAO
nhấn mạnh những thiếu sót trong
cách thiết lập Chương trình an
ninh mạng hiện tại của Văn
phòng Nội các và tỏ ra hoài nghi
về cách Chính phủ lên kế hoạch
đối phó với các cuộc tấn công
mạng trong tương lai. NAO cho
rằng, Văn phòng Nội các đã
không đưa ra một bức tranh toàn
cảnh cho Chương trình trước khi
khởi động, dẫn đến việc phân bổ

ngân sách và xây dựng chiến
lược không phù hợp. Tiến độ của
Chương trình cũng bị trì hoãn
trong hai năm đầu vì 1/3 số tiền
cam kết theo kế hoạch đã bị Bộ
Tài chính phân bổ lại cho mục
tiêu chống khủng bố và các vấn
đề an ninh quốc gia khác.

Amyas Morse - người đứng
đầu NAO - cho biết: “Mối đe
dọa không gian mạng ngày càng
tăng của Vương quốc Anh và
các sự kiện như cuộc tấn công
WannaCry 2017 càng khiến cho
Văn phòng Nội các cần phải
hành động ngay lập tức để cải

thiện kế hoạch bảo vệ an ninh
mạng hiện tại”.

Cuộc tấn công WannaCry bắt
đầu từ ngày 12/5/2017 đã đánh
sập hệ thống máy tính tại các
bệnh viện ở Anh khiến Mạng
lưới Dịch vụ y tế quốc gia (NHS)
của Anh phải hủy bỏ các ca phẫu
thuật, đồng thời gây ảnh hưởng
đến hàng trăm công ty lớn ở gần
100 quốc gia, bao gồm các hãng
sản xuất ô tô nổi tiếng Renault,
Nissan, Deutsche Bahn, Hãng
vận tải quốc tế FedEx Corp và
Công ty Viễn thông Telefonica
của Tây Ban Nha. 

“Chính phủ cần phải học hỏi
từ những sai lầm và kinh
nghiệm của mình để đối phó với
những mối đe dọa ngày càng
tăng” - ông Amyas Morse cho
biết thêm. NAO khuyến nghị,
Văn phòng Nội các cần xác định
rõ lĩnh vực có ảnh hưởng lớn
nhất và quan trọng nhất trong
Chương trình An ninh mạng
quốc gia để tập trung các nguồn
lực giải quyết các thách thức từ
nay đến năm 2021.n

(Theo BBC News 
và The Register)
HOÀNG BÁCH

ANH: 
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Báo cáo kiểm toán do Văn phòng Tổng
Thanh tra, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công
bố mới đây đã chỉ trích Quỹ Hỗ trợ sinh
viên liên bang (FSA) không chú trọng
công tác giám sát ngân sách hỗ trợ
sinh viên vay tiền, thường xuyên để
xảy ra nhiều sai sót khiến ngân sách
của FSA đang có nguy cơ rơi vào tình
trạng khó kiểm soát.

Phớt lờ sai sót của nhân viên
Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã công bố Báo

cáo kiểm toán trên lần đầu vào ngày
12/02/2019. Sau lần đầu tiên Báo cáo
kiểm toán được công bố, các lãnh đạo
của FSA đã có phản hồi bằng văn bản,
không đồng tình với một số phát hiện
kiểm toán. Để củng cố tính chính xác của
báo cáo, Văn phòng Tổng Thanh tra đã
thu thập thêm các tài liệu, bằng chứng
thuyết phục và công bố kèm Báo cáo
kiểm toán trên lần thứ hai vào ngày 05/3.

Báo cáo kiểm toán được công bố lần
thứ hai tiếp tục khẳng định những phát
hiện trong Báo cáo trước là hoàn toàn
chính xác. Theo đó, FSA bị chỉ trích đã
không sát sao trong công tác giám sát
ngân sách hỗ trợ sinh viên trên toàn liên
bang, bỏ qua nhiều sai sót của các cán
bộ quản lý Quỹ, thờ ơ với nhiệm vụ theo
dõi, đôn đốc những đối tượng vay nợ để
giúp họ vạch ra các kế hoạch, phương
hướng trả nợ. Thái độ, trách nhiệm của
những cán bộ phụ trách Quỹ tỷ lệ nghịch
với số tiền khổng lồ họ đã duyệt chi cho
vay. Hiện tại, FSA đã ký kết các hợp
đồng cho vay lên tới hơn 1.000 tỷ USD,
trong đó, vô số hợp đồng vay tiền khó
có thể được nghiệm thu đúng hạn. 

Cuộc kiểm toán chỉ ra rằng, FSA có
tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát hoạt
động của Cơ quan, trong hơn 60% các báo
cáo của FSA từ năm 2015 đến cuối năm
2017, có thể dễ dàng tìm thấy những
trường hợp sai phạm. Tuy nhiên, dù tiến
hành kiểm tra và phát hiện ra sai phạm
nhưng các cán bộ của Cơ quan thường chỉ
yêu cầu nhân viên phụ trách xem lại quy

trình vay tiền để yêu cầu người vay sửa
chữa nếu có sai sót chứ không hề kiểm tra
xem sự cố đó có gây ra hậu quả và ảnh
hưởng đến những đối tượng khác không.

Mặc dù nhân viên của FSA thường
xuyên để xảy ra sai sót trong quá trình
làm việc nhưng họ lại hiếm khi bị phạt
hành chính. Báo cáo cho biết, trong 17
tháng qua, mặc dù để xảy ra nhiều sơ suất
nhưng nhân viên của FSA chỉ bị phạt 2
triệu USD - chiếm chưa đến 0,12% của
1,7 tỷ USD mà FSA đã lập hợp đồng cho
vay trong năm 2018 và 2019. 

Báo cáo kiểm toán cũng lên án nhiều
sai phạm khác tại FSA, trong đó chỉ trích
một số cán bộ của FSA đã cấu kết với
những người vay tiền nhằm trục lợi cá
nhân; những người có trách nhiệm của cơ
quan đã không làm đúng thủ tục, không
tiến hành xem xét phương thức, thời gian
trả nợ của người vay tiền, không xem xét
thu nhập, khả năng trả nợ của họ trước khi
ký kết các hợp đồng cho vay, gây ra nhiều
rủi ro trong việc thu tiền về cho ngân sách. 

Đáng lưu ý, khi các sai phạm
nghiêm trọng nêu trên bị Văn phòng
Tổng Thanh tra của Bộ Giáo dục phát
hiện, FSA đã không làm tròn trách
nhiệm của mình. Cơ quan này vẫn chưa
thực sự tích cực trong hoạt động chuyên
môn và vẫn để những sai sót lặp đi lặp
lại, kéo dài nhiều năm liền.

Sinh viên nghèo là
những người chịu
hậu quả 

Một cuộc điều tra
của Văn phòng Trách
nhiệm Chính phủ
trong năm 2018 đã chỉ
ra rằng, một chương
trình xóa nợ cho các
công chức, viên chức
nhà nước đã từ chối
hơn 99% số người
nộp đơn xin được xóa
nợ, trong số 28.000
đơn xin xóa nợ, chỉ có
96 đơn được phê

duyệt. Đa số những đơn thư bị từ chối
xóa nợ là do trong quá trình thực hiện,
các hợp đồng này đã được ký kết mà
không tuân thủ đầy đủ mọi quy định vay
tiền, để xảy ra những sai sót và nhầm lẫn.

Trường hợp trên cũng giống với tình
trạng đã xảy ra tại FSA. Những sinh viên
có nhu cầu vay tiền hỗ trợ từ ngân sách
liên bang đều thuộc diện gia đình có
hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình thực
sự không có khả năng trả nợ, muốn nộp
đơn xin xóa nợ nhưng hồ sơ vay tiền lại
không đảm bảo đúng quy định. Đó là
một trong những hậu quả mà người cho
vay phải gánh chịu do những sai sót,
nhầm lẫn của các cán bộ FSA. 

Ban Lãnh đạo của FSA cho biết, tình
hình hoạt động hiện tại của Cơ quan đã ổn
định và khả quan hơn hai năm về trước, tuy
nhiên, sau khi Báo cáo kiểm toán trên được
công bố, Cơ quan đã thực hiện một số
khuyến nghị được đưa ra, đặc biệt, tích cực
củng cố công tác đào tạo, răn đe nhân viên
để khắc phục và hạn chế các sai sót trong
quy trình duyệt các hợp đồng cho vay tiền.

Báo cáo kiểm toán trên được cho
rằng tác động mạnh mẽ, sâu rộng, có khả
năng thúc đẩy các cơ quan khác trên toàn
liên bang nỗ lực hơn trong việc củng cố,
chấn chỉnh lại hoạt động quản lý các quỹ
hỗ trợ và cho vay của Chính phủ.n

(Theo Nytimes và Newsok)

Nhiều sinh viên Mỹ tốt nghiệp với những khoản nợ 
Ảnh: ST                                                       

Armenia: Kiểm toán lần 3 đối với
mỏ khai thác vàng Amulsar

Chính phủ Armenia đã khởi động cuộc
kiểm toán thứ 3 đánh giá tác động môi trường
của mỏ khai thác vàng Amulsar, trong đó tập
trung vào những tác động đối với nguồn nước,
địa lý, đa dạng sinh học. Hai cuộc kiểm toán
trước đó lần lượt được thực hiện vào tháng 6
và tháng 9/2018, tập trung vào khía cạnh tác
động xã hội và tuân thủ luật pháp. Cuộc kiểm
toán lần 3 này dự kiến kéo dài trong 16 tuần
và sẽ quyết định khả năng tiếp tục được hoạt
động của mỏ.n (Theo Armenian Weekly)

Philippines: Sai phạm tài chính tại
Tổng công ty Đường sắt quốc gia

Tổng Giám đốc điều hành Tổng công ty
Đường sắt quốc gia Philippines (PNR) Junn
Magno hiện đang đối mặt với cáo buộc tham
nhũng và những sai phạm trong quản lý tài
chính. Cơ quan kiểm toán quốc gia Philippines
đang yêu cầu PNR hoàn trả 50,9 triệu Peso tiền
ngân sách sử dụng sai mục đích và chuyển hồ
sơ sang Ủy ban Chống tham nhũng Philippines
để tiếp tục điều tra mở rộng.n (Theo Rappler)

Nepal: Sẽ kiểm toán Hãng hàng
không quốc gia

Hãng hàng không quốc gia Nepal (Nepal
Airlines) đang chuẩn bị tiến hành cuộc kiểm
toán tài chính đầu tiên trong hơn 6 thập kỷ
qua, nhằm đánh giá giá trị thị trường của tài
sản/nợ của Hãng tính tới giữa tháng 01/2019
cho mục đính tái cơ cấu vốn, đồng thời, giúp
Nepal Airlines hoạch định chiến lược kinh doanh
trong tương lai.n (Theo Economic Times)

HOA Kỳ: 

r THANH XUYÊN

Cơ quan Thanh tra của Bộ Giao thông Hoa
Kỳ sẽ tiến hành kiểm toán quy trình chứng nhận
của Cơ quan Hàng không liên bang (FAA) đối
với máy bay Boeing 737 MAX do có liên quan
đến nhiều vụ tai nạn trong thời gian gần đây,
mới đây nhất là vụ tai nạn của Hãng hàng không
Ethiopia hồi đầu tháng.n (Theo Reuters)

Hãng kiểm toán BMC của Ấn Độ hiện đối
mặt hình phạt lớn của Chính phủ sau sai sót
trong cuộc kiểm toán kết cấu liên quan đến vụ
sập cầu vượt ở chân núi Himalaya khiến 6
người tử vong.n (Theo The Indian Express)

TRÚC LINH

Tin vắn

Tổng Kiểm toán Vương quốc
Eswatini (châu Phi),

thường được gọi theo tên cũ là
Swaziland, mới đây đã công bố
Báo cáo kiểm toán thường niên
cho năm tài chính kết thúc vào
tháng 3/2018, trong đó đề cập
đến tình trạng thất thoát NSNN
kéo dài.

Trong năm tài chính được
xem xét, số tiền lương khu vực
công Chính phủ chi ra khoảng
6,2 triệu Eswatini Lilangeni
(SWL), tương đương 440.000
USD. Ngoài con số trên, 1,9 triệu
SWL đã được trả cho những nhân
lực không tồn tại. Năm 2017,

ngân sách công đã thất thoát 3,44
triệu SWL. Con số này trong năm
2018 là 15,74 triệu SWL, trong
đó, hơn 6 triệu SWL là các khoản
cho công chức, viên chức nhà
nước vay chưa thu hồi được.

Nguyên nhân gây ra những
khoản thất thoát trên là do ngân
sách phải gánh cả những khoản
lương trả cho “nhân viên ma”;
một số nhân viên đã nghỉ việc
nhưng vẫn nằm trong danh sách
nhận lương của cơ quan; nhiều

cán bộ, công chức được trả
lương cao quá mức. Bên cạnh
đó, có bằng chứng cho thấy,
ngân sách lương của Chính phủ
trả cho công chức, viên chức
trên toàn quốc thường xuyên bị
biển thủ. Ngoài ra, ngân sách
cũng phải chi trả những khoản
tiền phục vụ công tác đào tạo
cán bộ, sau đó những người này
lại xin nghỉ việc và còn vô số
khoản cho vay cũng không được
thu hồi. Tại các cơ quan khác

của Chính phủ, nhiều khoản
thanh toán cũng bị bội chi.

Tổng Kiểm toán Timothy
Matsebula cũng chỉ ra thực trạng
nhiều trường học trên khắp
Vương quốc tồn tại nhân lực ảo,
song vẫn hưởng lương từ ngân
sách. Con số này hiện chưa được
thống kê. Tại nhiều cơ quan, các
“nhân viên ma” rất dễ gặp trong
danh sách bảng lương, được nhận
tiền trong một thời gian dài, nếu
không bị phát hiện sớm.

Ông Matsebula cho biết,
những yếu kém nêu trên chính
là hệ quả của công tác quản lý
yếu kém, tình trạng tham
nhũng của cán bộ cơ quan công
quyền. Trong một báo cáo về
tình hình ngân sách quốc gia
vào tháng 02/2019, Bộ trưởng
Bộ Tài chính Swaziland cho
biết, tiền lương khu vực công
đã tăng 125% trong 10 năm
qua. Ngân sách lương khu vực
này sẽ phải bị cắt giảm nếu
không, Vương quốc sẽ không
đủ khả năng để chi trả nữa.n

(Theo Allafrica)
TUỆ LÂM
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