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

Trong những ngày qua, công luận bức xúc vì giá điện và
hóa đơn tiền điện đều tăng sốc. Ngay trong nghị trường,

nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng đề nghị KTNN vào cuộc
để góp phần minh bạch hóa cơ cấu giá và chi phí ngành điện,
làm rõ sự hợp lý của mức tăng giá điện nêu trên… Sự kiện
này không chỉ cho thấy sự mất lòng tin của xã hội vào giải
trình tăng giá của ngành điện, mà còn là minh chứng cho thấy
vai trò và uy tín của KTNN trong đời sống kinh tế - xã hội
nước ta.

(Xem tiếp trang 10)
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Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 
thêm 1.600 tỷ đồng

(Xem trang 8)

TIếP TụC CHươNG TRÌNH Kỳ HọP THứ 7, QUốC HộI KHÓA XIV: 

Quốc hội dành thời gian chất vấn các thành viên Chính phủ
· Chiều 07/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN

Tiếp tục chương trình nghị sự, trong tuần làm việc
thứ ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội dành thời gian

chủ yếu cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
(ảnh bên). Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 04/6 đến
sáng 06/6 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp. 

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn. Với 47 đại
biểu Quốc hội chất vấn, 11 đại biểu Quốc hội tham gia
tranh luận, Bộ trưởng Tô Lâm đã tập trung giải trình
các vấn đề về công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm ma túy; hoạt động “tín dụng đen”, băng nhóm
“xã hội đen”; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp
luật và tội phạm an toàn giao thông, nhất là các trường
hợp tham gia giao thông sử dụng rượu, bia vượt quá
mức quy định, sử dụng ma túy hoặc chất kích thích
gây hậu quả nghiêm trọng.

Ở nhóm vấn đề thứ hai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Phạm Hồng Hà đã nhận được nhiều câu hỏi chất vấn
về tình trạng vi phạm quy hoạch, quy hoạch treo và
quản lý trật tự xây dựng đô thị; việc di dời trụ sở Bộ,

Ảnh: TTXVN(Xem tiếp trang 3)
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Sáng 30/5, tại trụ sở KTNN, các tiểu
ban soạn thảo đã họp và cho ý kiến

về dự thảo khung các nội dung Chiến
lược phát triển KTNN đối với từng
lĩnh vực. 

Cuộc họp của Tiểu ban Soạn thảo
Chiến lược phát triển KTNN về công
nghệ thông tin (CNTT) do Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh -
Trưởng Tiểu ban - chủ trì. Tại đây, các
thành viên Tiểu ban đã cho ý kiến về
Dự thảo Khung nội dung Chiến lược
phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030,
tầm nhìn đến 2035 về CNTT, tập trung
vào các vấn đề: tình hình phát triển và

ứng dụng công nghệ của KTNN đến
năm 2020; tác động của cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động
KTNN; định hướng và nội dung Chiến
lược phát triển CNTT…

Cuộc họp của Tiểu ban Soạn thảo
Chiến lược phát triển KTNN về phát
triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên
truyền và nghiên cứu khoa học do Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn
Quang Thành - Trưởng Tiểu ban - chủ
trì. Cuộc họp đã thông qua Dự thảo
Khung báo cáo “Tổng kết thực hiện
Chiến lược phát triển KTNN đến năm
2020 và Chiến lược phát triển KTNN

giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến
2035 về phát triển cơ sở vật chất,
thông tin tuyên truyền và nghiên cứu
khoa học”.  Theo đó, Khung báo cáo
gồm 2 phần: Đánh giá kết quả thực
hiện về cơ sở vật chất, thông tin tuyên
truyền và nghiên cứu khoa học của
KTNN từ khi thành lập tới nay; Chiến
lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-
2030, tầm nhìn đến 2035 về phát triển
cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền
và nghiên cứu khoa học. Tại cuộc họp,
Trưởng Tiểu ban đã phân công nhiệm
vụ và tiến độ thực hiện các công việc

Ngày 04/6, tại Hà Nội, KTNN đã tổ
chức Hội nghị phổ biến tuyên

truyền Luật Phòng, chống tham nhũng,
Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình
sự cho toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, kiểm toán viên của các đơn vị:
KTNN chuyên ngành Ia, Ib, III, IV, V
và KTNN các khu vực, các đơn vị sự
nghiệp (ảnh bên).

Theo Ban Tổ chức Hội nghị, Luật
Phòng, chống tham nhũng đã được
KTNN phổ biến, tuyên truyền từ cuối
năm 2018, tuy nhiên, do những nội
dung gắn với hoạt động của KTNN tại
Luật này cũng được đề cập trong Bộ
luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự
nên KTNN đã đưa 3 Luật vào nội dung
tập huấn lần này. Ban Tổ chức đề nghị
lãnh đạo các đơn vị quán triệt công
chức, viên chức, kiểm toán viên tham
gia đầy đủ, tích cực để Hội nghị đạt kết
quả cao nhất.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp
chế và Quản lý khoa học (Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao) Hoàng Thị Quỳnh
Chi đã lần lượt phổ biến các nội dung
cơ bản của Luật Phòng, chống tham
nhũng (sửa đổi), trong đó có những vấn
đề mới bổ sung và các quy định liên

quan đến hoạt động kiểm toán của
KTNN. Cụ thể, Điều 60 - Phát hiện
tham nhũng thông qua hoạt động thanh
tra, kiểm toán; Điều 61 - Thẩm quyền
của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà
nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc
có dấu hiệu tham nhũng; Điều 62 -
Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu
tham nhũng được phát hiện qua hoạt
động thanh tra, kiểm toán; Điều 63 -
Công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo
kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham
nhũng; Điều 64 - Xử lý vi phạm trong
hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tiếp đó, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp
chế và Quản lý khoa học (Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao) Hoàng Anh
Tuyên đã phổ biến về các quy định
đáng chú ý của Bộ luật Hình sự và Bộ
luật Tố tụng hình sự, đặc biệt là các
quy định liên quan đến hoạt động kiểm
toán của KTNN.

Ngày 05/6, KTNN đã tiếp tục tổ
chức phổ biến về các luật trên cho các
cán bộ, công chức, kiểm toán viên của
các đơn vị tham mưu, các KTNN
chuyên ngành II, VI, VII.n

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC
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r Tại cuộc hội đàm ngày 05/6, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ
Italy Giuseppe Conte nhất trí sẽ cùng tạo điều kiện
thuận lợi cho DN hai nước tăng cường hợp tác
trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam
có nhu cầu.

r Ngày 03/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương
Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội
nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ - đã chủ trì
phiên họp nhằm đánh giá công tác này trong năm
2019 và những năm tiếp theo.

r Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối
ngoại năm 2018 sẽ được tổ chức ngày 07/6. Đây là
một trong những giải thưởng báo chí lớn và quan
trọng nhất trên phạm vi quốc gia.n

(Xem tiếp trang 11)

Tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ luật 
Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sựKiểm toán Nhà nước tham dự

Hội nghị của INTOSAI WGEI

Từ ngày 27 - 29/5, Hội nghị thường kỳ lần thứ 4 của
Nhóm công tác về kiểm toán khai khoáng của Tổ

chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI
WGEI) đã diễn ra tại Thủ đô Manila, Philippines. Đại
diện Nhóm công tác về kiểm toán khai khoáng của
KTNN Việt Nam đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị có sự góp mặt của 80 đại biểu đến từ 30
cơ quan kiểm toán tối cao thành viên của INTOSAI
WGEI, 12 quan sát viên và diễn giả đến từ các tổ chức
khu vực và quốc tế. Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ kiến
thức, kinh nghiệm về chủ đề “Các dòng tài chính bất
hợp pháp trong ngành công nghiệp khai khoáng”; đồng
thời đánh giá toàn bộ công việc mà INTOSAI WGEI
đã triển khai từ Hội nghị lần thứ 3 tại Mombasa, Kenya
(tháng 8/2016) và thảo luận, thống nhất kế hoạch của
Nhóm cho giai đoạn 2019-2022.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, Nhóm công tác
của KTNN Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia
vào tất cả các hoạt động. Ông Phan Trường Giang -
Trưởng Nhóm công tác về kiểm toán khai khoáng của
KTNN - đã chủ trì phiên thảo luận với 2 nội dung: “Bài
học kinh nghiệm về xây dựng chức năng và năng lực
kiểm toán khai khoáng” và “Cổng thông tin cộng đồng
của Ủy ban Chia sẻ kiến thức INTOSAI-KSC phục vụ
cho các hoạt động của WGEI”.

Với vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm
toán tối cao châu Á (ASOSAI), đại diện KTNN đã bày
tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, ASOSAI sẽ tham gia
tích cực và có nhiều đóng góp hơn nữa cho hoạt động
của INTOSAI WGEI trong thời gian tới.n

Theo website KTNN

Triển khai xây dựng dự thảo khung các nội dung 
Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước

Đó là một trong những yêu cầu mà
Đảng ủy KTNN vừa đặt ra đối với

các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tại Công
văn số 886-CV/ĐU. Đồng thời, thực
hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ
quan T.Ư, Đảng ủy KTNN chỉ đạo: Cấp
ủy các đơn vị tổ chức quán triệt tới toàn
thể đảng viên Kế hoạch và Đề cương
thông tin, tuyên truyền công tác xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
năm 2019 của Ban Tổ chức T.Ư. Các
đảng ủy, chi ủy có liên quan tăng cường
đăng bài về công tác này. 

Theo Kế hoạch số 205-
KH/BTCTW ngày 12/4/2019 của Ban
Tổ chức T.Ư, việc tăng cường tuyên
truyền về công tác xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị nhằm khẳng
định sự đúng đắn trong đường lối, chủ
trương của Đảng; tạo sự đồng thuận
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân,
cung cấp thông tin và tạo diễn đàn để

nhân dân tích cực tham gia góp ý xây
dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ
trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và cổ vũ
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi
đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội lần thứ XII của Đảng. 

Theo đó, thông tin, tuyên truyền về
công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị phải bám sát yêu cầu,
nhiệm vụ chính trị và các nội dung
trọng tâm. Đó là: tăng cường bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng gắn với việc
tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng,
hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình
mới; đấu tranh, phản bác các quan điểm
sai trái và những luận điệu xuyên tạc
của các thế lực thù địch; nghiên cứu
phát triển lý luận về xây dựng Đảng;
xây dựng Đảng về đạo đức và việc thực

hiện các nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI,
XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh và Quy định của
Ban Chấp hành T.Ư về nêu gương của
cán bộ, đảng viên; việc tổng kết công
tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-
2020; công tác xây dựng đội ngũ cán
bộ, nhất là người đứng đầu ở các cấp. 

Bên cạnh đó, công tác thông tin,
tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị cần hướng tới
các nội dung mang tính thường xuyên,
cơ bản, lâu dài như: tình hình học tập,
quán triệt các nghị quyết của Đảng; kết
quả thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng lần thứ XII và nghị quyết đại hội
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020;
công tác xây dựng bộ máy chính trị và
tổ chức đảng, nâng cao chất lượng
đảng viên...n THÀNH ĐỨC

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

r KTNN vừa có Thông báo số 634/TB-KTNN về
việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán
hoạt động. 

r Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký và
ban hành các quyết định về việc đổi tên một số
phòng trực thuộc Văn phòng KTNN, KTNN
chuyên ngành IV và V. 

r Ngày 04/6, tại trụ sở KTNN, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã dự Lễ phát
động Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề
“Giọt hồng - Giọt yêu thương” do Đoàn thanh
niên, Công đoàn KTNN, Viện Huyết học và
Truyền máu T.Ư phối hợp tổ chức.

r Hội thảo khoa học: “KTNN trong tiến trình
phát triển đất nước” sẽ được KTNN tổ chức vào
sáng 06/6, tại Hà Nội.n        NAM SƠN
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ngành khỏi nội đô TP. Hà Nội; vấn đề
quản lý vận hành nhà chung cư… 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế
trong ngành xây dựng, kết luận phiên
chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan
nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại
biểu Quốc hội, triển khai hiệu quả các
giải pháp trước mắt và lâu dài liên quan
đến nhiệm vụ, lĩnh vực đã được chất vấn.
Trong đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập
trung rà soát, hoàn thiện hệ thống quy
định của pháp luật về xây dựng, nhà ở,
quản lý đô thị, kinh doanh bất động sản,
các quy định liên quan đến kinh doanh,
quản lý nhà chung cư, bảo đảm đồng bộ,
thống nhất và phù hợp với thực tiễn.
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra,
giám sát công tác quy hoạch, quản lý để
ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm

pháp luật trong quản lý thị trường bất
động sản, quản lý trật tự đô thị, chấm dứt
tình trạng “phạt cho tồn tại” trong quản
lý xây dựng, trong quản lý, vận hành nhà
chung cư.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Nguyễn Văn Thể là thành viên Chính phủ
thứ 3 đăng đàn trả lời chất vấn từ sáng
5/6. Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã
tập trung chất vấn tư lệnh ngành giao
thông về kết cấu hạ tầng giao thông, nhất
là các công trình giao thông trọng điểm,
đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng
kém; quản lý hoạt động vận tải, chất
lượng phương tiện, quản lý xe hợp đồng
điện tử; đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi
giấy phép lái xe cơ giới... Cuối phiên chất

vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh
Đình Dũng đã giải trình làm rõ hơn các
vấn đề đại biểu chất vấn.

Chiều 05/6, Quốc hội bắt đầu chất vấn
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Nguyễn Ngọc Thiện về công tác quản
lý nghệ thuật biểu diễn, quản lý điện ảnh,
quản lý hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh,
triển lãm; phòng ngừa mê tín dị đoan;
quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh
lam thắng cảnh, du lịch tâm linh...

Vào cuối phiên chất vấn, Phó Thủ
tướng Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ trả
lời các vấn đề liên quan đến công tác điều
hành chung của Chính phủ. 

Bên cạnh hoạt động chất vấn, tuần qua
Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự

kiến Chương trình giám sát của Quốc hội
năm 2020; dự kiến Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều
chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh năm 2019; việc phân bổ, sử dụng
nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Hôm nay (06/6) sau khi kết thúc phiên
chất vấn, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe
Tờ trình và báo cáo thẩm tra về Dự án
Luật Chứng khoán (sửa đổi), Dự án Luật
Dân quân tự vệ (sửa đổi) và tiến hành thảo
luận tại tổ về hai dự án luật này.

Ngày 07/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại
hội trường về việc gia nhập Công ước số
89 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp
dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức
và thương lượng tập thể. Buổi chiều,
Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự
án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật KTNN.n N. HỒNG

Quốc hội dành thời gian... (Tiếp theo trang 1)

Điều chỉnh quy hoạch - Lợi cho
nhà đầu tư, thu hẹp lợi ích
cộng đồng

Trong suốt phiên chất vấn, vấn
đề vi phạm trong quy hoạch là nội
dung được nhiều đại biểu đặt ra và
“truy” trách nhiệm của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng.

Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh
Phúc) nêu: Trong báo cáo giám sát,
Quốc hội đã chỉ ra rất nhiều dự án
được điều chỉnh quy hoạch nhiều
lần, việc điều chỉnh quy hoạch phần
lớn làm lợi cho nhà đầu tư và thu
hẹp lợi ích cộng đồng dân cư đã
gây bức xúc trong nhân dân. Đại
biểu chất vấn Bộ trưởng về nguyên
nhân và trách nhiệm, giải pháp của
Bộ trưởng để xử lý tình trạng trên. 

Theo đại biểu Mai Thị Ánh
Tuyết (An Giang), hiện nay, việc
điều chỉnh chung, quy hoạch chi
tiết điều chỉnh nhiều lần theo yêu
cầu của DN diễn ra phổ biến làm
gia tăng nhà cao tầng. Mật độ xây
dựng không hợp lý, làm thay đổi
công năng sử dụng đất, nhất là
làm giảm đất trồng cây xanh, công
cộng, đất phục vụ hoạt động thiết
yếu của người dân, đất bố trí phát
triển giao thông gây ảnh hưởng
đến chất lượng sống của người
dân và gây ách tắc giao thông. 

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu
(Khánh Hòa), đại biểu Nguyễn Sỹ
Cương (Ninh Thuận) cũng có
chung nỗi bức xúc khi tình trạng
điều chỉnh quy hoạch diễn ra tràn
lan, đặc biệt là các thành phố lớn,
làm phá vỡ quy hoạch tổng thể.
Các đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm
rõ trách nhiệm của Bộ Xây dựng
trong vấn đề này.

Trả lời chất vấn của các đại
biểu, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà
thừa nhận, tình trạng điều chỉnh
quy hoạch chi tiết hiện nay là khá
phổ biến. Để khắc phục tình trạng
này, theo Bộ trưởng cần tập trung
nâng cao chất lượng quy hoạch,
trong đó phải đổi mới tư duy,
phương pháp mới về xây dựng
quy hoạch. Đồng thời, nâng cao
các công cụ để làm quy hoạch, căn
cứ cho quy hoạch, quy chuẩn, tiêu
chuẩn, hệ thống định mức, đơn
giá. “Nếu chúng ta xử lý tốt các
vấn đề này thì chắc chắn chất
lượng quy hoạch sẽ tốt hơn và sẽ

không phải điều chỉnh” - Bộ
trưởng nói.

Đối với việc điều chỉnh quy
hoạch chi tiết do sức ép hoặc theo
lợi ích của DN hay không, Bộ
trưởng Phạm Hồng Hà cho biết,
Bộ chưa có thông tin đầy đủ song
cũng không loại trừ vấn đề này có
thể xảy ra. Vì vậy, trong thời gian
tới, Bộ sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn
việc điều chỉnh quy hoạch và sẽ
thanh tra một số quy hoạch chi
tiết, đặc biệt là một số trung tâm

của đô thị lớn để xử lý dứt điểm
vấn đề này. 

Liên quan đến chất vấn của
nhiều đại biểu Quốc hội về tình
trạng quy hoạch treo xảy ra ở nhiều
nơi, gây lãng phí sử dụng đất đai,
ảnh hưởng đến cuộc sống và gây
bức xúc trong nhân dân, Bộ trưởng
Trần Hồng Hà cho rằng, lập quy
hoạch chậm là nguyên nhân dẫn
đến quy hoạch treo, như: quy hoạch
phát triển nhà không đồng bộ với
quy hoạch phát triển hạ tầng, thời

gian lập quy hoạch chậm không
đáp ứng được yêu cầu quản lý.

Giải pháp cho vấn đề này, Bộ
trưởng cho biết sẽ phối hợp cùng
các địa phương kiểm tra, đôn đốc,
đẩy nhanh tốc độ quy hoạch. Hiện
nay, Luật sửa đổi 37 luật liên quan
đến quy hoạch đã bãi bỏ giấy
phép quy hoạch, nghĩa là nếu
chưa có quy hoạch chi tiết thì các
địa phương không có cơ sở để phê
duyệt chủ trương cũng như các dự
án đầu tư. “Rất mong địa phương
đẩy mạnh tốc độ lập quy hoạch
chi tiết, hiện nay mới phủ kín
khoảng 40%, giải quyết được vấn
đề này cùng với nâng cao chất
lượng quy hoạch, chúng ta sẽ giải
quyết được vấn đề quy hoạch
treo” - Bộ trưởng nói.

Đổi mới hệ thống định mức,
đơn giá để tránh thất thoát
ngân sách

Cùng với những bức xúc trong
vấn đề quy hoạch, tình trạng đội
vốn, lãng phí trong xây dựng các
công trình sử dụng vốn NSNN
cũng được nhiều đại biểu đặt ra.

Dẫn báo cáo của KTNN, đại
biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ
An) nêu: Hiện nay, một số dự án
đầu tư xây dựng cơ bản lớn nhưng
do chưa có định mức kinh tế kỹ
thuật để xây dựng đơn giá, đã áp
dụng đơn giá của nước ngoài nên
giá quá cao, dẫn đến đội vốn lớn
gây lãng phí lớn cho NSNN. Xin
Bộ trưởng cho biết trách nhiệm của
Bộ trong vấn đề này và những giải
pháp để khắc phục tình trạng trên. 

Đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh
Hóa) cũng nêu lên những vi phạm
được KTNN phát hiện và kiến nghị
xử lý. Theo đại biểu, không ít dự án
việc thực hiện trình tự, thủ tục, quy

chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của
pháp luật trong công tác lập, thẩm
định, phê duyệt, nghiệm thu khối
lượng công trình còn vi phạm, gây
thất thoát vốn ở một số khâu có
nguyên nhân chủ quan theo ý chí
của nhà thầu.

Còn đại biểu Bùi Văn Phương
(Ninh Bình) đặt câu hỏi: Vì sao các
công trình xây dựng sử dụng vốn
NSNN giá thành lại cao hơn rất
nhiều lần so với các công trình xây
dựng tương tự do tư nhân đầu tư
xây dựng. Phải chăng, việc chậm
sửa đổi bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn,
hệ thống định mức đơn giá xây
dựng đang là bệ đỡ cho vấn đề lãng
phí, tiêu cực và tham nhũng trong
lĩnh vực xây dựng?

Thừa nhận thực trạng mà đại
biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng
Phạm Hồng Hà cho biết, hiện nay,
hệ thống định mức đơn giá đã dần
được hình thành và đã có khoảng
20.000 định mức đơn giá, song
định mức đơn giá này đang tồn tại
một số bất cập chưa đáp ứng yêu
cầu thực tiễn. Vì vậy, Thủ tướng
Chính phủ đã giao cho Bộ Xây
dựng nghiên cứu đổi mới hệ thống
định mức đơn giá này để kiểm soát
chặt chẽ, tránh vận dụng tùy tiện để
nâng giá công trình.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng
đã rà soát hơn 14.000 định mức
đơn giá về xây dựng, loại bỏ gần
2.000 đơn giá lạc hậu; sửa đổi, bổ
sung một số đơn giá khác. Chúng
tôi tin rằng, việc này sẽ làm cho
việc áp dụng định mức trong các
công trình sử dụng vốn nhà nước
làm giá thành giảm xuống. Theo đề
án đổi mới định mức, đến năm
2021 sẽ thực hiện hệ thống định
mức đơn giá theo các phương pháp
mới khác hẳn phương pháp hiện
nay, đáp ứng được yêu cầu của thị
trường và hội nhập quốc tế - Bộ
trưởng Phạm Hồng Hà thông tin.n

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn của đại biểu
Quốc hội                                         Ảnh: DƯƠNG GIANG - TTXVN

Điều chỉnh quy hoạch tràn lan, tùy tiện; quy hoạch treo gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến
người dân; bất cập về tiêu chuẩn, định mức trong đầu tư xây dựng dẫn đến lãng phí… là những vấn
đề làm “nóng” nghị trường phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Bức xúc tình trạng vi phạm quy hoạch,
lãng phí trong đầu tư xây dựng
r Đ. KHOA

Cuối phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà sáng
05/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thay mặt Chính phủ làm rõ
thêm một số nội dung mà các đại biểu đã chất vấn. Về tình trạng
điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện ở các đô thị được nhiều đại biểu nêu,
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các địa phương cho thanh tra,
kiểm tra rà soát lại các quy hoạch điều chỉnh, xem xét xử lý nghiêm
với các quy hoạch điều chỉnh tuỳ tiện, không đáp ứng yêu cầu về
quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch và không đảm bảo cảnh quan kiến
trúc theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cho dừng thực hiện
với các quy hoạch điều chỉnh vi phạm quy chuẩn, tiêu chuẩn đang
thực hiện hoặc chưa thực hiện.n



THỨ NĂM 06-6-20194
Bức tranh tổng thể kinh tế Việt
Nam 5 tháng đầu năm 2019 có
gam màu sáng là chủ đạo, tuy
nhiên vẫn đan xen những
điểm chưa tích cực. Để đạt
mục tiêu tăng trưởng năm
2019, một số chuyên gia
nghiên cứu đã đề xuất,
khuyến nghị nhiều giải pháp
đối với các cơ quan quản lý.

Yếu tố tích cực, chưa tích cực
đan xen

Tổng Cục trưởng Tổng cục
Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho
biết, 5 tháng đầu năm, tình hình
sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy
sản gặp khó khăn. Dịch tả lợn
châu Phi diễn biến khá phức tạp,
tiếp tục lây lan trên diện rộng. Sản
lượng lúa đông xuân giảm 45.000
tấn so với vụ đông xuân năm
trước. Xuất khẩu một số mặt hàng
nông, thủy sản bị giảm về lượng
hoặc về giá trị.

Sản xuất công nghiệp đạt mức
tăng khá. Chỉ số sản xuất toàn
ngành công nghiệp tăng 9,4% so
với cùng kỳ năm trước, tuy thấp
hơn mức tăng cùng kỳ năm 2018
nhưng cao hơn mức tăng cùng kỳ
năm 2016, 2017. Chỉ số sản xuất
công nghiệp của 59/63 tỉnh, thành
tăng so với cùng kỳ, trong đó,
Thanh Hóa dẫn đầu với mức tăng
44,8% do Công ty TNHH Lọc hóa
dầu Nghi Sơn đi vào sản xuất từ
giữa năm 2018.

Làn sóng khởi nghiệp tiếp tục
là kênh huy động nguồn vốn cho
nền kinh tế. 5 tháng đầu năm có

gần 54.000 DN đăng ký thành lập
mới - đạt cao nhất 5 năm qua. Nếu
tính chung cả 19.600 DN quay trở
lại hoạt động (tăng 48,1% so với
cùng kỳ năm 2018) thì tổng số DN
thành lập mới và quay trở lại hoạt

động là hơn 73.600 DN.
Tuy nhiên, Tổng Cục trưởng

Tổng cục Thống kê cho biết, tình
hình thực hiện vốn đầu tư từ
NSNN chưa cải thiện nhiều, đạt
mức tăng thấp nhất trong các năm

giai đoạn 2016-2019. Cụ thể, vốn
đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN
đạt 99.500 tỷ đồng, bằng 28,9% kế
hoạch năm và tăng 3,1% so với
cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm
2018 bằng 27,4% và tăng 9,3%).

Trong khi đó, vốn FDI tiếp tục
khởi sắc với mức kỷ lục về cả số
dự án và vốn đăng ký cấp mới (5
tháng có 1.363 dự án cấp mới) với
tổng vốn đăng ký đạt 6,5 tỷ USD,
cao nhất 3 năm qua.

Về thu NSNN ước đạt
553.500 tỷ đồng, bằng 39,2% dự
toán năm. Chi NSNN ước đạt
486.900 tỷ đồng, tập trung đảm
bảo chi trả nợ, quốc phòng, an
ninh, an sinh xã hội và hoạt động
của bộ máy nhà nước.

Hoạt động thương mại dịch vụ
được đánh giá tăng trưởng khá,
lượng cung hàng hóa trên thị
trường dồi dào, đáp ứng nhu cầu
sản xuất và tiêu dùng. Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ đạt 1,98 triệu tỷ đồng, tăng
11,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
ước đạt 202,02 tỷ USD, trong đó
xuất khẩu đạt 100,74 tỷ USD, tăng
6,7% so với cùng kỳ năm trước,
thấp hơn nhiều mức tăng 19% và
17,5% của 5 tháng đầu năm 2017
và 2018. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình
quân 5 tháng tăng 2,74% so với
cùng kỳ năm 2018, đây là mức
tăng bình quân 5 tháng đầu năm
thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.
Lạm phát cơ bản bình quân tăng
1,85% so với bình quân cùng kỳ
năm 2018…

Kim ngạch nhập khẩu đạt
101,28 tỷ USD, tăng 10,3%, trong
đó, khu vực kinh tế trong nước đạt
43,61 tỷ USD, tăng 15,2%; khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt

Cần kiểm soát lạm phát, 
đảm bảo mục tiêu tăng trưởng
r QUỲNH ANH

Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 202,02 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt
100,74 tỷ USD Ảnh: TS

Với những ưu thế về đổi mới sáng tạo
và khả năng ứng dụng công nghệ linh
hoạt, hiệu quả, công nghệ tài chính
(Fintech) không những giúp giảm chi
phí mà còn mở rộng khả năng tiếp cận
nguồn tài chính cho nhiều đối tượng
khách hàng, góp phần đẩy mạnh tài
chính toàn diện. Do đó, Việt Nam cần
chủ động xây dựng hệ sinh thái phù
hợp, cũng như có các biện pháp hỗ trợ
để nắm bắt và tận dụng triệt để xu
hướng phát triển này.

Tiềm năng từ sự kết nối giữa Fintech
và các tổ chức tài chính, ngân hàng 

Theo nghiên cứu của Công ty Tư vấn
Solidiance, tính đến hết năm 2018, Việt
Nam có 67 công ty Fintech hoạt động, đây
là con số khiêm tốn so với một số nước
trong khu vực. Tuy nhiên, thị trường Fin-
tech của Việt Nam đã cán mốc 4,4 tỷ USD
(năm 2017) và dự kiến sẽ tăng lên mức 7,8
tỷ USD vào năm 2020. Hiện nay, Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) đã bắt đầu thử
nghiệm cho phép nhiều DN cung ứng các
dịch vụ thanh toán để đáp ứng nhu cầu thị
trường. Bên cạnh đó, NHNN cũng cho
phép thử nghiệm một số mô hình hợp tác
giữa ngân hàng và các đối tác phi ngân
hàng để cung cấp các dịch vụ ngân hàng đại
lý/ngân hàng di động. Một số các ngân
hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã
tiến hành góp vốn vào các công ty Fintech,
trở thành cổ đông để phát triển hoạt động
bán lẻ. Những sản phẩm, dịch vụ của Fin-
tech được các NHTM đang sử dụng nhiều
như: ví điện tử Momo, Payoo, 123 Pay, Fin-
som, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, huy
động và cho vay…

ThS. Nguyễn Thu Hương (Học viện Tài
chính) nhận định: Tại Việt Nam, Fintech
mới ở giai đoạn đầu hình thành và phát
triển nhưng là một trong những lĩnh vực
được tiếp nhận nhiều vốn đầu tư nhất. Hiện
nay, có đến 59% người dân Việt Nam chưa
có tài khoản ngân hàng, đây là một môi
trường tốt cho Fintech phát triển, đặc biệt
cho các lĩnh vực tài chính cá nhân và bán
lẻ. Thêm vào đó, các DN nhỏ và vừa của
Việt Nam ngày càng có xu hướng phát
triển, điều này tạo điều kiện cho các công

ty Fintech đa dạng hóa các sản phẩm, dịch
vụ của mình.

Bên cạnh những lợi thế, trong quá trình
tồn tại và phát triển, Fintech vẫn gặp khó
khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận một
lượng vốn đầu tư rất lớn, tiếp cận mạng lưới
và các nguồn thông tin của khách hàng hay
sự hỗ trợ và tư vấn về mặt pháp lý. Tuy
nhiên, những hạn chế này có thể khắc phục
được thông qua sự hỗ trợ, hợp tác giữa các
công ty Fintech và NHTM. Bởi, thực tế cho
thấy, lĩnh vực hoạt động của hai bên có sự

tương đồng, bổ trợ cho nhau rất tốt. Nếu
như hiện nay, NHTM mới chỉ tập trung chủ
yếu vào những khách hàng ở thành phố -
nơi có mức rủi ro chấp nhận được, thì Fin-
tech tập trung vào những khách hàng cá
nhân, chưa có tài khoản của NHTM hoặc
DN siêu nhỏ - đối tượng có độ rủi ro cao,
khó tiếp cận vốn. Fintech có thể hỗ trợ các
NHTM trong việc áp dụng những dịch vụ
có hàm lượng khoa học công nghệ cao
trong thanh toán, chuyển tiền, đầu tư… 

Mặt khác, theo TS. Tôn Thu Hiền (Học
viện Tài chính), trên thực tế, khuôn khổ
pháp lý cho hoạt động của các công ty Fin-
tech chưa đầy đủ, mới chỉ đáp ứng một
phần trong thanh toán điện tử. Hoạt động
của các công ty Fintech ở Việt Nam chủ yếu
là trong lĩnh vực thanh toán, chưa có nhiều
lĩnh vực khác. Sự kết nối giữa các công ty
Fintech với các tổ chức tài chính - ngân
hàng còn đang ở giai đoạn sơ khai, chưa có
nhiều dịch vụ phối hợp. Các công ty Fin-
tech vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, vai
trò trong việc đẩy mạnh tài chính toàn diện. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách 
cho Fintech 

Có thể nói, mô hình hợp tác giữa
NHTM với các công ty Fintech trên cơ sở
xây dựng chiến lược kinh doanh toàn diện,

Tại Việt Nam, Fintech mới ở giai đoạn đầu hình thành và phát triển nhưng là một
trong những lĩnh vực được tiếp nhận nhiều vốn đầu tư nhất                        Ảnh: TS

Xây dựng hệ sinh thái phù hợp 
để phát triển công nghệ tài chính
r NGUYỄN LY
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Việc ngân sách có thặng dư
trong 3 tháng liên tiếp vừa qua

là tiền đề quan trọng để tổng thu
ngân sách năm nay có thể tiếp tục
vượt dự toán sau 3 năm liên tiếp
hụt thu và tạo nguồn lực cho tăng
trưởng kinh tế bền vững.

Thu ngân sách đạt kết quả 
toàn diện

Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu
cân đối NSNN 5 tháng đầu năm
2019 đạt 628.100 tỷ đồng, bằng
44,5% dự toán, tăng 12,9% so với
cùng kỳ năm 2018. Trong đó, luỹ
kế thu nội địa 5 tháng đạt 506.900
tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng
13% so cùng kỳ năm 2018. 5 tháng
qua, cả nước có 52/63 địa phương
thu nội nội địa đạt kế hoạch dự toán.

Chiếm 1/5 tổng thu NSNN,
tổng thu 5 tháng đầu năm của Cục
Thuế TP. Hà Nội đạt gần 42% dự
toán pháp lệnh. Hầu hết các chỉ tiêu
thu ngân sách của TP. Hà Nội đều
tăng trưởng so với cùng kỳ năm
2018, đặc biệt thu từ hoạt động sản
xuất kinh doanh đã tăng trưởng tới
hơn 80% so với cùng kỳ. Ông Mai
Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà
Nội - cho rằng: Vấn đề cốt lõi của
công tác thu ngân sách là sự tăng
trưởng của hoạt động sản xuất kinh
doanh. Có được kết quả thu như 5
tháng qua là do Chính phủ và
Thành phố đã điều hành kinh tế vĩ
mô đúng hướng và có hiệu quả.

Cùng với thu nội địa, kim
ngạch xuất nhập khẩu của cả nước
tăng khiến số thu thuế xuất, nhập
khẩu tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ
các năm trước và chưa năm nào
mới chỉ qua 5 tháng đã đạt gần
50% dự toán. Việc tăng cường
thanh tra, đẩy mạnh chống buôn

lậu, hàng giả và điện tử hóa các thủ
tục hải quan cũng tác động tích cực
đến số thu thuế xuất nhập khẩu.
Ông Lưu Mạnh Tưởng - Cục
trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,
Tổng cục Hải quan - cho biết: Cơ
quan hải quan đã chủ động tăng
cường công tác kiểm tra sau thông
quan; phối hợp chặt chẽ với các lực
lượng chức năng đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả đã tác động tích cực đến
số thu NSNN. Năm 2019, ngành
hải quan đã mở rộng ngân hàng để
phối hợp thu thuế và số thu qua
ngân hàng đã chiếm trên 90%. Đặc
biệt từ ngày 01/4/2019, cơ quan hải
quan đã không thu bằng tiền mặt
đối với các tổ chức đã có mã số
thuế. Nhờ đó, lũy kế thu từ hoạt
động xuất nhập khẩu 5 tháng ước
đạt 97.000 tỷ đồng, bằng 51,3% dự
toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ
năm 2018.

Tiến độ chi NSNN thấp hơn 
tiến độ thu

Cùng với việc thực hiện có hiệu
quả công tác thu ngân sách, các
nhiệm vụ chi NSNN cũng được
đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự
toán và tiến độ triển khai thực hiện
của các đơn vị sử dụng ngân sách,
đáp ứng tốt các nhiệm vụ đảm bảo
an sinh xã hội. Theo đó, luỹ kế tổng
chi NSNN 5 tháng đạt 550.200 tỷ
đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng
4,2% so với cùng kỳ năm 2018;
trong đó, chi đầu tư phát triển đạt
94.100 tỷ đồng, bằng 21,9% dự
toán, xấp xỉ mức thực hiện năm
2018; chi trả nợ lãi đạt 51.560 tỷ
đồng, bằng 41,3% dự toán, tăng
1,7%; chi thường xuyên đạt
401.600 tỷ đồng, bằng 40,2% dự

toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ
năm 2018.

Do tiến độ chi NSNN thấp hơn
tiến độ thu ngân sách nên cân đối
NSNN 5 tháng đầu năm 2019
thặng dư gần 78.000 tỷ đồng. Đây
là tháng thứ 3 liên tiếp, thu cân đối
ngân sách có thặng dư.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chủ
động điều hành việc phát hành trái
phiếu chính phủ để vừa sử dụng có
hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa
đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả
kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn
và góp phần định hướng sự phát
triển của thị trường, cơ cấu lại nợ
công. Đến ngày 23/5/2019, cả nước
đã phát hành được 98.300 tỷ đồng
trái phiếu chính phủ với kỳ hạn
bình quân là 12,75 năm, lãi suất
bình quân là 4,94%/năm.

Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ
trưởng Bộ Tài chính - cho biết
thêm: Đến ngày 31/5/2019, tiến độ
thu của 3 khu vực DNNN, DN FDI
và DN ngoài quốc doanh đạt
41,1% dự toán, xấp xỉ tiến độ bình
quân của các khoản thu nội địa
(43,2%). Điều này cho thấy, việc
xây dựng dự toán của cơ quan quản
lý đã khá phù hợp với thực tế.
Đồng thời, Bộ Tài chính đã quản lý
điều hành ngân quỹ của Nhà nước
rất chặt chẽ và đảm bảo tiến độ kỳ
phát hành trái phiếu chính phủ,
đảm bảo tiến độ giải ngân xây dựng
cơ bản và tiến độ trả nợ gốc theo kế
hoạch. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với
Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo
xử lý dòng tiền của ngân quỹ, đảm
bảo cho Ngân hàng Nhà nước có
lượng tiền nhất định để ổn định thị
trường tiền tệ và góp phần cùng Bộ
Tài chính ổn định kinh tế vĩ mô và
kiểm soát lạm phát.n

NSNN 5 tháng đầu năm 2019 thặng dư gần 78.000 tỷ đồng Ảnh: TK

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng và khối DN trong nước
phát triển khá đã tạo nguồn để tổng thu NSNN 5 tháng đầu năm nay đạt mức tăng cao nhất trong 10
năm gần đây. Lần đầu tiên, thu ngân sách đạt kết quả toàn diện với thu nội địa, thu thuế xuất nhập
khẩu, dầu thô, thu ngân sách T.Ư đều vượt kế hoạch và bội thu tới 78.000 tỷ đồng.

Cân đối ngân sách nhà nước 
thặng dư gần 78.000 tỷ đồng
r THÙY ANH

đi đôi với việc quản lý giám sát chặt chẽ là một lựa chọn hợp lý
cho việc phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam. Tuy nhiên,
để vượt qua thách thức, tận dụng tốt những ưu thế của Fintech
trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số, TS. Đặng Hương Giang
(Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) cho rằng, Việt Nam cần
nhanh chóng hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp lý về Fintech.
Theo đó, chúng ta cần thiết lập các quy tắc và quy định cho hệ
sinh thái Fintech; tập trung xây dựng hành lang pháp lý về hoạt
động cung cấp dịch vụ/sản phẩm Fintech, tiền ảo, tiền điện tử.
Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần xây dựng các tiêu chuẩn của
danh mục sản phẩm và dịch vụ liên quan để các công ty Fintech
hoạt động một cách minh bạch. 

Cũng theo TS. Đặng Hương Giang, chính sách phát triển Fin-
tech cần xây dựng theo hướng gắn với phát triển hệ thống tài
chính - ngân hàng và nền kinh tế, coi sự phát triển của Fintech là
một bộ phận của ngành tài chính ngân hàng và chịu sự quản lý
của ngành nghề đặc thù. Do đó, Nhà nước cần có các chính sách
miễn, giảm thuế; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn; tạo môi trường
thuận lợi cho các công ty Fintech hợp tác với các tổ chức tài chính
- ngân hàng truyền thống. Đồng thời, Nhà nước cũng cần chú
trọng đào tạo nhân lực, có cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn
nhân lực chất lượng cao để phát triển Fintech…

Nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển số hóa dịch vụ tài chính
- ngân hàng nói chung và các công ty Fintech nói riêng, TS. Tôn
Thu Hiền kiến nghị: Chính phủ cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng là di
động và internet. Ngoài việc thúc đẩy sự phát triển của các công
ty Fintech, các cơ quan quản lý, đặc biệt là NHNN phải có biện
pháp kiểm soát rủi ro phát sinh của các bên liên quan. Bên cạnh
đó, các NHTM và tổ chức tín dụng có thể tự thành lập công ty
Fintech trực thuộc hoặc hợp tác với các đối tác bên ngoài để đẩy
mạnh cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho các đối tượng trong
nền kinh tế. 

Về phía các công ty Fintech, việc cung cấp dịch vụ cần đặc
biệt chú ý tới yếu tố an toàn, đơn giản với mức chi phí hợp lý để
người dân có cơ hội tiếp cận tốt hơn. Ngoài ra, sự phát triển các
dịch vụ tài chính - ngân hàng không thể thiếu yếu tố kết hợp giữa
các công ty Fintech và các tổ chức tài chính - ngân hàng. Các
công ty Fintech cần tận dụng những cơ hội hợp tác để có thể phát
triển nhanh và tiếp cận khách hàng trong thời gian ngắn hơn.n

57,67 tỷ USD, tăng 6,9%. Xét về cán cân thương mại, Việt Nam
nhập siêu khoảng 548 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất
siêu tới 2,6 tỷ USD. Cụ thể, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu
13,28 tỷ USD; khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 12,73 tỷ USD. 

Nhìn chung, đầu tư nhà nước đang dần được thu hẹp cùng
với quá trình tái cơ cấu DNNN từ năm 2015. Khu vực tư nhân
và FDI được dự báo sẽ dần lấn át Nhà nước trên bình diện đầu
tư - “Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2019” nêu nhận định
của các chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu kinh tế
và chính sách.

Triển vọng kinh tế 2019
Theo PGS,TS. Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng Viện Nghiên

cứu kinh tế và chính sách, ngay trong những tháng đầu năm 2019,
kinh tế Việt Nam đã tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước do
động lực từ bên trong và bên ngoài thúc đẩy cho tăng trưởng kinh
tế đang yếu dần. Trong bối cảnh đó, Viện dự báo hai kịch bản tăng
trưởng. Trong kịch bản thứ nhất, tăng trưởng của nền kinh tế dự
báo đạt mức thấp 6,56%, xấp xỉ mục tiêu của Quốc hội đề ra. Kịch
bản này có thể xảy ra khi các điều kiện kinh tế thế giới kém thuận
lợi. Kịch bản thứ hai khả thi hơn với mức 6,81% - đạt mục tiêu của
Quốc hội - nhờ dư địa động lực tăng trưởng của 2018, đi liền với
những nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh và nâng cao năng suất
của Chính phủ, thể hiện với mức tăng trưởng tương đối cao của
các ngành chính gồm công nghiệp và dịch vụ… Lạm phát cả năm
2019 được dự báo sẽ trở nên khó kiểm soát hơn và nhiều khả năng
có thể lên tới 4 - 5% nếu có sự cộng hưởng từ cả sức ép lạm phát
gia tăng đến từ bên trong và bên ngoài. Các đợt điều chỉnh giá các
dịch vụ công cũng như điều chỉnh tăng giá xăng dầu đã được thực
hiện từ đầu năm 2019 sẽ gây áp lực lớn gia tăng lạm phát. Để kiềm
chế lạm phát, các cơ quan điều hành sẽ cần phải tiếp tục theo sát
diễn biến giá cả trong nửa sau của năm. 

PGS,TS. Nguyễn Đức Thành cho rằng, lãi suất gần như không
có cơ hội giảm trong năm 2019 do áp lực tỷ giá và lạm phát cùng
với các quy định nâng cao tính an toàn của hệ thống ngân hàng,
điều này đồng nghĩa với việc sẽ đẩy chi phí sản xuất tăng cao hơn.
Do đó, Chính phủ và các Bộ, ngành cần tiếp tục đặt trọng tâm cắt
giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết nhằm cải thiện môi
trường kinh doanh; thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa; đón đầu sự
chuyển dịch của dòng vồn FDI vào Việt Nam do những tác động
từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung...n
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r Thưa Tổng Kiểm toán Nhà
nước, tại phiên thảo luận tổ về
Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật KTNN vừa qua,
liên quan đến quy định về nhiệm
vụ phòng, chống tham nhũng
của KTNN, một số đại biểu Quốc
hội đề nghị cần cân nhắc quy
định này vì có thể dẫn đến trùng
lặp với quy định của Luật Phòng,
chống tham nhũng. Từ góc độ cơ
quan soạn thảo, xin Tổng Kiểm
toán Nhà nước cho biết quan
điểm về vấn đề này?

- Theo Luật Phòng, chống
tham nhũng, KTNN là một trong
những cơ quan thực hiện nhiệm
vụ phòng, chống tham nhũng và
hiện nay Tổng Kiểm toán Nhà
nước là thành viên Ban Chỉ đạo
phòng, chống tham nhũng T.Ư.

Vì vậy, Dự thảo Luật KTNN
quy định nhiệm vụ phòng, chống
tham nhũng của KTNN nhằm cụ
thể hóa nhiệm vụ phòng, chống
tham nhũng của KTNN để Tổng
Kiểm toán Nhà nước ban hành
quy định, hướng dẫn thi hành
những nội dung này trong quy
trình nghiệp vụ kiểm toán, trọng
tâm kiểm toán nhằm thực hiện
một cách chặt chẽ nhất vì đặc thù
KTNN là cơ quan hoạt động độc
lập. Đồng thời, Luật KTNN
không có nghị định hướng dẫn
thi hành, trong khi đó Luật
Phòng, chống tham nhũng không
quy định cụ thể KTNN được ban
hành thông tư để cụ thể hóa
nhiệm vụ trên.

Liên quan đến quyền xác minh
cũng đã được quy định trong Luật
Phòng, chống tham nhũng nhưng
KTNN đề xuất đưa vào Luật
KTNN để Tổng Kiểm toán Nhà
nước có cơ sở ban hành quy trình
xác minh, đảm bảo quản lý, giám
sát chặt chẽ kiểm toán viên, tránh
trường hợp lợi dụng việc xác
minh, tùy tiện gây khó khăn cho
các đơn vị, cá nhân liên quan,
chống tiêu cực trong công tác xác
minh vụ việc.
r Một số đại biểu cũng đề nghị
Dự thảo Luật cần quy định cụ
thể về cơ quan, tổ chức có liên
quan đến hoạt động kiểm toán;
trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức này cũng như quy trình,
thủ tục kiểm tra, đối chiếu của

KTNN để đảm bảo sự chặt chẽ.
Tổng Kiểm toán Nhà nước có thể
nói rõ hơn về vấn đề này?

- Điều 68 của Luật KTNN
năm 2015 đã đề cập các cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan đến
hoạt động kiểm toán nhưng không
nói rõ là những tổ chức, cá nhân
nào? Tổ chức đó liên quan đến
việc sử dụng tài chính, tài sản
công hay liên quan đến đơn vị
được kiểm toán. Điều này gây nên
những vướng mắc cho hoạt động
kiểm toán khi những tổ chức, cá
nhân này không hợp tác để cung
cấp tài liệu phục vụ cho việc kiểm
tra, đối chiếu. Vì vậy, trong Dự
thảo Luật lần này, KTNN đã đề
nghị làm rõ, cụ thể nội dung này,
như: các DN có liên quan đến vấn
đề nộp ngân sách; chủ đầu tư các
khu đô thị, các DN đầu tư dự án
BOT, BT; các DN khai thác
khoáng sản… Đồng thời, Dự thảo
Luật cũng bổ sung, làm rõ nghĩa
vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn
vị, cá nhân có liên quan đến hoạt
động kiểm toán.

Như vậy, theo đề nghị của
KTNN, các tổ chức, đơn vị liên
quan được thực hiện kiểm tra, đối
chiếu trong hoạt động kiểm toán
phải đảm bảo đủ hai điều kiện, đó
là các tổ chức, đơn vị có sử dụng
tài chính công, tài sản công và có
liên quan trực tiếp đến đơn vị
được kiểm toán.

Qua kiểm tra, đối chiếu các
đơn vị liên quan này (theo phương
thức chọn mẫu), KTNN sẽ đánh
giá đơn vị được kiểm toán thực

hiện nhiệm vụ được giao có đúng
pháp luật hay không, trách nhiệm
thế nào; đồng thời, sẽ truy thu các
khoản phải nộp về NSNN, tránh
thất thoát cho NSNN. Nghĩa là khi
thực hiện kiểm toán tại một đơn vị
(đối tượng kiểm toán), KTNN sẽ
chọn một số ít đơn vị, tổ chức có
liên quan để kiểm tra, đối chiếu
nhằm phát hiện sự vi phạm pháp
luật, kiến nghị thu hồi tài sản, kinh
phí thu, chi sai quy định.

Trong Dự thảo Luật cũng đề
xuất quy định các cá nhân, tổ chức
liên quan có quyền kiện KTNN

nếu kết quả, kết luận kiểm toán
không đúng, xâm phạm đến
quyền, lợi ích chính đáng của họ.
Tương tự, các đơn vị được kiểm
toán cũng có quyền khiếu kiện
nếu kết luận, kiến nghị kiểm toán
không chính xác. Quy định như
vậy nhằm để đảm bảo sự minh
bạch, công bằng. Vì vậy, khi kiểm
tra, đối chiếu hồ sơ tài liệu với các
đơn vị, tổ chức có liên quan thì cơ
quan quản lý nhà nước phối hợp,
giải trình, làm rõ với đoàn kiểm
toán những vấn đề KTNN yêu cầu
khi phát hiện sai phạm và KTNN

sẽ lập biên bản làm việc, sau đó sẽ
phát hành báo cáo kiểm toán để
đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến
nghị thực thi. Vì vậy, kết luận,
kiến nghị kiểm toán của KTNN
bắt buộc các đơn vị được kiểm
toán thực hiện.
r Một điểm mới trong Dự thảo
Luật được nhiều đại biểu quan
tâm là quy định KTNN có quyền
xử phạt vi phạm hành chính. Có
ý kiến băn khoăn, KTNN không
phải là cơ quan hành chính, việc
KTNN có quyền xử phạt vi phạm
hành chính có thể gây chồng chéo
nhiệm vụ với các cơ quan khác.
Tổng Kiểm toán Nhà nước có ý
kiến như thế nào về vấn đề này?

- Dự thảo Luật chỉ đề xuất
KTNN có quyền xử phạt vi
phạm hành chính đối với hành vi
chống đối, cản trở hoạt động
kiểm toán và hành vi không cung
cấp hồ sơ, tài liệu cho KTNN.
Đây là những hành vi vi phạm
hoạt động KTNN, do đó cần phải
có chế tài xử phạt nhằm thực
hiện nghiêm Luật KTNN và các
bộ luật liên quan.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc
tế cho thấy, Luật KTNN của đa số
các nước đều quy định cơ quan
KTNN có quyền xử phạt vi phạm
hành chính; chẳng hạn như Luật
KTNN các nước: Trung Quốc,
Hàn Quốc, Nga, Mỹ... Ở nước ta,
Tòa án là cơ quan tư pháp nhưng
cũng có quyền xử phạt vi phạm
hành chính.

Tóm lại, với những vấn đề
xuất phát từ thực tiễn, từ yêu cầu
quản lý, thông lệ quốc tế và yêu
cầu của các bộ luật mới ban hành,
cần phải sửa Luật KTNN để đảm
bảo sát hợp, chặt chẽ, khả thi và
hiệu quả hơn.
r Trân trọng cảm ơn Tổng Kiểm
toán Nhà nước!n

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc         Ảnh: NGỌC BÍCH

Ngày 23/5, Quốc hội đã nghe tờ trình và thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật KTNN. Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết cũng như các
nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung; song bên cạnh đó cũng có đại biểu còn băn khoăn về một số
quy định trong Dự thảo Luật. 
Từ góc độ cơ quan soạn thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Soạn thảo Dự
án Luật - đã có nội dung trao đổi phân tích, làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước
để tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, đảm bảo
chặt chẽ, hiệu quả hơn
r NGUYỄN HỒNG (thực hiện)

Từ ngày 03 đến
05/6, KTNN đã

triển khai một số
cuộc kiểm toán: 1 - Kiểm toán Chương trình
mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển,
khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn
2016-2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg
ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
2 - Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc
quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án xây
dựng: Cầu dân sinh và quản lý tài sản đường
địa phương (LRAMP), Thủy điện Sông
Bung 2, Thủy điện Bản Chát; 3 - Kiểm toán
Báo cáo tài chính các hoạt động liên quan
đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước
năm 2018 của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo
Việt; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công
ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; 4 - Kiểm
toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng nguồn

vốn ODA và vốn
đối ứng trong đầu
tư, phát triển nâng

cấp đô thị. Các cuộc kiểm toán trên do
KTNN các chuyên ngành IV, V, VII thực
hiện hiện trong thời gian từ 40 đến 60 ngày.

Trong đó, đối với cuộc kiểm toán
Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng, nội
dung là kiểm toán tình hình kinh phí và
quyết toán kinh phí của Chương trình; việc
tuân thủ chính sách, chế độ, pháp luật của
Nhà nước; công tác quản lý, chỉ đạo thực
hiện Chương trình; tình hình thực hiện mục
tiêu Chương trình; tính kinh tế, hiệu lực, sơ
bộ hiệu quả của Chương trình. Phạm vi kiểm
toán được xác định là từ khi thực hiện
Chương trình đến hết niên độ năm 2018 và
các thời kỳ trước, sau có liên quan. 

Với các cuộc kiểm toán hoạt động xây
dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư
dự án, nội dung là kiểm toán 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: đối với Dự án LRAMP là từ khi triển
khai Dự án đến ngày 31/5/2019, với Dự án
Thủy điện Sông Bung 2 là từ khi triển khai
Dự án đến ngày 31/12/2018, Dự án Thủy
điện Bản Chát là từ khi triển khai Dự án đến
ngày 31/3/2019 và các thời kỳ trước, sau có
liên quan. 

Với cuộc kiểm toán tại Tổng công ty
Bảo hiểm Bảo Việt, nội dung là kiểm toán
Báo cáo tài chính (tài sản, nguồn vốn,
doanh thu, chi phí, các khoản phải nộp
NSNN...); đánh giá tình hình kinh tế, hiệu
lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn, tài
sản nhà nước tại DN; việc chấp hành pháp
luật về tài chính - kế toán, hoạt động kinh
doanh bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tài
chính, mua sắm tài sản, quản lý và sử dụng

đất đai; việc duy trì và đảm bảo khả năng
thanh toán của DN bảo hiểm; việc thực hiện
giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt
động và công khai thông tin tài chính đối
với DN có vốn nhà nước. Phạm vi kiểm
toán và niên độ tài chính năm 2018 và các
thời kỳ trước, sau có liên quan của Tổng
công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các đơn vị
thành viên được kiểm toán.

Đối với cuộc kiểm toán Chuyên đề việc
quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn
đối ứng trong đầu tư, phát triển nâng cấp đô
thị, nội dung là kiểm toán tình hình quản lý,
sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng
trong đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị; 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 31/5/2019 và các thời kỳ trước, sau có
liên quan.n LÊ HÒA
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Nguyên tắc xác định thẩm
quyền của KTNN đối với

các tổ chức, cá nhân có liên quan
đối với hoạt động kiểm toán đã
được quy định tại Tuyên bố Lima
năm 1977. Theo đó, Điều 10 -
Quyền điều tra quy định: “KTNN
phải có quyền truy cập toàn bộ hồ
sơ, tài liệu có liên quan đến quản
lý tài chính và phải có quyền yêu
cầu cung cấp thông tin bằng văn
bản, bằng miệng hoặc bất kỳ
thông tin nào mà KTNN cho là
cần thiết”. “Luật hoặc KTNN (đối
với từng trường hợp riêng) sẽ đặt
ra giới hạn thời gian để cung cấp
thông tin hoặc gửi hồ sơ tài liệu
bao gồm các báo cáo tài chính
cho KTNN”. 

KTNN trong Liên minh châu
Âu có thể mở rộng đối tượng
kiểm toán ở mức rất cao

Tất cả 29 quốc gia thành viên
của Liên minh châu Âu (EU) đã
đưa ra các thỏa thuận nhằm đảm
bảo việc chi tiêu công ở các quốc
gia phải có tính trách nhiệm, minh
bạch và được giám sát mạnh mẽ.
Đây là nguyên tắc để các cơ quan
kiểm toán tối cao (SAI) tại châu
Âu, với tư cách là cơ quan ngoại
kiểm thực hiện chức năng và
nhiệm vụ của mình. 

Các SAI thuộc EU đều có
điểm chung, đó là thực hiện việc
điều tra độc lập và đánh giá tính
hiệu lực, hiệu quả, tính kinh tế của
việc chi tiêu công và thu NSNN.
Các SAI thể hiện sự ủng hộ chức
năng giám sát của Quốc hội đối
với các hoạt động do Chính phủ
thực hiện, đồng thời giúp các cơ
quan quản lý nhà nước cải thiện
chính sách, nền hành chính công
và việc quản lý tài chính tại đơn
vị được kiểm toán. Bên cạnh việc
thúc đẩy, phát triển trách nhiệm
giải trình và tính minh bạch trong

Chính phủ, các SAI của EU cũng
đóng vai trò tích cực trong việc hỗ
trợ nâng cao năng lực kiểm toán
công của các nước thứ ba. 

Tại Đức, KTNN kiểm tra sự
tham gia của Chính phủ Liên
bang vào các DN tư nhân có lợi
ích trực tiếp hoặc gián tiếp và các
hợp tác xã thương mại hoặc công
nghiệp mà Chính phủ Liên bang
là thành viên góp vốn. KTNN
Đức cũng có thể kiểm tra việc
quản lý tài chính của các đơn vị
tư nhân được nhận tài trợ hoặc
bảo lãnh. Các cuộc kiểm toán của
KTNN Đức còn đánh giá tính
hợp lý trong việc quản lý và sử
dụng vốn của nhà nước. Đối với
các khoản tài trợ từ NSNN, có thể
mở rộng phạm vi kiểm toán sang
việc kiểm toán các nguồn lực của
người nhận. 

Điều 28 Luật KTNN của Hun-
gary quy định khách thể kiểm toán
phải có trách nhiệm cộng tác với
KTNN trong việc cung cấp dữ liệu
và tài liệu kịp thời (không quá 5
ngày làm việc kể từ khi được yêu
cầu) nhằm giúp KTNN lập kế
hoạch, xác định và kiểm tra; đồng
thời để kiểm toán viên nhà nước
tiếp cận cơ sở vật chất, kiểm tra hệ
thống dữ liệu trên giấy và trên
phương tiện điện tử (bao gồm cả
quyền copy dữ liệu). Nếu khách
thể kiểm toán không thực hiện
trách nhiệm cộng tác mà không có
lý do chính đáng, KTNN có thể áp
dụng các quy định cứng nhắc với
hành vi không tuân thủ. Theo Điều
33, khoản 3: Nếu người đứng đầu
khách thể kiểm toán không đệ
trình kế hoạch hành động đúng
thời hạn, hay đệ trình một kế

hoạch hành động không chấp nhận
được, Tổng KTNN Hungary có
thể khởi tố hình sự hay đưa ra biện
pháp kỷ luật đối với người đứng
đầu khách thể kiểm toán; đề xuất
cơ quan có thẩm quyền ngừng các
khoản trợ cấp đối với khách thể
kiểm toán từ hệ thống tài chính
công và có thể quy định khoản đặt
cọc (phạt) với mức 1% thuế thu
nhập cá nhân.

Nhiều cơ quan KTNN có 
thẩm quyền rất lớn trong việc
tiếp cận thông tin

Xuất phát từ việc xác định đối
tượng kiểm toán, Luật KTNN tại
nhiều quốc gia cũng quy định
thẩm quyền của KTNN trong việc
tiếp cận đơn vị được kiểm toán và
các bên có liên quan. Ví dụ:

Điều 7 Luật KTNN Malaysia
về quyền hạn của KTNN quy
định: KTNN có thể yêu cầu bất kỳ
người nào giải thích về thông tin
mà Tổng KTNN yêu cầu; tìm
kiếm thông tin từ hồ sơ, tài liệu
trong bất kỳ văn phòng nhà nước
có liên quan đến cuộc kiểm toán
(không phải trả phí); có quyền
truy cập vào tất cả các hồ sơ, sổ
sách, chứng từ, giấy tờ có giá hoặc
tài sản khác cho cuộc kiểm toán;
có thể kiểm tra sự chứng thực của
các cá nhân phục vụ cho công tác
kiểm toán. Bên liên quan sẽ bị
ràng buộc về nghĩa vụ pháp lý để
cung cấp thông tin.

Theo Luật KTNN của Thái
Lan, KTNN có quyền kiểm tra
tiền và các tài sản khác, sổ sách,
tài liệu và các bằng chứng khác
thuộc trách nhiệm của đơn vị
được kiểm toán; có quyền triệu
tập cá nhân hay đại diện đơn vị

được kiểm toán để phỏng vấn
hoặc tiếp nhận các báo cáo tài
chính, sổ sách, tài liệu hoặc bằng
chứng kiểm toán của đơn vị đó
hoặc do đơn vị đó nắm giữ; có
quyền giữ tiền và tài sản, sổ sách,
hồ sơ hoặc các bằng chứng thuộc
trách nhiệm của đơn vị được kiểm
toán; có quyền triệu tập cá nhân
để chứng thực việc kiểm tra tiền
và các tài sản khác, sổ sách, tài
liệu và các bằng chứng khác thuộc
trách nhiệm của đơn vị được kiểm
toán… Ngoài ra, Luật KTNN
Thái Lan còn cho phép kiểm toán
viên có quyền đến bất kỳ địa điểm
nào trong giờ làm việc để kiểm
tra, tìm kiếm, nắm bắt hoặc giữ
các báo cáo tài chính, sổ sách, hồ
sơ hoặc bằng chứng hoặc thu giữ
những tài sản liên quan hoặc được
cho là có liên quan đến đơn vị
được kiểm toán trong trường hợp
cần thiết.

Tại Bỉ, Luật KTNN quy định:
Để thực hiện các cuộc kiểm toán
liên quan đến việc quản lý ngân
sách của các cơ quan nhà nước,
KTNN có quyền yêu cầu các cơ
quan này cung cấp bất cứ tài liệu và
thông tin cần thiết phục vụ mục
đích kiểm toán. Các cơ quan có
trách nhiệm liên quan đến cuộc
kiểm toán được yêu cầu cung cấp
thông tin trong vòng một tháng,
KTNN có thể gia hạn thời gian này. 

KTNN Ấn Độ có quyền yêu
cầu bất kỳ báo cáo, hồ sơ, tài liệu
có liên quan đến cơ sở hình thành
các giao dịch mà trong quá trình
thực hiện kiểm toán cần phải bổ
sung. Theo các quy định về kiểm
toán và kế toán, KTNN Ấn Độ có
quyền mở rộng phạm vi kiểm toán
không giới hạn nhằm đảm bảo
mục tiêu kiểm toán đã đề ra.

Theo Hiến pháp của Nhà nước
Cộng hòa Síp, Văn phòng Kiểm
toán quốc gia này được quyền
kiểm toán tất cả các khoản thu -
chi của khu vực công và các vấn
đề liên quan đến việc quản lý tiền
và tài sản thuộc sở hữu công, đồng
thời không gặp phải giới hạn nào
trong phạm vi kiểm toán và có
quyền truy cập vào tất cả hồ sơ
nếu thấy cần thiết để thực hiện
công việc kiểm toán.n

(Theo tài liệu của Nhóm nghiên
cứu thuộc Trường Đại học Kinh
tế Quốc dân và Trường Đại học
Điện lực)

Ảnh minh họa

Để phục vụ mục đích kiểm toán, phạm vi kiểm toán của KTNN một số quốc gia trên thế giới không chỉ
giới hạn trong các đơn vị được kiểm toán mà còn mở rộng tới các bên có liên quan và có quyền rất
lớn trong việc tiếp cận các thông tin cần thiết.

Các quốc gia quy định như thế nào về đối
tượng, đơn vị được kiểm toán và các bên
có liên quan?
rMINH ANH

r Để phát huy vai trò của KTNN trong
công tác phòng, chống tham nhũng, nhiệm
vụ của KTNN được sửa đổi, bổ sung như
thế nào trong Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều Luật KTNN năm 2015?

(Hoàng Minh - TP. Hà Nội)
- Để phát huy vai trò của KTNN trong

công tác phòng, chống tham nhũng và bảo
đảm sự thống nhất, tương thích giữa Luật
KTNN với Luật PCTN và các luật có liên
quan, Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều Luật KTNN năm 2015 bổ sung nhiệm
vụ của KTNN tại Điều 10 “Thực hiện nhiệm
vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định

của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng”. Đồng thời, Dự thảo Luật bổ sung
Điều 11 và Điều 46 quy định KTNN, kiểm
toán viên nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ
kiểm toán có quyền xác minh để làm rõ vụ
việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định
của pháp luật PCTN; bổ sung căn cứ ban
hành quyết định kiểm toán đối với vụ việc
có dấu hiệu vi phạm pháp luật.n
r Xin Báo Kiểm toán cho biết, để khắc
phục những vướng mắc liên quan đến các
quy định pháp lý trong công tác kiểm toán
tài nguyên số công, Dự thảo Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều Luật KTNN năm 2015
cần được sửa đổi, bổ sung như thế nào?

(Hà Anh - TP. HCM)

- Trong thời đại Cách mạng công nghiệp
4.0, tài nguyên số công chính là đối tượng
chủ yếu cho các cuộc kiểm toán công nghệ
thông tin của KTNN. Chính vì vậy, để khắc
phục những vướng mắc liên quan đến các
quy định pháp lý, Luật KTNN sửa đổi cần
bổ sung một số nội dung sau:

+ Bổ sung khái niệm tài nguyên số công
vào mục tài sản công.

+ Làm rõ nghĩa vụ của đơn vị được
kiểm toán liên quan đến việc cung cấp
thông tin, dữ liệu gốc từ hệ thống công nghệ
thông tin.

+ Bổ sung điều mới về việc cung cấp dữ
liệu, thông tin định kỳ từ hệ thống thông tin
và cơ sở dữ liệu quốc gia.

+ Bổ sung trách nhiệm của Nhà nước
trong xây dựng tài nguyên số tại KTNN và
có cơ chế đồng bộ thông tin với Chính phủ
điện tử về tình hình sử dụng và việc quản lý
tài nguyên số công.

Bạn đọc có thể tham khảo cụ thể những
nội dung trên tại bài viết “Thể chế hóa đầy
đủ, toàn diện quan điểm, định hướng của
Đảng và đồng bộ với quy định pháp luật về
Kiểm toán Nhà nước” được đăng trên Báo
Kiểm toán số 17+18 (25/4 - 02/5/2019) và
bài viết “Tài nguyên số công - đối tượng
kiểm toán quan trọng trong thời cách mạng
công nghệ” được đăng trên Báo Kiểm toán
số 16 (18/4/2019) hoặc trên trang điện tử
Báo Kiểm toán.n



THỨ NĂM 06-6-20198
Những vấn đề đặt ra 
về quy hoạch

Kết quả kiểm toán cho thấy
công tác lập, thực hiện và định
hướng quy hoạch còn một số bất
cập, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu
phát triển; một số KCN được lập
nhưng vị trí không thuận lợi cho
việc đầu tư xây dựng; hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội giữa bên
trong và bên ngoài KCN, hệ thống
giao thông kết nối đến các KCN,
KCX chưa đáp ứng được nhu cầu
phát triển; các KCN, KCX có quy
mô nhỏ, phân tán rải rác tại các
quận, huyện, chưa tạo sự kết nối
về hạ tầng; các KCN chủ yếu phát
triển theo mô hình đa ngành, chưa
liên kết giữa các DN trong KCN
để tạo nên cụm sản xuất quy mô
lớn, nâng cao giá trị gia tăng. Từ
đó ảnh hưởng đến quyết định lựa
chọn địa điểm đầu tư của các nhà
đầu tư trong và ngoài nước, một số
KCN, KCX đến nay vẫn chưa
thực hiện được theo kế hoạch, dẫn
đến quy hoạch treo, làm ảnh
hưởng đến đời sống người dân
trong khu vực dự án.

UBND TP. HCM ban hành các
Quyết định phê duyệt quy hoạch
chi tiết tỷ lệ 1/2000 khi chưa tiến
hành lấy ý kiến nhân dân trước khi
phê duyệt, vi phạm quy định của
Chính phủ... Việc quyết định chấp
thuận điều chỉnh quy hoạch sau
khi các chủ đầu tư đã triển khai
đầu tư là hợp thức hóa cho các vi
phạm về quy hoạch và không
đúng thẩm quyền; không phù hợp
với quy hoạch đã được Thủ tướng
Chính phủ và Bộ Xây dựng phê
duyệt. Bên cạnh đó, KCX Linh
Trung 1 và KCX Linh Trung 2 đã
được phê duyệt quy hoạch chi tiết
sử dụng đất chưa đảm bảo tỷ lệ
loại đất theo quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Trong việc thực hiện quy
hoạch, công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng kéo dài nhiều
năm, làm chậm tiến độ thực hiện
dự án đầu tư KCN, KCX. Các
công ty đầu tư hạ tầng KCN chưa
hoàn thành việc đầu tư xây dựng
đồng bộ, hoàn chỉnh theo quy
hoạch được phê duyệt mà chỉ tiến
hành đầu tư từng hạng mục để cho
thuê. Hiện trạng sử dụng đất tại
một số KCN không phù hợp quy
hoạch được phê duyệt.

Một bất cập khác cũng được
KTNN chỉ ra, đó là Sở Tài nguyên
và Môi trường chậm ký hợp đồng
cho các DN thuê đất, thời gian
hợp đồng cho thuê đất không phù
hợp với thời gian sử dụng đất
được duyệt; cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất với thời gian sử
dụng đất không phù hợp với
Quyết định cho thuê đất. Bên cạnh
đó, việc UBND TP. HCM chấp
thuận chủ trương cho thuê lại đất

để đầu tư KCX Linh Trung 2 là
không phù hợp quy định của
Chính phủ về thủ tục chuyển đổi,
chuyển nhượng, cho thuê quyền
sử dụng đất.

Đối với công tác quản lý đầu
tư, một số trường hợp DN hoạt
động ngành nghề gây ô nhiễm môi
trường, lĩnh vực ngành nghề
không phù hợp với lĩnh vực ngành

nghề đã được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư vào KCN.
Các trường hợp vi phạm tại KCN
Cát Lái chưa được ban quản lý các
KCN, KCX kiểm tra, chấn chỉnh
kịp thời mà đã trình và được cấp
có thẩm quyền phê duyệt, chấp
thuận hoạt động trong KCN, nhằm
hợp thức hóa các lĩnh vực ngành
nghề hoạt động trong KCN. Nhiều
trường hợp đã ký hợp đồng thuê
đất nhưng chưa triển khai thực
hiện dự án, chậm đưa đất vào sử
dụng so với tiến độ đã giao kết
trong hợp đồng; 22 DN được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
hoặc cấp phép đầu tư không phù
hợp với quy hoạch được duyệt.

Kết quả kiểm toán cũng cho
thấy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp
giấy phép đầu tư cho chi nhánh
Công ty TNHH Dầu thực vật Cái
Lân tại KCN Hiệp Phước được
hưởng ưu đãi như cơ sở kinh
doanh mới thành lập là không
đúng quy định pháp luật về chính
sách ưu đãi đầu tư vào KCN,
KCX. Ban quản lý các KCN,
KCX chấp thuận điều chỉnh tiến
độ dự án theo yêu cầu của Công ty
Cổ phần (CP) KCN Hiệp Phước,
kéo dài thời gian thực hiện dự án
từ 6 - 9 năm là chưa hợp lý, làm
chậm tiến độ khai thác quỹ đất tại
KCN và ảnh hưởng mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển KCN trên địa
bàn Thành phố.

Về công tác cấp phép xây
dựng đối với dự án đầu tư trong
KCN, KCX, đến thời điểm kiểm
toán, có 145 DN đã xây dựng
xong nhà xưởng và đi vào hoạt
động kinh doanh; 3 DN đang xây
dựng nhưng chưa được ban quản
lý cấp phép xây dựng. Theo
KTNN, ban quản lý các KCN,
KCX và công ty kinh doanh hạ
tầng chưa có cơ chế phối hợp về
quản lý trật tự xây dựng. Ban quản
lý các KCN, KCX cũng thiếu
trách nhiệm kiểm tra, giám sát về
trật tự xây dựng dẫn đến việc xây
dựng nhà xưởng không tuân thủ
quy hoạch, không có Giấy phép
xây dựng nhưng chưa được phát
hiện, xử lý.

Những bất cập trong kê khai,
thu nộp nghĩa vụ NSNN

Đánh giá việc tuân thủ quy
định pháp luật về ưu đãi đầu tư và
thực hiện nghĩa vụ với NSNN, qua
kết quả kiểm toán, KTNN kiến
nghị UBND TP. HCM chỉ đạo các
cơ quan chức năng, các DN liên
quan hoàn thiện thủ tục và thu nộp
vào NSNN - các khoản do KTNN

Khu chế xuất Linh Trung II                                                                                                 Ảnh minh họa

ưU đÃI DOANH NGHIệP TRONG đầU Tư, KINH DOANH Hạ TầNG KCN,
KCX TạI TP. HCM:

Kiến nghị thu nộp ngân sách 
nhà nước thêm 1.600 tỷ đồng
r KIM AN

Tại TP. HCM, từ khi thành lập KCX Tân Thuận năm 1991, KCX Linh Trung năm 1992 cho đến nay đã có 19
KCN, KCX được thành lập với tổng diện tích 4.546 ha. Trong đó, 12 KCN, KCX với diện tích gần 1.900 ha đã
cơ bản hoàn thành đầu tư và cho thuê lại đất; 5 KCN và 1 khu mở rộng với diện tích 1.892 ha đang đầu tư hạ
tầng, cho thuê lại.

Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng của các DN có vốn nước ngoài là 145 triệu USD, của các DN trong nước
là 12.887 tỷ đồng. Hiện có 1.525 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại các KCX, KCN với tổng vốn đầu tư
đăng ký là 9,94 tỷ USD, trong đó: Dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 560 dự án, vốn đầu tư đăng ký là 5,68
tỷ USD; dự án có vốn đầu tư trong nước là 965 dự án, vốn đầu tư đăng ký là 4,26 tỷ USD. Việc hình thành các
KCN, KCX có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài cùng với sự đa dạng về ngành nghề, quy mô và trình
độ công nghệ của nhà đầu tư đã giải quyết việc làm cho khoảng 290.785 lao động; thu hút công nghệ mới
và kinh nghiệm quản lý tiên tiến… Mặt khác, quá trình hình thành phát triển các KCN, KCX còn giúp cải tạo
cảnh quan đô thị, đầu tư mở rộng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động và dân
cư địa phương…n

Ghi nhận những kết quả đạt được trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX)
trên địa bàn TP. HCM, song qua kiểm toán, KTNN cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác
quản lý quy hoạch sử dụng đất, quản lý đầu tư cũng như việc tuân thủ pháp luật về ưu đãi đầu tư và
việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN tại các KCN, KCX. Trên cơ sở kết quả kiểm toán, KTNN xác định các
khoản thu nộp vào NSNN tăng thêm 1.638 tỷ đồng (số liệu trong bài được làm tròn).

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
năm 2019, KTNN tiếp tục tổ chức

nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ cho các đối tượng liên quan. 

Từ ngày 03 - 05/6, Lớp Bồi dưỡng
kiến thức kiểm toán thuế được tổ chức tại
TP. HCM với sự tham gia của hơn 30
kiểm toán viên (KTV) đến từ các đơn vị
thuộc KTNN khu vực phía Nam. Đây là
dịp để các KTV cập nhật kiến thức về
thuế và công tác kiểm toán thuế, đồng

thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc
gặp phải trong quá trình kiểm toán thuế.
Cùng thời điểm, Lớp Bồi dưỡng kiến thức
về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản và
Lớp Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán nợ
công dành cho khoảng 60 KTV của các
đơn vị trực thuộc KTNN cũng đã diễn ra
tại Hà Nội. 

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán việc
quản lý sử dụng đất đai diễn ra từ ngày 03 -
07/6, với sự tham gia của hơn 30 KTV.
Chương trình bồi dưỡng gồm 32 tiết, được
chia thành 6 chuyên đề, giúp trang bị những
kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho học viên
về kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai. 

Lớp Hướng dẫn sử dụng Phần mềm

Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (bản
nâng cấp) và chữ ký số được tổ chức từ ngày
03 - 07/6, dành cho một số đơn vị tham mưu,
KTNN khu vực X, XI, XIII và 3 đơn vị sự
nghiệp. Tại đây, các học viên được hướng
dẫn cụ thể cách sử dụng Phần mềm để áp
dụng vào thực tế công việc được giao.n

NGUYỄN LỘC

Tiếp tục tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Tại KCN Vĩnh Lộc, còn có DN xây dựng nhà máy ngoài ranh giới giao đất, lấn vào đất giao thông; DN xây
dựng khu xử lý nước thải trên diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh nhưng Ban quản lý KCN vẫn cho phép
xây dựng. Các vi phạm này tồn tại trong thời gian dài và đã được điều chỉnh lại quy hoạch phân khu xây dựng
tỷ lệ 1/2000 của KCN Vĩnh Lộc cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất tại KCN để hợp thức hóa.n

(Xem tiếp trang 11)



Nhiều sai sót trong việc mua
sắm hiện vật

Theo đại diện Thanh tra Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch
(VH,TT&DL), qua thực tế thanh
tra hoạt động mua sắm, đấu giá
hiện vật tại một số bảo tàng vừa
qua nổi lên một số bất cập làm
ảnh hưởng đến tính minh bạch,
hiệu quả trong hoạt động mua
sắm hiện vật. Điển hình như:
chưa tuân thủ quy trình, thủ tục
theo Thông tư số 11/2013/TT-
BVHTTDL của Bộ VH,TT&DL
quy định về sưu tầm hiện vật bảo
tàng công lập (Thông tư 11); thực
hiện mua sắm, đấu giá hiện vật
khi chưa có quyết định phê duyệt
của UBND tỉnh (đối với bảo tàng
cấp tỉnh)… 

Những bất cập này cũng được
KTNN chỉ ra trong quá trình thực
hiện kiểm toán. Cụ thể, tại thời
điểm kiểm toán năm 2018,
KTNN xác định việc mua sắm
hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử
Quốc gia chưa đầy đủ hồ sơ. Việc
xác định giá trị bằng tiền của hiện
vật còn thiếu chặt chẽ, chưa đầy
đủ căn cứ… Tương tự, tại Bảo
tàng Văn hoá các dân tộc Việt
Nam đã không thực hiện thuyết
minh cụ thể căn cứ, cơ sở xác
định số lượng của từng hiện vật
phải sưu tầm. 

Tại các bảo tàng do địa
phương quản lý, việc mua sắm
hiện vật thời gian qua cũng bộc lộ
nhiều bất cập. Theo kết quả thanh
tra của Thanh tra tỉnh Điện Biên
về công tác đầu tư mua sắm tài
liệu, hiện vật, cổ vật bằng nguồn
vốn NSNN tại Bảo tàng Chiến
thắng lịch sử Điện Biên Phủ và
Bảo tàng tỉnh Điện Biên năm
2018, việc mua sắm hiện vật tại
các bảo tàng chủ yếu có sai sót
trong việc tuân thủ quy trình, thủ
tục, cũng như không đảm bảo tính
khách quan, minh bạch trong việc
mua sắm. Cụ thể, tại Bảo tàng tỉnh

Điện Biên, Hội đồng Khoa học
của bảo tàng được lập thiếu thành
phần cơ quan quản lý tài chính có
liên quan đến việc sử dụng kinh
phí mua hiện vật, dẫn đến một số
kết quả thẩm định chưa đảm bảo
cơ sở pháp lý. Cán bộ sưu tầm đi
khảo sát, sưu tầm và thỏa thuận giá
mua tài liệu, hiện vật, đồng thời là
thành viên Hội đồng Khoa học và
trực tiếp thanh toán tiền mua tài
liệu, hiện vật với các chủ sở hữu
tài liệu, hiện vật là không bảo đảm
tính khách quan trong việc quản lý

sưu tầm, thỏa thuận mua bán hiện
vật và quản lý kinh phí… Tương
tự, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch
sử Điện Biên Phủ, việc khảo sát,
cập nhật, điều chỉnh số liệu và mua
hiện vật trong quá trình thực hiện
chưa chính xác, dẫn đến một số
hiện vật có kích thước chưa đúng
với quyết định phê duyệt… 

Đảm bảo tính minh bạch
trong mua sắm hiện vật

Việc mua sắm hiện vật theo
quy định của Thông tư 11 nhằm

đảm bảo cho việc mua sắm hiện
vật được chặt chẽ, đúng mục
đích, đảm bảo tính minh bạch,
góp phần nâng cao hiệu quả sử
dụng hiện vật tại bảo tàng. Tuy
nhiên, đại diện một số bảo tàng
phản ánh việc mua sắm hiện vật
hiện nay đang gặp nhiều trở ngại,
đặc biệt là thủ tục mua sắm hiện
vật còn rườm rà. 

Một cán bộ Bảo tàng Lịch sử
Quốc gia từng kể, trong chuyến đi
sưu tầm ở một vùng quê, đoàn
phát hiện một hiện vật quý. Sau

khi thỏa thuận thời gian và giá cả,
về cơ quan làm thủ tục, đến lúc
quay lại để tiếp nhận thì hiện vật
đã bị bán cho người khác. “Việc
mua hiện vật với đầy đủ các
chứng từ theo quy định về tài
chính kế toán là vấn đề không
đơn giản; chưa kể sự cạnh tranh
về mặt giá cả theo thị trường” -
cán bộ bảo tàng này cho biết. 

Còn theo GS,TSKH. Lưu
Trần Tiêu - Chủ tịch Hội đồng Di
sản văn hóa Quốc gia, việc mua,
đấu giá hiện vật có những đặc thù
riêng, thay đổi theo từng thời kỳ
song quy định hiện hành không
phù hợp, gây khó khăn cho việc
tiếp cận với những hiện vật quý,
điển hình như quy định định giá
bằng tiền đối với hiện vật. Do đó,
các cơ quan chức năng cần xem
xét giảm bớt các quy trình, thủ
tục cũng như rút ngắn thời gian
từng khâu. “Việc sửa đổi quy
trình, thủ tục phải tuân thủ
nguyên tắc bất di bất dịch là tính
minh bạch khi mua sắm” - ông
Tiêu nhấn mạnh. 

Đồng tình với việc sửa đổi
quy định về mua sắm hiện vật,
chuyên gia về khảo cổ Lâm Thị
Mỹ Dung (Đại học Quốc gia Hà
Nội) cũng cho rằng, để nâng cao
hiệu quả trong việc mua sắm hiện
vật, cần thiết phải nâng cao trình
độ, ý thức và trách nhiệm của cán
bộ bảo tàng, đặc biệt là đội ngũ
làm công tác thẩm định hiện vật. 

Thông tin về việc một số quy
trình, thủ tục mua sắm hiện vật
hiện hành không còn phù hợp, đại
diện Cục Di sản văn hóa (Bộ
VH,TT&DL) cho rằng, việc sửa
đổi quy định cần có thời gian
nghiên cứu, đánh giá và không
thể thực hiện ngay. Tuy nhiên, với
trách nhiệm được giao, các bảo
tàng cần tuân thủ đúng quy định
hiện hành, cũng như đảm bảo tính
minh bạch, hiệu quả trong mua
sắm, quản lý hiện vật.n
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Mặc dù hoạt động mua, đấu giá hiện vật tại các bảo tàng công lập đã được quy định trong các văn bản
pháp luật có liên quan, nhưng trên thực tế, quá trình triển khai thực hiện công tác này vẫn còn nhiều
bất cập, tính minh bạch cũng chưa được đảm bảo. 

3. Văn phòng KTNN chủ trì
tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà
nước bố trí kinh phí và các điều
kiện vật chất cần thiết thực hiện
Chương trình hành động thực hiện
vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-
2021 trên cơ sở Kế hoạch đối
ngoại hằng năm của KTNN;

4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì
tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà
nước bố trí nhân sự phù hợp tham
gia Tổ thư ký giúp việc thực hiện
Chương trình hành động ASO-
SAI 2018-2021 và các Ban,
Nhóm công tác chuyên môn của
KTNN tham gia các hoạt động
của ASOSAI theo Chương trình
hành động do Tổng Kiểm toán
Nhà nước ban hành;

5. Trung tâm Tin học chủ trì
phối hợp với Báo Kiểm toán chủ
động rà soát điều chỉnh bổ sung

thiết kế Báo điện tử, Cổng thông
tin KTNN nhằm xây dựng
chuyên trang về thông tin các
hoạt động thực hiện vai trò Chủ
tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-
2021 của KTNN;

6. Báo Kiểm toán chủ trì phối
hợp với Văn phòng KTNN thực
hiện Nhiệm vụ số 5 về “Thực
hiện thông tin, tuyên truyền, vận
động các nguồn lực trong khu
vực và thế giới để thực hiện thành
công Kế hoạch chiến lược của
ASOSAI; nâng vị thế, tầm ảnh
hưởng của ASOSAI là một tổ
chức kiểu mẫu trong khu vực và
trên diễn đàn thế giới”;

7. Các đơn vị trực thuộc
KTNN, theo chức năng, nhiệm vụ,
có trách nhiệm phối hợp thực hiện
các hoạt động, nhiệm vụ trong
Chương trình hành động và Kế
hoạch hoạt động hằng năm thực
hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI.n

KPMG hỗ trợ doanh nghiệp hoàn
thiện kỹ năng hoạch định chiến
lược và quản lý

Vừa qua, tại TP. HCM và Hà Nội, KPMG
Việt Nam đã khởi động Chương trình KPMG
NEXT 2019 dành cho các lãnh đạo DN tư
nhân, DN nhỏ và vừa tại Việt Nam đang tìm
kiếm cơ hội phát triển. Chương trình gồm 3
chuỗi hội thảo chuyên đề chính hướng đến
việc hỗ trợ các DN hoàn thiện kỹ năng hoạch
định chiến lược và quản lý như: nâng cao
chất lượng dịch vụ khách hàng; quản trị tài
chính; hoạch định kế hoạch phát triển…n

HAA tổ chức sinh hoạt hội viên
thường kỳ tháng 5

Sáng 30/5, Hội Kế toán TP. HCM (HAA)
đã tổ chức sinh hoạt hội viên thường kỳ tháng
5, nhằm cập nhật các văn bản mới về thuế. Tại
đây, các hội viên đã trao đổi một số kinh
nghiệm thực tế mà đơn vị đang gặp phải liên
quan đến: Dự thảo Luật Quản lý thuế; Đề án
về Thuế tiêu thụ đặc biệt do UBND TP. HCM
gửi Tổng cục Thuế; Lưu ý về tờ khai nộp
NSNN và các tờ khai điều chỉnh do khai sai…

Trước đó, ngày 27/5, Học viện APT đã
khai giảng Khóa học Kiểm toán thực hành.

Khóa học được thiết kế đặc biệt dành cho
sinh viên năm thứ 3, 4 chuyên ngành kế
toán, kiểm toán muốn trở thành kiểm toán
viên và các trợ lý kiểm toán ở các DN.n

Cập nhật các vấn đề về thuế cho
doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 05/6, tại Hà Nội, PwC đã tổ chức
Hội thảo Cập nhật các vấn đề về thuế cho DN
Hàn Quốc. Tại đây, các chuyên gia của PwC
sẽ cùng với DN Hàn Quốc thảo luận về các
vấn đề đáng chú ý liên quan đến thuế, kế toán
và hải quan để chuẩn bị cho kỳ báo cáo quyết
toán và thanh tra thuế sắp tới.n

APT tổ chức các khóa học về thuế
và kiểm toán thực hành

Ngày 29/5, Học viện APT khai giảng
Khóa học Thuế và cách áp dụng thuế trong
DN nhằm giúp học viên có thể tìm hiểu và
áp dụng một số loại thuế hiện hành tại Việt
Nam một cách đúng quy định và hiệu quả
nhất. Khóa học được xây dựng dành cho
giám đốc điều hành, chủ DN, kế toán,
kiểm toán viên, sinh viên chuyên ngành kế
toán - kiểm toán - tài chính…n

NGUYỄN LY

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
THỰC HIỆN VAI TRÒ CHỦ TỊCH ASOSAI 

GIAI ĐOẠN 2018-2021

(Tiếp theo số 21 và hết)

Minh bạch việc mua sắm 
hiện vật của bảo tàng công lập
r PHỐ HIẾN

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ                                                                          Ảnh tư liệu
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Kể từ ngày thành lập 11/7/1994 đến
hết năm 2017, KTNN đã thực hiện 2.413
cuộc kiểm toán, trong đó có: 1.285 cuộc
kiểm toán NSNN; 488 cuộc kiểm toán
DNNN và các tổ chức tài chính ngân
hàng; 496 cuộc kiểm toán dự án đầu tư;
127 cuộc kiểm toán chuyên đề; 16 cuộc
kiểm toán hoạt động và 1 cuộc kiểm toán
dự án khác. Riêng năm 2018, KTNN đã
hoàn thành 253/253 cuộc kiểm toán theo
kế hoạch; đã kiến nghị xử lý tài chính
89.600 tỷ đồng, mức cao nhất trong hơn
24 năm hoạt động; đã kiến nghị sửa đổi,
thay thế 115 văn bản pháp luật; chuyển
hồ sơ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp
luật; cung cấp 146 báo cáo kiểm toán và
các tài liệu liên quan cho các cơ quan
chức năng… KTNN đã cung cấp nhiều
thông tin phục vụ Quốc hội trong quá
trình xem xét phê chuẩn quyết toán
NSNN, quyết định dự toán NSNN; giúp
HĐND các cấp thực hiện giám sát và phê
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
giúp các Bộ, ngành cải thiện, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng
NSNN, tiền và tài sản nhà nước. 

Đằng sau những con số khô khan trên
của KTNN không chỉ là thành tích và công
sức, trách nhiệm, những hy sinh và áp lực
căng thẳng của hoạt động kiểm toán. Sự
phát triển KTNN Việt Nam không chỉ gắn
với sự hoàn thiện hệ thống chính trị và bộ
máy nhà nước, mà còn là nhu cầu tự thân
của nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN và yêu cầu của nhân dân về phòng,
chống tham nhũng và phát triển lành mạnh
nền kinh tế - tài chính quốc gia. Trực thuộc
Quốc hội và với nguyên tắc “hoạt động
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”, KTNN
là công cụ giúp cho công dân có thể tham
gia, giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ
chức có sử dụng NSNN, là cơ sở để thực
hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân
trong quá trình quản lý tài chính của Nhà
nước; đồng thời, là kênh thông tin quan
trọng và đáng tin cậy, là tuyến phòng ngừa
và người lính gác cuối cùng trong guồng
máy, quy trình quản lý nhà nước, nhằm
phát hiện và kiến nghị xử lý những bất cập,

sai phạm trong chính sách và tuân thủ
chính sách, trong hoạt động của các DN,
tổ chức, đơn vị, góp phần hoàn thiện các
văn bản chính sách và thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn của các đơn vị, siết chặt kỷ
luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản
lý, sử dụng tài chính, tài sản công, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh
phòng chống tham nhũng và các biểu hiện
lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ...

Với tinh thần đó, đầu tư cho phát triển
hoạt động KTNN là cần thiết và là khoản
đầu tư hiệu quả, mang lại những giá trị
không thể tính được cả về kinh tế và ngoài
kinh tế.

Chữ tín là kết quả cả một quá  trình
phấn đấu không ngừng nghỉ, khó tạo lập,
song lại dễ mai một, nếu không cẩn trọng
giữ gìn. Để củng cố chữ tín, xứng đáng với
niềm tin và kỳ vọng lớn về vai trò của
KTNN đối với đất nước, cần tiếp tục nâng
cao năng lực thể chế, chất lượng đội ngũ
cán bộ, chế độ đãi ngộ, dưỡng liêm và bảo

vệ an toàn cá nhân; đổi mới phương pháp,
cách thức tổ chức kiểm toán, nâng cao
chất lượng công tác xây dựng kế hoạch
kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán,
chú trọng phát triển cả 3 loại hình kiểm
toán (kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm
toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động). Cùng
với việc đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp,
kiểm toán chuyên đề, KTNN tiếp tục tăng
cường việc xác nhận quyết toán ngân sách
các địa phương, NSNN.

Đặc biệt, thực tiễn đang đặt ra nhu cầu
tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Luật KTNN,
bổ sung nhiệm vụ phòng, chống tham
nhũng (PCTN) cho KTNN theo quy định
của pháp luật về phòng, chống tham
nhũng, bảo đảm sự thống nhất và tương
thích giữa Luật KTNN với Luật PCTN và
các luật có liên quan. Việc sửa đổi, bổ sung
Luật KTNN cũng tạo cơ sở pháp lý để
KTNN thực hiện nhiệm vụ về PCTN, nhằm
đảm bảo sứ mệnh không chỉ góp phần vào
sự minh bạch và bền vững của nền tài
chính quốc gia, mà còn góp phần giữ gìn
niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà
nước và cả hệ thống chính trị…n

Thiếu sự kết nối hạ tầng
Việt Nam là quốc gia có vùng

biển rộng lớn với diện tích trên 1
triệu km2, đường bờ biển dài trên
3.200 km và hơn 3.000 hòn đảo
lớn nhỏ nằm trải dọc theo chiều
dài đất nước; cùng với 45 cảng
biển, một số cảng cạn (IDC) và
trung tâm logistics. Hằng năm, hệ
thống cảng biển Việt Nam thông
quan đến 90% lượng hàng hóa
xuất - nhập khẩu… Tuy nhiên,
thực tế, trong số các cảng biển
này, mới chỉ có một số ít được đầu
tư đúng nghĩa, phần còn lại mang
tính chất bến nhiều hơn cảng,
chưa có hạ tầng đạt chuẩn, đặc
biệt là không có hạ tầng kết nối
dẫn đến không khai thác được hết
tiềm năng. Mặc dù các vùng kinh
tế trọng điểm đều nằm dọc biển
nhưng chức năng của mỗi vùng
chưa được xác định để phát triển
hệ thống cảng biển phù hợp. Một
số vùng có điều kiện tự nhiên để
phát triển cảng biển nhưng hậu
phương công nghiệp lại rất mỏng.
Ví dụ, miền Trung có những địa
phương xuất khẩu chủ yếu là dăm
gỗ, việc phát triển cảng biển hàng
hóa gây lãng phí công suất, bởi
những cảng biển chỉ khai thác 20
- 30% công suất. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh
tế của Quốc hội Nguyễn Đức
Kiên nhận định, số lượng cảng
đúng nghĩa là cảng biển rất ít.
Nói đúng hơn, Việt Nam đang có
nhiều bến hơn nhiều cảng, một
số địa phương có bến nhưng hạ
tầng phía sau lại bỏ ngỏ, việc xây
dựng mạng lưới kết nối cảng
biển cũng chưa được như kỳ
vọng. Trong phát triển hệ thống
cảng biển, hiện nay, Việt Nam
quá tập trung vốn đầu tư vào các
bến, mà chưa chú trọng vào sân
bãi, logistic cũng như hạ tầng kết
nối của các cảng. 

Bên cạnh đó, nguyên Viện
trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
Trần Đình Thiên cho rằng, tình
trạng các địa phương đều muốn

xây dựng cảng biển trên cơ sở tính
toán lợi ích cục bộ đã dẫn đến sự
cạnh tranh không lành mạnh. Sự
cạnh tranh không chỉ xuất hiện
giữa hai địa phương đều có cảng
biển mà còn diễn ra giữa các cảng
ngay trong thành phố. Điều này đã
kéo giá dịch vụ bốc xếp chênh
nhau 30 - 50%. Mặt trái của cạnh
tranh là các cảng đều suy yếu,
lãng phí nguồn lực đầu tư. Hạn
chế này đã thể hiện tầm nhìn còn
hạn hẹp trong việc phát triển hạ
tầng cảng biển, dẫn đến lãng phí
nguồn lực. 

Cần thay đổi tư duy đầu tư
cảng biển

Để tháo gỡ những nút thắt
trên, góp phần phát triển hệ
thống cảng biển Việt Nam xứng
tầm với tiềm năng, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế
T.Ư Nguyễn Đình Cung nhấn
mạnh, phải giải tỏa được ách tắc
ở 2 vùng kinh tế trọng điểm tại
hai đầu đất nước. Đây là cơ hội
phát triển ngành cảng biển,
cũng là điểm nghẽn cần tháo gỡ
cho nền kinh tế. Nguyên nhân
gây ách tắc trước hết do cơ sở

hạ tầng cảng biển thiếu sự kết
nối. Đơn cử, vùng Đông Nam
Bộ phát triển mạnh về công
nghiệp nhưng đường xuống
cảng không có, chỉ phụ thuộc
vào Quốc lộ 51. 

Trong khi đó, Phó Cục trưởng
Cục Hàng hải Việt Nam Bùi
Thiên Thu cho rằng, Việt Nam đủ
tiềm năng để trở thành một quốc
gia mạnh về kinh tế biển. Tuy
nhiên, để phát triển cảng biển, cần
có liên kết ngành, liên kết vùng. 

Còn theo Chủ tịch Hiệp hội
Cảng biển Việt Nam Lê Công

Minh, muốn phát triển hệ thống
cảng biển, việc đầu tiên là cần rà
soát, hoàn chỉnh quy hoạch dài
hạn phát triển mạng lưới kết cấu
hạ tầng cảng biển, sân bay, hệ
thống IDC, trung tâm phân phối,
dịch vụ tiện ích cho khu vực kinh
tế trọng điểm phía Nam. Bên
cạnh đó, Nhà nước cần có cơ chế
phân quyền và trách nhiệm cho
địa phương trong việc đảm bảo
tính đồng bộ của quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, đô thị, thu
hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng, dịch
vụ liên quan. Đặc biệt, cơ chế
giá, phí phải bảo đảm hài hòa lợi
ích của chính quyền - nhà đầu tư
và người sử dụng dịch vụ, sát
hợp với năng lực và điều kiện đặc
thù của mỗi địa phương.   

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến
cho rằng, đầu tư cảng biển cần
tầm nhìn xa, dựa trên tư duy thị
trường, trên cơ sở hình dung sự
phát triển của vùng kinh tế trọng
điểm. Việc huy động nguồn lực
cần có sự tham gia của kinh tế tư
nhân. Bộ Giao thông vận tải
cũng cần nghiên cứu mô hình
quản lý cảng biển hiệu quả, có
tầm nhìn tổng thể để điều tiết
hoạt động các cảng, phát huy thế
mạnh từng địa phương, giảm
thiểu sự cạnh tranh thiếu lành
mạnh. Đồng thời, vai trò "nhạc
trưởng" của Nhà nước cần phải
thể hiện mạnh mẽ hơn nữa, phải
hài hòa được phần vốn của Nhà
nước, tư nhân, vốn FDI, tạo mọi
điều kiện thuận lợi để các DN có
thể yên tâm tham gia đầu tư
cảng biển.n

Việc phát triển hệ thống cảng biển đòi hỏi phải có sự liên kết ngành, liên kết vùng       Ảnh minh họa

Việt Nam có 29/63 tỉnh, thành phố ven biển, con đường vận tải trên biển Đông với mật độ đứng thứ
2 thế giới. Vì vậy, vai trò của vận tải biển cũng như hệ thống cảng biển của Việt Nam trong phát
triển kinh tế là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để phát triển cảng biển và kinh tế biển xứng tầm với
tiềm năng, cần sớm tháo gỡ những nút thắt, nhất là kết cấu hạ tầng kết nối cảng biển.

Hệ THốNG CảNG BIểN VIệT NAM: 

Nhiều tiềm năng nhưng chưa phát huy
được lợi thế
r LÊ HÒA

(Tiếp theo trang 1)
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được giao đối với các đơn vị liên quan. Đồng thời, các thành viên
Tiểu ban đã thảo luận, trao đổi, thống nhất về cách thức tổ chức xây
dựng các báo cáo tổng kết về 3 lĩnh vực theo Khung báo cáo.

Cuộc họp của Tiểu ban Soạn thảo Chiến lược phát triển KTNN
về phát triển nguồn nhân lực do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Tiểu ban - chủ trì. Dự thảo Khung nội
dung “Chiến lược phát triển nhân lực giai đoạn 2020-2030, tầm
nhìn đến năm 2035” đã đánh giá thực trạng đội ngũ và chất lượng
nguồn nhân lực KTNN hiện nay gắn với thực hiện Chiến lược
KTNN đến năm 2020, nêu rõ những khó khăn trong việc phát triển
nguồn nhân lực thời gian qua và xây dựng nội dung Chiến lược
phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm
2035. Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận và cơ bản thống
nhất với nội dung Dự thảo; đồng thời đề xuất bổ sung một số vấn
đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm góp phần hoàn
thiện hơn Dự thảo. Tiểu ban cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể
cho từng thành viên. 

Kết luận cuộc họp, các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu:
căn cứ vào nội dung đã phân giao, các đơn vị chủ trì tổ chức lập kế
hoạch chi tiết việc thực hiện nhiệm vụ; mỗi thành viên cần dành nhiều
thời gian hơn nữa để tập trung hoàn thành công việc mà Tiểu ban đã
phân công. 

Cùng ngày, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh, Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp tục chủ trì
Cuộc họp của Tiểu ban Soạn thảo Chiến lược phát triển KTNN về
hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN và
Tiểu ban Soạn thảo Chiến lược phát triển KTNN về hội nhập và hợp
tác quốc tế.n L.PHƯƠNG (tổng hợp)

Triển khai...                      (Tiếp theo trang 2)

xác định tăng thêm - hơn 1.638 tỷ đồng, gồm: các
khoản thuế phải nộp 149 tỷ đồng; tiền thuê đất, sử
dụng đất (tiền thuê đất là 1.296 tỷ đồng; tiền sử dụng
đất là 190 tỷ đồng); tiền chậm nộp 3,4 tỷ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu do: DN chưa kê khai, đơn vị
chức năng chưa xác định tiền thuê đất phải nộp NSNN
đối với đất đã cho thuê lại thu tiền một lần trước ngày
01/7/2014 theo quy định; DN chưa kê khai, chưa được
tổ chức thu nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích
từ đất công cộng sang đất xây dựng công trình xây
dựng công nghiệp (KCN Linh Trung 2). Đồng thời,
do đơn vị chức năng xác định tiền bồi thường, giải
phóng mặt bằng được trừ chưa loại trừ số tiền DN đã
kết chuyển vào chi phí; DN kê khai, cơ quan thuế
quyết định thời gian miễn tiền thuê đất chưa phù hợp;
chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo giá đất nông
nghiệp không phù hợp với mục đích sử dụng đất; đơn
vị chức năng chưa thực hiện thu nộp do chậm đưa đất
vào sử dụng.

KTNN cũng chỉ rõ, do chưa có cơ chế quy định
trách nhiệm cụ thể của ban quản lý KCN, KCX trong
việc thu, quản lý, sử dụng phí tiện ích công cộng, phí
duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng cũng như tài sản hình
thành từ nguồn phí này, dẫn đến việc thu phí tiện ích
công cộng không đồng bộ, thống nhất giữa các KCN
(đến thời điểm kiểm toán chỉ có 3/15 DN kinh doanh
hạ tầng thực hiện thu phí tiện ích công cộng). Các DN
quản lý nguồn phí tiện ích công cộng, phí duy tu, bảo

dưỡng hạ tầng đang cho các DN đầu tư hạ tầng thành
lập, kinh doanh, trong khi nguồn hình thành tài sản
thuộc đối tượng phải xác lập tài sản nhà nước. Tuy
nhiên, do chưa có cơ chế xử lý phù hợp nên ban quản
lý KCN, KCX không quản lý, theo dõi thu, chi, tồn
quỹ và không thống kê được tài sản hình thành từ
nguồn phí các DN này. Các DN cũng chưa kê khai
Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp đối
với thu nhập từ hoạt động kinh doanh sử dụng nguồn
phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và phí tiện ích
công cộng.

Ngoài ra, Công ty CP Hòa Phú và Tổng công ty
Bến Thành có dấu hiệu kê khai giá vốn chưa đúng,
tiềm ẩn việc kê khai sai nghĩa vụ với NSNN nhưng
đến thời điểm kết thúc kiểm toán, DN chưa cung cấp
được hồ sơ làm rõ nên KTNN kiến nghị cơ quan thuế
thanh tra xác định lại.

Đánh giá về hiệu quả của các KCN, KCX, KTNN
cho rằng, hiệu quả đầu tư còn hạn chế, do chất lượng
công tác quy hoạch chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu
phát triển; các KCN, KCX có quy mô nhỏ, nằm rải
rác, chưa tạo sự kết nối về hạ tầng; các KCN cũng chủ
yếu phát triển theo mô hình đa ngành, chưa liên kết
giữa các DN trong KCN để tạo nên cụm sản xuất quy
mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng. DN đầu tư chủ yếu
là các dự án đầu tư có quy mô vốn nhỏ, số dự án có
công nghệ tiên tiến, hàm lượng chất xám, giá trị gia
tăng cao chiếm tỷ lệ còn hạn chế.n

Kiến nghị thu nộp...                    (Tiếp theo trang 8)

Nghèo về nước nhưng sử dụng
lãng phí

Thống kê của Bộ Tài nguyên
và Môi trường cho thấy, Việt Nam
là một quốc gia nghèo về nước.
Tổng lượng dòng chảy mặt trên
lãnh thổ Việt Nam vào khoảng 830
tỷ m3, trong đó, khoảng 63% dòng
chảy có nguồn gốc từ các quốc gia
khác. Tính đến năm 2018, tổng
lượng nước bình quân đầu người
của Việt Nam đạt khoảng 8.760
m3/người/năm, nếu tính theo
lượng nước nội sinh thì chỉ đạt
khoảng 3.250 m3/người/năm, thấp
hơn chuẩn của quốc gia theo quan
điểm của Hiệp hội Nước quốc tế
là 4.000 m3/người/năm. Bên cạnh
đó, dòng chảy phân bố không đều
theo mùa và theo vùng, trong đó,
70 - 80% tổng lượng dòng chảy
tập trung trong mùa lũ, mùa khô
kéo dài từ 6 đến 9 tháng với tổng
lượng dòng chảy chỉ chiếm
khoảng 20 - 30%. Do đó, nhiều
lưu vực sông đã ở tình trạng khan
hiếm nước vào mùa khô.

Ngoài ra, Việt Nam cũng là
một trong các quốc gia chịu tác
động lớn nhất của biến đổi khí
hậu. Do tác động của biến đổi khí
hậu, nguồn nước mùa khô có xu
hướng suy giảm, hạn hán kéo dài
hơn và diễn ra nghiêm trọng hơn,
nhiều khu vực nước ngọt bị xâm
nhập mặn và ô nhiễm gia tăng, khả
năng chống chịu với thiên tai suy
giảm, đặc biệt là hạn hán sẽ tạo ra
thách thức lớn đối với bảo đảm an
ninh nguồn nước và phát triển bền
vững. Nghiên cứu độc lập của WB
cũng đã chỉ ra trên 90% lượng
nước hiện đang được sử dụng để
tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản
trên khắp cả nước nhưng chưa
mang lại hiệu quả, còn lãng phí.
Giá trị từ mỗi đơn vị (m3) nước
được sử dụng ở Việt Nam chỉ tạo
ra 2,37 USD GDP trong khi mức

trung bình toàn cầu là 19,42 USD,
cao hơn gần 10 lần.

Đánh giá về thực trạng này, Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường Trần Hồng Hà cho biết: Đã
đến lúc chúng ta không nên ngộ
nhận rằng Việt Nam là quốc gia
giàu về tài nguyên nước mà cần
thẳng thắn chỉ ra rằng nguồn tài
nguyên nước còn nghèo nhưng lại
bị sử dụng lãng phí… Những áp
lực này sẽ tạo nên các yếu tố kém
bền vững cho phát triển tài
nguyên nước.

“Quá nhiều - quá bẩn - 
quá ít”

Theo dự báo của WB, trong
mùa khô, tổng nhu cầu sử dụng
nước của Việt Nam sẽ tăng 32%
vào năm 2030, căng thẳng nước sẽ
diễn ra nghiêm trọng tại các lưu
vực kinh tế trọng điểm. Hiện mức
độ khai thác, sử dụng nước ở các
lưu vực sông tăng quá nhanh và
đang tiến tới mức không bền vững;
các lưu vực này đóng góp khoảng
80% GDP của Việt Nam. Sự gia
tăng nhanh chóng của nhu cầu

nước được dự báo
sẽ gây áp lực cho
nguồn nước của
11 trong số 16 lưu
vực sông lớn tại
Việt Nam vào
năm 2030.

Ngoài ra,
những bất cập
trong công tác
quản lý tài
nguyên nước
cũng được WB
chỉ ra. Cụ thể,
nhiều Bộ, ngành
cùng tham gia
vào công tác
quản lý và nhiều
luật điều chỉnh
công tác quản lý
tài nguyên nước.

Điều này gây khó khăn cho thực
hiện quản lý tài nguyên nước
thống nhất theo lưu vực, cả nước
mặt và nước dưới đất, cả số lượng
nước và chất lượng nước. Bên
cạnh đó, khung pháp lý đã có
nhưng thực thi còn chưa hiệu quả;
cơ chế xử phạt chưa đủ răn đe;
thiếu đầu tư lớn cho xử lý nước
thải công nghiệp và đô thị; chưa
có cơ chế, chính sách hiệu quả
làm giảm ô nhiễm nguồn nước do
sử dụng phân bón, chất hóa học
trong ngành nông nghiệp; ô

nhiễm từ nước thải chăn nuôi…
Đánh giá về thực trạng tài

nguyên nước tại Việt Nam, ông
Ousmane Dione - Giám đốc quốc
gia WB tại Việt Nam nhận định:
“Việt Nam đang đứng trước một
cuộc khủng hoảng cận kề về tài
nguyên nước mà tôi gọi là quá
nhiều, quá bẩn và quá ít. Quá
nhiều nước vì những tác động tàn
phá của lũ lụt, bị biến đổi khí hậu
ngày càng trầm trọng thêm, đang
gây tổn hại trước hết và nhiều nhất
cho người nghèo. Quá bẩn vì quá
nhiều nước thải không được thu
gom hoặc xử lý, trong khi các
ngành công nghiệp và tốc độ đô
thị hóa ngày càng tăng. Quá ít
nước do bị thay đổi bởi biến đổi
khí hậu và quản lý nước yếu kém,
điều này khiến hạn hán đang trở
nên thường xuyên hơn và tình
trạng khan hiếm nước ngày càng
trầm trọng ở một số vùng trên cả
nước vào mùa khô”.

Theo khuyến nghị của WB,
Việt Nam cần nâng cao hiệu quả
sử dụng nước theo hướng chuyển
đổi sang những cây trồng và
những hệ thống thuỷ lợi tạo ra thu
nhập cao hơn cho mỗi đơn vị
nước sử dụng, tiết kiệm, giảm
lượng nước sử dụng thông qua
việc ứng dụng công nghệ mới và
có biểu giá nước hợp lý để giúp
nâng cao hiệu quả sử dụng nước. 

Bà Jennifer Sara - Giám đốc
Cấp cao Ban Nước toàn cầu của
WB - nhấn mạnh: Tăng trưởng
kinh tế bền vững ở Việt Nam sẽ
không thể đạt được nếu không có
hành động mạnh mẽ để bảo vệ tài
nguyên nước. Nếu các quyết định
tốt được đưa ra ngay bây giờ, các
hệ thống nước có thể được tăng
cường để chống lại các cú sốc như
biến đổi khí hậu, đảm bảo cho các
thế hệ hiện tại và tương lai gặt hái
những lợi ích của nước.n

Ảnh minh họa

Kết quả nghiên cứu độc lập của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mới đây đã xác định tình trạng
ô nhiễm tài nguyên nước là mối đe dọa lớn đối với việc đảm bảo an ninh nguồn nước và sự phát
triển bền vững của Việt Nam. Dự báo đến năm 2035, vấn đề ô nhiễm nguồn nước có thể gây tổn
thất cho nước ta khoảng 3,5% GDP mỗi năm.

Việt Nam đang đứng trước nguy cơ 
khủng hoảng tài nguyên nước
r LONG HOÀNG
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Thị trường chứng khoán còn
non trẻ thì tin đồn càng có
đất sống 

Theo đánh giá của các thành
viên thị trường, tin đồn được chia
làm 2 loại, gồm: tin đồn xấu gây
bất lợi cho các mã chứng khoán
và thị trường; tin đồn tốt có thể
giúp đẩy giá cổ phiếu lên. Hiện
chưa có thống kê đầy đủ về số vụ
cũng như toàn bộ thiệt hại và lợi
ích của tin đồn tác động đến thị
trường chứng khoán. Tuy nhiên,
có thể thấy, thị trường chứng
khoán thường hay xuất hiện
những tin đồn lãnh đạo cấp cao
của DN bị bắt, làm lộ thông tin
của khách hàng, vỡ nợ, lừa đảo;
hay những tin đồn DN mở rộng
sản xuất kinh doanh, lợi nhuận
của DN tăng đột biến, DN được
hưởng lợi từ chính sách, mua
bán, sáp nhập...

Nhiều chuyên gia chứng
khoán từng làm việc tại Mỹ cho
biết, mô típ tin đồn lãnh đạo cấp
cao bị bắt không còn được ưa
chuộng ở Mỹ do kém hiệu quả,
nhưng ở thị trường non trẻ như
Việt Nam, đây vẫn là công cụ
hữu hiệu cho nhiều kẻ trục lợi.
Thực tế, thị trường chứng khoán
Việt Nam đã từng xuất hiện
những tin đồn gây hoang mang
cho hàng loạt DN và nhà đầu tư.
Có thể kể đến một số vụ việc nổi
cộm như: các đối tượng đã tung
tin đồn Chủ tịch HĐQT Công ty
Chứng khoán VNDIRECT Phạm
Minh Hương, Tổng Giám đốc
SSI Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch
HĐQT Tập đoàn Masan Nguyễn
Đăng Quang bị bắt; hay trường
hợp tin đồn Công ty Cổ phần Đất
Xanh Đông Á vướng vào kiện
tụng, Công ty Cổ phần Hoàng
Anh Gia Lai vỡ nợ... Đặc biệt,
năm 2013, tin đồn Chủ tịch Ngân
hàng Thương mại cổ phần Đầu tư
và Phát triển Việt Nam Trần Bắc
Hà bị bắt đã khiến cho thị trường
“bốc hơi” hơn 2 tỷ USD. Mặc dù
tin đồn này sau 5 năm đã trở
thành sự thật (năm 2018), nhưng

tại thời điểm đó, tác hại của nó
gần như không thể kiểm soát.

Không chỉ những tin đồn bắt
giữ, vỡ nợ, nhiều thông tin tiêu
cực khác cũng từng tạo ra tâm lý
đám đông khiến thị trường chứng
khoán chao đảo. Chẳng hạn như:
VN-Index đã rớt tới gần 30 điểm
sau khi xuất hiện thông tin Trung
Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981,
thậm chí các thông tin về giá
xăng, đại dịch Ebola, vấn đề
Brexit, hay sự biến động của Chỉ
số Dow Jones - Mỹ cũng tác
động mạnh đến thị trường chứng
khoán Việt Nam dù mối liên hệ là
không rõ ràng. 

Tại Tọa đàm “An toàn an ninh
trong lĩnh vực chứng khoán” vừa
qua, ông Nguyễn Thế Thọ - Vụ
trưởng Vụ Giám sát thị trường
chứng khoán, Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước - cho rằng,
thông tin là một kênh rất quan
trọng tác động đến tâm lý của tất
cả mọi người trong lĩnh vực
chứng khoán. Tin đồn tồn tại
trong mọi thị trường. Khi thị
trường chứng khoán còn non trẻ,
tin đồn càng có đất sống. Qua sức
mạnh của mạng xã hội và công
nghệ, sự lan tỏa của tin đồn rất
lớn và sẽ gây ra những bất thường
trong mọi lĩnh vực kinh tế. 

Giải quyết tin đồn - trách
nhiệm không của riêng
doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Thế Thọ,
tin đồn là mục tiêu để một nhóm
đối tượng nào đó thao túng thị
trường và trục lợi. Vì vậy, các
đối tượng, chủ thể liên quan trực
tiếp phải có phản ứng kịp thời

đối với những tin đồn thất thiệt.
Cụ thể, khi có tin đồn, Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cần yêu
cầu các sở giao dịch chứng
khoán - nơi công ty niêm yết
công bố thông tin, đưa ra những
thông tin phối hợp, hoặc tổ chức
các buổi đối thoại kịp thời nhằm
ổn định tâm lý của các nhà đầu
tư. Các cơ quan quản lý giám sát
tại sở giao dịch sẽ xây dựng bộ
tiêu chí giám sát để theo dõi các
hành vi đặt lệnh, hủy lệnh của
các nhóm tài khoản làm cơ sở
xác định hành vi vi phạm.

Cùng với đó, các công ty đại
chúng cần phối hợp với cơ quan
quản lý để xác minh, kiểm chứng
thông tin. Khi xuất hiện tin đồn,
các công ty phải có báo cáo giải
trình để tạo niềm tin đối với nhà
đầu tư. Những thông tin buộc
phải công bố để tránh rủi ro như:
ký kết hợp đồng giá trị, sự cố làm
ảnh hưởng đến giá trị tài sản của
công ty... Các cổ đông hoàn toàn
có quyền yêu cầu DN cung cấp
các thông tin trên, thậm chí có
quyền khởi kiện HĐQT DN nếu
thông tin không minh bạch. Đồng
thời, các cổ đông hay nhà đầu tư
cũng nên sử dụng các thông tin
đã được kiểm chứng.

Còn bà Bùi Huyền Trang -
Giám đốc Phòng Giám sát giao
dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội - cho rằng, khi xuất hiện
tin đồn, việc bình tĩnh sẽ giúp
DN xử lý tin đồn nhanh chóng và
hợp lý. Với những DN niêm yết

có bề dày kinh nghiệm trong việc
công bố thông tin, họ sẽ có phản
ứng ngay bằng cách gửi thông tin
giải trình lên các cơ quan quản lý.
Trường hợp xác định tin đồn
không có căn cứ, DN cũng cần
giải trình và thông tin xác đáng
đến các nhà đầu tư. 

Đồng quan điểm trên, ThS.
Trần Thanh Bình - Phó trưởng
Khoa Truyền thông, Đại học Đại
Nam - khuyến nghị, khi bị tin
đồn xấu, DN cần phải nhanh
chóng thành lập Ban Xử lý
khủng hoảng do giám đốc hoặc
tổng giám đốc đứng đầu để xác
định được nguyên nhân và công
bố chính thức trong vòng 48
tiếng kể từ khi phát hiện tin đồn.
Bên cạnh đó, DN cũng phải thiết
lập một bộ phận cập nhật thông
tin liên quan đến sự việc để cung
cấp thường xuyên cho báo chí
cho đến khi khủng hoảng được
xử lý xong. DN nên hạn chế
dùng mạng xã hội để xử lý
khủng hoảng vì những thông tin
trên mạng xã hội thường không
chính thống nên mức tin cậy
không cao.

Ngoài ra, ông Bình cũng lưu
ý, để giảm thiểu được những tác
động của tin đồn đến thị trường,
sự minh bạch thông tin là vô
cùng quan trọng. Thực tế, việc
kiểm soát và quản lý tin đồn
không chỉ là nhiệm vụ của riêng
DN mà cần có sự vào cuộc mạnh
mẽ của các cơ quan quản lý. Ở
tầm quốc gia, xử lý các tin đồn
liên quan đến thị trường chứng
khoán, trách nhiệm trước hết
thuộc về Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước và Bộ Tài chính…n

Xử lý tin đồn - Doanh nghiệp niêm yết, 
nhà đầu tư cần bình tĩnh, sáng suốt!
r THÙY LÊ

Gần đây, thị trường chứng khoán liên tục xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, gây thiệt hại cho nhà
đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu giao dịch. Trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn, phức
tạp, các thành viên thị trường, nhất là nhà đầu tư và DN niêm yết cần bình tĩnh để đưa ra biện pháp
ứng phó hiệu quả. 

Bảo Việt Nhân thọ chung tay
bảo vệ sức khỏe người dân 
Việt Nam

Ngày 05/6, Tổng công ty Bảo Việt
Nhân Thọ đã chính thức ra mắt sản phẩm
“An Phát Cát Tường” - giải pháp tài chính
của các gia đình Việt trước rủi ro tai nạn,
chi trả các chi phí y tế, đặc biệt chi trả cho
bệnh ung thư từ ngay giai đoạn đầu.

Ngoài các quyền lợi ưu việt, sản phẩm
cũng rất linh hoạt và đem lại giải pháp tích
lũy hiệu quả cho người tham gia. Cụ thể,
khách hàng có thể lựa chọn đóng phí 1
lần, đóng phí trong thời gian ngắn là 5
năm, hoặc đóng định kỳ mà vẫn được
hưởng quyền lợi bảo vệ lâu dài, tối đa 20
năm. Trong trường hợp người tham gia
bảo hiểm có nhu cầu tài chính cần sử dụng
trước thời điểm đáo hạn, có thể rút trước
một phần Giá trị tài khoản. Lãi suất công
bố đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết
chung của Bảo Việt Nhân thọ luôn cao
hơn nhiều so với mức cam kết, đạt 6,55%
năm 2018 và 6,5% trong năm 2017.

Trong thời gian ra mắt sản phẩm “An
Phát Cát Tường”, Bảo Việt Nhân thọ dành
tặng 72 xe máy Honda Vision và 360 Quạt
điều hòa chức năng Kangaroo cho các
khách hàng tham gia trong thời gian từ ngày
05/6 đến hết ngày 31/7/2019.n N. LỘC

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh
doanh, giải thể tăng

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư), trong 5 tháng đầu năm
2019, có 19.100 DN tạm ngừng kinh
doanh có thời hạn, tăng 19,4% so với cùng
kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, có 19.354 DN ngừng
hoạt động chờ làm thủ tục giải thể,
trong đó có 9.522 DN bị thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký DN theo chương
trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018,
chiếm 49,2% tổng số DN ngừng hoạt
động chờ làm thủ tục giải thể. Số DN
thông báo giải thể là 5.234 DN, chiếm
27% và 4.598 DN chờ làm thủ tục giải
thể, chiếm 23,8%. Ngoài ra, có 6.371

DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng
15,1% so với cùng kỳ năm trước.n

QUỲNH ANH

Mua cổ phần doanh nghiệp nhà
nước phải đặt cọc từ 10 - 20%

Thông tư số 21/2019/TT-BTC hướng
dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển
nhượng vốn nhà nước theo phương thức
dựng sổ do Bộ Tài chính ban hành vừa có
hiệu lực từ ngày 03/6. 

Theo đó, nhà đầu tư (NĐT) công
chúng phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá
trị cổ phần đăng ký mua theo giá mở sổ.
Đối với NĐT chiến lược, số tiền đặt cọc,
ký quỹ phải bằng 20% giá trị cổ phần
đăng ký mua, tính theo giá khởi điểm
trong phương án cổ phần hóa đã được phê
duyệt. Tiền đặt cọc sẽ được trừ vào tổng
số tiền phải thanh toán mua cổ phần; nếu
số tiền đặt cọc lớn hơn số tiền cần thanh
toán thì phần chênh lệch sẽ trả lại cho
NĐT trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc

thời hạn thanh toán. Thời hạn thanh toán
là 10 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
dựng sổ. Trường hợp NĐT không thanh
toán đủ tiền mua cổ phần đúng hạn, NĐT
sẽ không được trả lại tiền đặt cọc.n

MINH ANH

Bệnh dịch tả lợn châu Phi gây
thiệt hại khoảng 3.600 tỷ đồng

Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị
“Quán triệt các biện pháp kỹ thuật và bàn
về chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh
dịch tả lợn châu Phi” do Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ
chức mới đây, tại Hà Nội. Theo số liệu
cập nhật mới nhất của Cục Thú y (Bộ
NN&PTNT), tính đến nay, bệnh dịch tả
lợn châu Phi đang xảy ra tại hơn 5 tỉnh,
thành phố. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải
tiêu hủy là hơn 2,2 triệu con với trọng
lượng gần 130.000 tấn. Thiệt hại do bệnh
dịch tả lợn châu Phi gây ra ước tính
khoảng 3.600 tỷ đồng.n THU HUYỀN

Ảnh minh họa
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Đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu

Một trong những trọng tâm của EVN
trong lộ trình sắp xếp, tái cơ cấu là phải tách
bạch hoạt động quản lý vận hành và dịch vụ
sửa chữa. Do vậy, trong năm 2018, EVN đã
trình Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn
nhà nước tại DN (UBQLVNN) xem xét,
trình Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ
trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các
đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN. Thực hiện
theo Công văn số 1528/TTg/ĐMDN ngày
02/11/2018, EVN đã hoàn thành việc sắp
xếp, thành lập mới các đơn vị, gồm: 3 Ban
Quản lý dự án điện 1, 2, 3; Trung tâm Dịch
vụ sửa chữa EVN; 2 đơn vị phát điện quản
lý Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Vĩnh Tân
4; các đơn vị này đều chính thức đi vào hoạt
động từ ngày 01/01/2019. Từ cuối năm
2018, EVN cũng đã hoàn thành Đề án
Chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện
Quốc gia thành Công ty TNHH MTV gửi
lên UBQLVNN xem xét và trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của EVN,
Bộ Công Thương đã phê duyệt Đề án Tách
bạch về tổ chức khâu phân phối và khâu
kinh doanh bán lẻ điện của các tổng công ty
điện lực thuộc EVN giai đoạn 2018-2020,
định hướng đến năm 2025. Tổng Giám đốc
EVN Trần Đình Nhân cũng cho biết, hiện
Đề án đang được triển khai tích cực để hoàn
thành trong năm 2019 nhằm đẩy nhanh lộ
trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số
58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016, lĩnh
vực quản lý lưới điện phân phối do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; lĩnh vực
kinh doanh bán lẻ điện sẽ được cổ phần hóa
phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển
các cấp độ thị trường điện lực, Nhà nước
nắm giữ trên 50 - 65%. Do vậy, EVN đã
hướng dẫn các tổng công ty điện lực triển
khai hạch toán tách bạch chi phí khâu phân
phối và khâu bán lẻ điện từ ngày
01/01/2016; phê duyệt mô hình tổ chức của
các công ty điện lực/điện lực cấp
quận/huyện trong Tập đoàn theo hướng sắp
xếp, tổ chức lại các bộ phận quản lý vận
hành và kinh doanh điện. 

Có thể nói, công tác tái cơ cấu của EVN
đều hướng tới việc hình thành thị trường bán
lẻ điện cạnh tranh. Từ năm 2017 đến nay,
các tổng công ty điện lực của EVN đã từng
bước tách bạch về mặt tổ chức, tạo thuận lợi
cho việc hạch toán tách bạch chi phí khâu

phân phối và khâu bán lẻ điện trong giai
đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh,
tiến tới tách bạch về tổ chức giữa hai khâu
này trong thị trường bán lẻ điện. Hiện nay,
EVN đang xây dựng Đề án Thị trường bán
lẻ điện cạnh tranh thí điểm, dự kiến sẽ trình
Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng
7/2019; Dự án Hạ tầng công nghệ thông tin
phục vụ thị trường điện bán buôn hoàn
chỉnh cũng đang được đầu tư xây dựng, dự
kiến hoàn thành vào năm 2020.

Tích cực cổ phần hóa, thoái vốn
Sau những bước triển khai quyết liệt và

đạt được nhiều kết quả khả quan, năm 2019,
EVN đặt mục tiêu sẽ hoàn thành công tác
thoái vốn.

Theo Tổng Giám đốc EVN Trần Đình
Nhân, trong giai đoạn 2011-2015, EVN đã
hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ
tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ. Trong đó, Tập đoàn hoàn thành
thoái vốn tại 100% các DN không liên quan
đến ngành, nghề kinh doanh chính, thu về
hơn 2.341 tỷ đồng, thặng dư vốn 127 tỷ
đồng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của
chủ sở hữu nhà nước.

Giai đoạn 2016-2020, EVN cũng đã

hoàn thành việc chuyển Tổng công ty Phát
điện 3 (EVNGENCO3) sang hoạt động
theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày
01/10/2018. Ngay sau đó, cổ phần của
EVNGENCO 3 (mã chứng khoán PGV) đã
được giao dịch trên sàn chứng khoán. Đồng
thời, Tập đoàn cũng thực hiện thoái, giảm
vốn tại 2/6 DN thuộc diện thoái vốn theo
Quyết định số 852/QĐ-TTg, thu về hơn 296
tỷ đồng, cao hơn giá trị sổ sách gần 63 tỷ
đồng. Trong đó, riêng việc thoái vốn tại
Công ty Cơ điện Thủ Đức với tổng giá trị
vốn đầu tư theo mệnh giá là 45,95 tỷ đồng,
EVN đã thu về số tiền 77,51 tỷ đồng, thặng
dư 31,56 tỷ đồng. Các phương án thoái vốn
tại các công ty cổ phần còn lại (giai đoạn
2019-2020) đã được EVN trình
UBQLVNN phê duyệt. Hiện EVN đang
tích cực triển khai thoái vốn tại các DN còn
lại, với mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác
thoái vốn trong năm 2019 - ông Trần Đình
Nhân cho biết.

Song song với việc hoàn thành cổ phần
hóa EVNGENCO 3, tại Tổng công ty Phát
điện 2 (EVNGENCO 2), EVN đã có Công
văn trình UBQLVNN về kế hoạch, tiến độ
cổ phần hóa EVNGENCO 2 vào cuối
tháng 01/2019. Đến ngày 06/3/2019,
UBQLVNN đã có quyết định thành lập
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa EVNGENCO 2.
Theo đó, ngày 13/3/2019, EVN cũng đã
thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo.
Còn tại Tổng công ty Phát điện 1 (EVN-
GENCO 1), EVN đã có Công văn đề xuất
UBQLVNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ
điều chỉnh thời điểm xác định giá trị DN
để cổ phần hóa EVNGENCO 1 vào ngày
01/01/2020. Về phương án sắp xếp, xử lý
nhà, đất, đến cuối tháng 3/2019, đã có 8/10
UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng
đất khi cổ phần hóa EVNGENCO 1, chỉ
còn phương án sử dụng đất tại Đà Nẵng và
Hà Nội chưa được phê duyệt. Do đó,
EVNGENCO 1 đã báo cáo, tiếp tục đôn
đốc các tỉnh phê duyệt nốt để đảm bảo
điều kiện cổ phần hóa…n

EVN quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu,
cổ phần hóa
r HỒNG THOAN

Giai đoạn 2019-2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc
sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hoá và thoái vốn theo định hướng của Đảng và Nhà
nước, với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án Tổng thể sắp
xếp, tái cơ cấu DN thuộc EVN giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt.

Năm 2018, EVN đặt mục tiêu hoàn thành công tác thoái vốn               Ảnh minh họa

PVN nộp ngân sách nhà nước
vượt 6,2% kế hoạch

Kết thúc 5 tháng đầu năm 2019, hầu
hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành vượt
mức đề ra.

Trong đó, nổi bật là chỉ tiêu sản xuất
đạm 5 tháng đạt 563.100 tỷ đồng, vượt
13,5% kế hoạch 5 tháng. Tổng doanh thu
của toàn Tập đoàn 5 tháng ước đạt 277.800
tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch 5 tháng và bằng
36,9% kế hoạch năm; nộp NSNN ước đạt
41.000  tỷ đồng, vượt 6,2% so với kế hoạch
5 tháng. Các dự án đầu tư của Tập đoàn và
các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt
chẽ, thường xuyên báo cáo cấp trên về tiến
độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời
có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ. PVN dự kiến,
tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng ước
đạt 336.000 tỷ đồng, vượt 8,3% so với kế
hoạch 6 tháng và bằng 55% kế hoạch năm;
nộp NSNN ước đạt 49.700 tỷ đồng, vượt
7% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56,8%
kế hoạch năm.n P.KHANG

7 ngân hàng đầu tiên ra mắt thẻ
chip nội địa

Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam (VBCA),
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia
Việt Nam (NAPAS) và 7 ngân hàng đầu
tiên gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần
(TMCP) Ngoại thương Việt Nam, Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Sài
Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Tiên
Phong, Ngân hàng TMCP An Bình vừa
phối hợp tổ chức ra mắt sản phẩm thẻ chip
nội địa của các ngân hàng.

Thẻ chip nội địa đáp ứng đầy đủ các
yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật theo
Tiêu chuẩn quốc tế EMV, hạn chế các rủi
ro về gian lận, giả mạo trong thanh toán
thẻ; là nền tảng để tích hợp, ứng dụng cũng
như phương tiện thanh toán không dùng
tiền mặt cho các dịch vụ. Theo kế hoạch,
đến ngày 31/12/2019, các ngân hàng
thương mại thực hiện chuyển đổi ít nhất

30% số lượng thẻ từ nội địa, 35% số lượng
ATM và 50% số lượng POS hiện có sang
công nghệ chip tiếp xúc và không tiếp xúc.
Chậm nhất vào ngày 31/12/2021, toàn bộ
thẻ từ nội địa đang lưu hành tuân thủ tiêu
chuẩn cơ sở về thẻ chip nội.n Đ. KHOA

5 tháng: Thu về ngân sách 
1.657 tỷ đồng từ thoái vốn
doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu
năm, đã có 3 DN được phê duyệt phương
án cổ phần hóa. Lũy kế đến tháng 5/2019,
30/127 DN thuộc danh mục phải cổ phần
hóa đã hoàn thành cổ phần hóa, còn 97 DN
phải cổ phần hóa, chiếm 76% kế hoạch. 

Cũng trong 5 tháng qua, các Bộ, ngành,
địa phương đã thực hiện thoái vốn DNNN
với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ
đồng. Lũy kế từ năm 2017 đến tháng
5/2019, 87 đơn vị đã được hoàn thành thoái
vốn nhà nước với giá trị 4.549 tỷ đồng, thu
về 8.765 tỷ đồng.n      THÙY ANH

+ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc vừa dự Lễ Kỷ niệm 30
năm Ngày truyền thống (1/6/1989 -
1/6/2019) Tập đoàn Công nghiệp -
Viễn thông Quân đội (Viettel) và
đón nhận Huân chương Độc lập
hạng Nhất.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng đã dự Lễ Khởi
công xây dựng Nhà máy Điện gió
Hòa Bình 1 có tổng mức đầu tư hơn
3.000 tỷ đồng, quy mô công suất
50MWW, tại tỉnh Bạc Liêu.

+ Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước vừa ban hành Kế hoạch hành
động của ngành ngân hàng triển
khai Chỉ thị  số 12/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến
hoạt động “tín dụng đen”.n

H. LONG

Năm 2019, EVN sẽ hoàn thành công tác quyết toán chi phí cổ phần hóa EVN-
GENCO 3 và bàn giao vốn, tài sản sang công ty cổ phần; xác định giá trị DN của
EVNGENCO 2 đồng bộ với kế hoạch cổ phần hóa được duyệt; thực hiện lập dự toán
chi phí cổ phần hóa và lựa chọn tư vấn xác định giá trị DN sau khi UBQLVNN ban hành
Quyết định cổ phần hóa…n
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Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những
tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 10”

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”
lần thứ 10 do Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí - Xuất
bản (Ban Tuyên giáo T.Ư), Nhà xuất bản Quân đội nhân
dân phối hợp tổ chức đã nhận được hơn 150 tác phẩm của
các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước. 

Hội đồng chung khảo chọn 21 tác phẩm xuất sắc để
trao giải. Giải Nhất được trao cho tác phẩm: “Ông vua”
lúa giống miền Tây (tác giả Dương Út). Lễ tổng kết,
trao giải Cuộc thi và Chương trình Nghệ thuật với chủ
đề “Trọn đời theo gương Bác” sẽ được tổ chức vào ngày
07/6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.n LỘC NGUYỄN

Việt Nam đón gần 7,3 triệu lượt khách
quốc tế

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư),
số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt
1,32 triệu lượt, giảm 9,7% so tháng 4 và tăng 14,3% so
với tháng 5/2018.

Năm tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế ước đạt
gần 7,3 triệu lượt, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018;
trong đó, khách đến bằng phương tiện đường không tăng
6,3%, đường biển giảm 17,5%, đường bộ tăng 23,7% so
với cùng kỳ năm 2018. Lượng khách du lịch nội địa 5 tháng
đầu năm ước đạt 38,5 triệu lượt, trong đó có 19,4 triệu lượt
lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 285.700 tỷ đồng, tăng
9,8% so với cùng kỳ năm 2018.n PHỐ HIẾN

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu
toàn quốc năm 2019

Chuỗi hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu
biểu toàn quốc năm 2019 diễn ra tại Hà Nội và Phú Thọ
từ ngày 04 đến 06/6. Bên cạnh điểm nhấn là Lễ Tôn vinh
100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc diễn ra vào ngày
06/6, nhiều hoạt động khác cũng sẽ được tổ chức như:
Gala “Về miền đất Tổ”; dâng hương các vua Hùng; gặp
mặt lãnh đạo Chính phủ; Lễ Báo công dâng Bác và dâng
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ...

Theo Ban Tổ chức, trong danh sách 100 người hiến
máu tiêu biểu năm nay, ngoài những người đã hiến máu
60, 70 lần, Ban Tổ chức đã lựa chọn tôn vinh những
người hiến máu nhóm máu hiếm. Năm 2018, toàn quốc
đã vận động và tiếp nhận gần 1,4 triệu đơn vị máu, trong
đó, 98,3% lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình
nguyện, tương đương hơn 1,4% dân số tham gia hiến
máu. Tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 42,5%.n Đ. KHOA

Cho phép bảo hiểm y tế thương mại 
tham gia vào bảo hiểm y tế xã hội

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, một điểm mới trong
thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) là tới đây,
Bộ sẽ cho phép các DN bảo hiểm thương mại tham gia
vào BHYT xã hội, cung cấp các sản phẩm bổ sung cho
những dịch vụ chưa được BHYT chi trả như: các gói
BHYT bổ sung, gói nâng cao, gói sản phẩm theo yêu
cầu... nhằm tránh rủi ro về chi tiêu y tế cho người dân
khi họ không may mắc bệnh.

Theo Bộ Y tế, trong bối cảnh BHYT nhà nước chỉ đáp
ứng các dịch vụ cơ bản, còn một loạt dịch vụ y tế khác
người dân đang phải chi trả tiền túi, việc có mặt của
BHYT thương mại sẽ bù vào khoảng trống giữa BHYT
nhà nước với chi phí thực tế, tạo nguồn tài chính bền
vững và ổn định cho người tham gia; điều kiện hoạt động
của bệnh viện cũng sẽ đáp ứng tốt hơn.n N. HỒNG

Giảm rõ rệt các đầu mối, đơn vị
hành chính 

Thời gian qua, nhiều văn bản nêu
rõ yêu cầu của việc cải cách, tinh
gọn bộ máy nhà nước đã được ban
hành. Nghị quyết số 18-NQ/TW của
Ban Chấp hành T.Ư về tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, Kế hoạch số 07-

KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị
quyết số 56/2017/QH14 của Quốc
hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ
máy hành chính nhà nước tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã nêu
nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tinh
gọn bộ máy, trong đó có tổ chức bộ
máy của Chính phủ và chính quyền
địa phương. 

Thực tiễn triển khai công tác này
thời gian qua đã đạt được những kết
quả tích cực, đáng khích lệ. Theo Bộ
Nội vụ, so với nhiệm kỳ trước, số
lượng vụ, cục, tổng cục thuộc các
Bộ, ngành có một số biến động. Cụ
thể, số vụ và tương đương có 248 tổ
chức, giảm 12 tổ chức. Số đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành là
102 đơn vị, giảm 8 đơn vị. Ngoài ra,
số lượng vụ, cục thuộc các tổng cục
cũng có biến động theo hướng giảm,
chưa kể việc Bộ Công an giảm 6
tổng cục, 55 cục và tương đương, 20
sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
819 phòng. Đối với cơ quan thuộc
Chính phủ, hiện nay có 52 ban/vụ,
giảm 1 tổ chức; 154 đơn vị sự
nghiệp, giảm 37 đơn vị. 

Đến nay, có 4 tỉnh thí điểm sắp
xếp các cơ quan chuyên môn cấp
tỉnh gồm: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà
Giang, Lào Cai, giảm được 5 cơ
quan chuyên môn cấp tỉnh. Cấp
huyện có 15 tỉnh, thành thực hiện
sắp xếp, giảm 185 phòng chuyên
môn. Số biên chế công chức đến nay
đã giảm được 6,75% so với số giao
năm 2015.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ,
việc giảm các đầu mối, đơn vị hành
chính, giảm biên chế đã giúp cho bộ
máy nhà nước bớt cồng kềnh, giảm
gánh nặng cho ngân sách, từ đó có
điều kiện đề đầu tư, nâng cao chất
lượng hoạt động của bộ máy. Hiệu
ứng tích cực từ việc tinh gọn bộ máy

hành chính phần nào được phản ánh
qua kết quả Chỉ số Cải cách hành
chính năm 2018 của các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc T.Ư và Chỉ số
Hài lòng về sự phục vụ hành chính
năm 2018. So với năm 2017, các chỉ
số đều tăng điểm. Khoảng cách
chênh lệch của các Chỉ số Hài lòng
giữa tỉnh cao nhất và tỉnh thấp nhất

cũng như Chỉ số Cải cách hành
chính giữa Bộ cao nhất và Bộ thấp
nhất năm 2018 được thu hẹp đáng
kể so với năm 2017. 

Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp
đơn vị hành chính cấp huyện, xã 

Triển khai các nghị quyết của Bộ
Chính trị và Quốc hội về việc tiếp
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả, mới đây, Chính phủ đã ban
hành Nghị quyết số 32/NQ-CP về kế
hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị
hành chính cấp huyện, cấp xã trong
giai đoạn 2019-2021. 

Nghị quyết nêu rõ, năm 2019
tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung,
ban hành mới các quy định pháp
luật liên quan đến sắp xếp các đơn
vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cơ
bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn
vị có diện tích tự nhiên và quy mô
dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo
quy định. 

Thông tin về chủ trương sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện, xã
tại cuộc họp báo mới đây, Thứ
trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng
Thừa cho biết, việc sắp xếp trước
mắt sẽ tiến hành với cơ quan hành

chính cấp huyện, xã. Mặc dù lộ trình
sắp xếp là trong giai đoạn 2019-
2021, song để sớm ổn định cho các
đơn vị cấp huyện, xã tổ chức Đại hội
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,
việc sắp xếp phải cơ bản hoàn thành
trong năm 2019. Trong thời gian sắp
xếp, các địa phương phải tạm dừng
việc bầu, bổ nhiệm các chức danh
lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp

nhận cán bộ,
công chức tại
các cơ quan, đơn
vị hành chính
cấp huyện, xã
cho đến khi có
Nghị quyết của
Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về
việc sắp xếp. 

Khẳng định
tính đúng đắn
của chủ trương
sắp xếp, nguyên
Thứ trưởng Bộ
Nội vụ Nguyễn

Tiến Dĩnh cho rằng, trong bối cảnh
hiện nay, chủ trương này rất phù hợp
nhằm giảm gánh nặng ngân sách, tạo
thuận lợi cho bộ máy hoạt động hiệu
quả, đảm bảo sự phát triển kinh tế -
xã hội địa phương. Để tránh việc sắp
xếp một cách cơ học, ông Dĩnh cho
rằng, việc sắp xếp phải gắn với việc
thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản
biên chế và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ công chức. “Mục tiêu
cuối cùng là nâng cao hiệu quả giải
quyết công việc của cơ quan hành
chính” - ông Dĩnh nói. 

Cũng theo đại diện Bộ Nội vụ,
bên cạnh việc ban hành các văn bản
quy định về việc sắp xếp các đơn vị
hành chính cấp huyện, xã, Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương đang được
sửa đổi, trong đó tập trung vào vấn
đề tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân
cấp, phân quyền và rà soát lại chức
năng, nhiệm vụ của các thiết chế
hành chính. Dự án Luật đang được
Quốc hội cho ý kiến và dự kiến
thông qua tại Kỳ họp thứ 8 tới sẽ tạo
cơ sở pháp lý quan trọng cho việc
thực hiện sắp xếp các đơn vị hành
chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực,
hiệu quả.n

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả phục vụ của các cơ quan hành chính đối với người dân, DN, một trong những
nhóm giải pháp quan trọng được xác định là tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, giảm biên chế, từ đó có
điều kiện đầu tư, nâng cao chất lượng bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ.   

Đẩy mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính
theo hướng tinh gọn, hiệu quả
r Bài và ảnh: NGUYỄN LỘC

- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết,
từ ngày 14/6 đến hết ngày 14/8, sẽ tạm ngừng tổ chức
lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm
tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, để làm công
tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ. 

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào

tạo vừa phối hợp tổ chức Lễ Phát động chiến dịch
“Hành động vì trẻ em”, khai mạc hè năm 2019. 

- Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản
về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát
huy giá trị của bảo vật quốc gia. Các địa phương ưu
tiên đầu tư kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp công
trình và hạ tầng kỹ thuật kho bảo quản, khu vực trưng
bày để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế
độ bảo quản đặc biệt.n

LỘC NGUYỄN

Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng tinh
gọn nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân
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Tổng Kiểm toán Pakistan mới đây
đã trình một Báo cáo kiểm toán đặc
biệt lên Quốc hội, trong đó lên án
gay gắt tình trạng tham nhũng đã và
đang diễn ra trong suốt quá trình thi
công Dự án Tàu điện ngầm Orange
Line. Hàng tỷ Rupi ngân sách công
đã bị thất thoát, trong khi Dự án vẫn
chưa được bàn giao theo đúng tiến
độ đề ra.

Thất thoát, lãng phí hàng triệu USD
Tuyến tàu điện ngầm Orange Line

dài 27,1 km, dự kiến trị giá 1,6 tỷ USD,
là một dự án quy mô lớn hứa hẹn sẽ
thay đổi diện mạo ngành giao thông của
Pakistan nói chung và tại tỉnh Punjab nói
riêng, giúp mang lại một cuộc cách
mạng trong giao thông. Là một dự án
tầm cỡ nhưng nhiều năm được xây
dựng, Orange Line vẫn không được
Chính phủ liên bang và chính quyền tỉnh
xem xét các hiệp định khung để dựa vào
đó thỏa thuận những vấn đề cụ thể khác.

Báo cáo kiểm toán mới nhất đã chỉ
ra nhiều vụ việc chi ngân sách bất
thường và trái pháp luật gây lãng phí,
thất thoát hàng tỷ Rupi. Điển hình là
trường hợp 2 tỷ Rupi Pakistan (PKR),
tương đương gần 13,7 triệu USD, đã
được thanh toán một cách nhanh
chóng cho các công trình dân dụng
liên quan hoặc phụ trợ cho Dự án. Tuy
nhiên, nhiều nhà thầu phụ thi công các
công trình này đã không được ký kết
các hợp đồng hợp lệ.

Hơn 1,4 triệu USD khác được chi
với nội dung “trợ cấp cho Dự án”, tuy
nhiên, Báo cáo kiểm toán cho biết, số
tiền này đã không được sử dụng đúng
mục đích là trợ cấp cho các hạng mục
của Dự án mà được chi cho những nhà
thầu có quan hệ thân thuộc với những
cán bộ phụ trách ngân sách.

Không những thế, nhiều hồ sơ quan
trọng có chứa thông tin chi tiết về
những khoản tiền Cơ quan Phát triển
TP. Lahore (LDA) chi đã không cánh
mà bay. Điều này làm dấy lên nghi vấn
rằng, các tài liệu bí mật đã bị thủ tiêu
nhằm xóa dấu vết của những hành vi
tham nhũng ngân sách công.

Tiếp tục điều tra tham nhũng tại
Orange Line

Ngày 16/4 vừa qua, những cán bộ
có trách nhiệm đối với Dự án đã phải
ra hầu tòa trong vụ xét xử liên quan
đến việc Dự án Tàu điện ngầm Orange
Line bị trì hoãn tiến độ. Các thành viên
của Tòa án tối cao Pakistan cho rằng,
Dự án bị trì hoãn do thiếu tài chính,
dẫn đến tiến độ, chất lượng công trình
và những yếu tố khác cũng bị ảnh
hưởng, do đó, Chính phủ và chính
quyền các địa phương cần khẩn trương
tìm ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Đại diện Bộ Tư pháp Pakistan
Azmat Saeed cho biết, các công ty xây
dựng nhận thầu Dự án đã đưa ra cam kết
sẽ bàn giao các hạng mục của Dự án
muộn nhất vào ngày 15/4/2018, tuy
nhiên, đến nay, họ vẫn chưa hoàn thành
Dự án. Ông cũng cảnh báo rằng, vấn đề
chậm tiến độ hoàn thành Dự án có thể
được chuyển đến Cục Trách nhiệm quốc
gia Pakistan để xem xét trách nhiệm của
các nhà thầu và các bên liên quan. 

Sau khi xét xử vụ án
chậm tiến độ hoàn thành
Dự án, Chánh án Tòa án
nhân dân tối cao Pakistan
Saqib Nisar đã yêu cầu
các cơ quan hữu quan cần
lập tức chuẩn bị một kế
hoạch chiến lược nhằm
giải quyết vấn đề này và
sớm thông báo cho Tòa
án. Ông cho biết, công dân
Pakistan đang phải đối
mặt với những khó khăn,
thách thức lớn do Dự án bị
trì hoãn trong một thời
gian dài.

Tháng 4/2018, Cục Trách nhiệm
quốc gia từng tiết lộ một số tài liệu
quan trọng, trong đó chứa đựng những
báo cáo kiểm toán xem xét tài chính
của 3 dự án lớn, gồm: Dự án Orange
Line, Dự án Xe buýt Metro Bus và Dự
án Xe buýt Rawalpindi. Cục đã thực
hiện một cuộc thăm dò và hợp tác với
các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận
tải Pakistan để tiến hành xem xét các
báo cáo kiểm toán có liên quan.

Kết quả cuộc điều tra cho thấy, một
số quan chức cấp cao trong Chính phủ
Pakistan đã bị phát hiện có liên quan
trực tiếp đến vấn đề chi tiêu lãng phí,
thanh toán những khoản tiền khổng lồ
mờ ám, bất thường khiến ngân sách
của các dự án trên bị thiếu hụt nghiêm
trọng. Đó là nguyên nhân chính dẫn
đến tình trạng thi công chậm và các dự
án liên tiếp bị trì hoãn. Hiện, những bê
bối tham nhũng xoay quanh các dự án
trên, đặc biệt là Orange Line, vẫn đang
tiếp tục được điều tra làm rõ.n

(Theo Futurenews.tv và Arynews.tv)

Tham nhũng làm chậm tiến độ Dự án Orange Line
Ảnh minh họa    

Vừa qua, Công ty Kiểm toán
Freed Maxick (trụ sở tại TP.

Buffalo) đã tiến hành kiểm toán
các báo cáo tài chính của Trường
Cao đẳng New Rochelle cho năm
tài chính kết thúc ngày
30/6/2018, trong đó nhấn mạnh
về cuộc khủng hoảng tài chính
nghiêm trọng nhất từ trước tới
nay xảy ra tại Trường này. 

Ngôi trường tư thục này đã
hoạt động được 115 năm, hiện
đang phải đối mặt với cuộc
khủng hoảng tài chính nghiêm
trọng chưa từng thấy. New
Rochelle đã làm mất nhiều
khoản tài trợ. Hiện, Trường
không còn nguồn tiền mặt nào và

không có đủ khả năng thực hiện
các nghĩa vụ tài chính với Chính
phủ cũng như để tiếp tục duy trì
hoạt động. 

Báo cáo kiểm toán mạnh mẽ
lên án công tác quản lý tài chính
vô cùng tắc trách trong suốt
nhiều năm qua đã đẩy Trường rơi
vào tình cảnh trên. Nguyên nhân
dẫn đến tình trạng tồi tệ này là do
Ban Lãnh đạo đã sử dụng ngân

sách của Trường vào các mục
đích cá nhân như đầu tư chứng
khoán. Sự việc này đã bị che giấu
trong suốt nhiều năm. 

Vấn đề lớn nhất mà Ban Lãnh
đạo đã che giấu là tài sản ròng
của Trường. Trong năm tài chính
vừa qua, tổng tài sản ròng của
Trường chỉ đạt khoảng 1,7 triệu
USD, ít hơn khoảng 24 triệu
USD so với số liệu được báo cáo

trong năm 2015. Tính đến ngày
30/6/2018, ngân sách Trường đã
thâm hụt 20 triệu USD.

Mặc dù hiện tại, Trường đã
nhận được nhiều sự hỗ trợ nhằm
cải thiện tình hình tài chính. Cụ
thể, một số nhà tài trợ, tổ chức
cho vay tại địa phương và các
ngân hàng đã cho Trường vay ít
nhất 14 triệu USD để thanh toán
các khoản nợ ngắn hạn. Chính

quyền tiểu bang và Chính phủ
liên bang đã giảm 9,3 triệu USD
tiền phạt và tiền lãi liên quan đến
20 triệu USD tiền thuế mà
Trường chưa thanh toán. Một số
khoản nợ được gia hạn đến ngày
31/3/2021... Tuy nhiên, tình trạng
tài chính rối ren của Trường vẫn
không được cải thiện. 

New Rochelle đã thỏa thuận
với Trường Cao đẳng Mercy về
việc sẽ chuyển toàn bộ sinh viên
của mình sang theo học tại đây.
Các thủ tục đang tiếp tục được
hoàn thiện trước khi Trường
chính thức bị đóng cửa.n

(Theo Lohud.com)
TUỆ LÂM

HOA Kỳ: 

CAG trở thành Cơ quan 
kiểm toán độc lập của WHO

Trong một công báo chính thức ngày
03/6/2019, Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm
soát Ấn Độ (CAG) cho biết, CAG đã được bầu
làm Cơ quan kiểm toán độc lập của Tổ chức Y
tế Thế giới (WHO) với nhiệm kỳ 4 năm (2020-
2023), thay thế cơ quan tiền nhiệm là KTNN
Philippines. Việc bổ nhiệm được thông qua tại
Kỳ họp lần thứ 72 của Đại hội đồng Y tế Thế
giới diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ với đa số
phiếu bầu.n (Theo Economics Times)

Kuwait: Tăng cường năng lực kiểm
toán hoạt động cho kiểm toán viên

Cơ quan Kiểm toán tối cao Kuwait (SAB)
đã kết thúc tốt đẹp Chương trình đào tạo về
Lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện kiểm toán
hoạt động. Khóa đào tạo được tiến hành với sự
phối hợp của Trung tâm Xuất sắc (CAE) thuộc
Cơ quan Tổng Kiểm toán Nhà nước Hoa Kỳ
(GAO). Tiếp đó, SAB cũng đã tổ chức một Hội
nghị Kiểm toán hoạt động về “Vấn đề quản lý
nước, ô nhiễm biển và tác động tới trữ lượng
thủy sinh” với sự phối hợp của KTNN Estonia.
Chuỗi hoạt động này nằm trong Kế hoạch
chiến lược của SAB nhằm tăng cường năng lực
cho kiểm toán viên nhà nước.n

(Theo State Audit Bureau)

Myanmar: Tổ chức thành công Hội
thảo Kiểm toán môi trường 

KTNN Myanmar đã tổ chức thành công Hội
thảo về Kiểm toán môi trường song song với
việc phổ biến, cập nhật về các chuẩn mực quốc
tế của các cơ quan kiểm toán tối cao (ISSAIs).
Trong 2 ngày diễn ra Hội thảo, các chuyên gia
đến từ KTNN Na-uy đã chia sẻ kinh nghiệm về
kiểm toán môi trường có tính đến các Mục tiêu
phát triển bền vững, lựa chọn chủ đề kiểm toán
và việc công bố các phát hiện kiểm toán.n

(Theo SAI Myanmar) 

PAKISTAN: 

Thất thoát, tham nhũng làm trì hoãn tiến độ
Dự án Orange Line 
r THANH XUYÊN

PwC vừa công bố kế hoạch chi khoảng 30
triệu Bảng Anh/năm nhằm tăng cường năng lực
kiểm toán, thuê bổ sung 500 chuyên gia kiểm
toán giàu kinh nghiệm, trước những chỉ trích của
dư luận đối với Hãng này trong thời gian qua về
tiêu chuẩn ngành.n (Theo Financial Times)

Tòa Thẩm kế châu Âu (ECA) đã chỉ trích Hệ
thống Y tế điện tử xuyên biên giới (eHDSI) của
Liên minh châu Âu (EU) và cho rằng, EU đang
quá lạc quan trước những khó khăn trong triển
khai Hệ thống này.n (Theo Science Business)

TRÚC LINH 

Tin vắn

Orange Line là hệ thống tàu điện ngầm tự động đầu tiên của Pakistan, được
khởi công xây dựng vào tháng 10/2015 tại TP. Lahore, Punjab - tỉnh lớn thứ hai
và đông dân nhất Pakistan. Dự án Orange Line dài 27,1 km với 25,4 km trên
cao và 1,72 km ngầm dưới lòng đất, gồm 26 nhà ga và dự kiến sẽ phục vụ
250.000 hành khách mỗi ngày. Dự án là một phần của Hành lang kinh tế Trung
Quốc - Pakistan. Hành lang kinh tế này là một siêu dự án phát triển nhằm mục
đích kết nối cảng Gwadar ở Tây Nam Pakistan đến khu tự trị Tân Cương (Tây Bắc
Trung Quốc) thông qua một mạng lưới đường cao tốc, đường sắt và đường ống
vận chuyển dầu, khí đốt.n
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Báo cáo mới nhất của KTNN Kenya
cho biết, hơn 10 triệu cuộc tấn công
mạng tại Kenya trong 3 tháng cuối năm
2018 đã gây thiệt hại trên 29 tỷ Shilling.
Đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực an ninh
mạng của quốc gia này hiện không bắt
kịp với sự gia tăng nhanh chóng các
cuộc tấn công mạng.

Tội phạm an ninh mạng gia tăng
đột biến

Theo Báo cáo, Kenya chỉ có 1.700
chuyên gia về xử lý tội phạm mạng được
chứng nhận, một con số quá thấp để đảm
bảo dữ liệu an ninh mạng cho dân số gần
50 triệu người. Dữ liệu báo cáo cho thấy,
các mối đe dọa an ninh mạng đang tăng
lên nhanh chóng và các loại tội phạm
mạng cũng ngày càng trở nên tinh vi
hơn, từ hành vi trộm cắp mật khẩu để ăn
cắp thông tin thẻ tín dụng đến tấn công
vào mạng máy tính. Khoảng 10,2 triệu
mối đe dọa đã được phát hiện trong 3
tháng cuối năm 2018, tăng gấp hơn 2.200
lần so với con số 4.589 được ghi nhận
trong cùng kỳ năm trước. Các vụ vi
phạm an ninh mạng đó đã dẫn đến khoản
lỗ trực tiếp và gián tiếp hơn 29,8 tỷ
Shilling (300 triệu USD). 

Báo cáo cho biết, an ninh mạng không
chỉ là mối quan tâm của các tập đoàn, tổng
công ty lớn mà còn là mối lo của người
dân ở Kenya. Có tới 3/5 người dân là nạn
nhân của tội phạm mạng ít nhất một lần
trong vòng 5 năm. Trong số này, 57% các
vụ tấn công mạng là nhằm vào công việc,
39% vụ tấn công ở cấp độ cá nhân và 4%
vụ việc là bị tấn công ở cả góc độ cá nhân
và công việc.

Trước đó, năm 2014, cảnh sát Kenya
đã từng triệt phá một băng nhóm tội
phạm mạng quy mô lớn tại Thủ đô
Nairobi, bắt giữ và khởi tố 77 nghi can
người Trung Quốc. Băng nhóm tội phạm
mạng này đã tấn công vào các tài khoản
ngân hàng, dịch vụ ngân hàng điện tử di

động Kenya và thiết bị hệ thống rút tiền
tự động ATM, đồng thời đang chuẩn bị
đột nhập vào hệ thống thông tin liên lạc
của quốc gia này.

Thiếu trầm trọng chuyên gia an ninh
mạng lành nghề

Kenya là một trong những quốc gia có
trình độ công nghệ thông tin (CNTT) tiên
tiến ở châu Phi. Cuối tháng 5/2019, Tổng
thống Uhuru Kenyatta đã trình bày bản
Kế hoạch chi tiết về nền kinh tế kỹ thuật
số của quốc gia này tại Hội nghị Thượng
đỉnh đầu tiên của châu Phi về Đổi mới
CNTT ở Kigali, Rwanda. Hội nghị đã
quy tụ các nhà lãnh đạo trên toàn cầu và
tại khu vực từ các tổ chức chính phủ, DN
và quốc tế để vạch ra một hướng đi cho
sự phát triển CNTT tại châu Phi. Bên
cạnh việc đưa ra Kế hoạch chi tiết về phát
triển kỹ thuật số mà các quốc gia khác có
thể học hỏi nhằm hiện đại hóa nền kinh
tế, Kenya cũng đã được lựa chọn để phát
triển thị trường kỹ thuật số kiểu mẫu duy
nhất ở châu Phi.

Mặc dù tốc độ phát triển CNTT của
Kenya vẫn ở mức cao trong khu vực
song Báo cáo của KTNN Kenya vẫn cho
thấy yêu cầu cấp thiết trong việc bảo
đảm đầu tư quốc gia vào lĩnh vực CNTT.
Báo cáo ước tính, với dân số 50 triệu

người, sẽ cần ít nhất khoảng
10.000 chuyên gia an ninh
mạng lành nghề.

Thực tế tại Kenya hiện
nay, lĩnh vực an ninh mạng
không thu hút nhiều đối tác
và học bổng như các lĩnh
vực khác. Cụ thể, tháng
trước, Google đã thông báo
rằng, họ sẽ cung cấp 30.000
học bổng và 1.000 khoản tài
trợ cho các nhà phát triển trẻ
châu Phi muốn lấy các
chứng chỉ Google Associate
Android, Mobile Web và

Associate Cloud Engineering mà không
đề cập đến những ưu đãi dành cho các
nhân tài về an ninh mạng.

Báo cáo về an ninh mạng 2018 tại
Kenya cho biết, các DN đang mất khoảng
146 triệu USD mỗi năm cho tội phạm
mạng. 1/4 các tổ chức được đánh giá cho
biết, họ đã gặp khó khăn trong việc tìm
kiếm các chuyên gia an ninh mạng với
kinh nghiệm vững chắc. 

Để khắc phục bất cập trên, Chính
phủ Kenya dự kiến sẽ chi khoảng 200
triệu Shilling cho CNTT trong năm nay;
trong đó tập trung đầu tư cho công tác
đào tạo kỹ năng an ninh mạng và thiết
lập một khuôn khổ pháp lý, giúp bảo vệ
một hệ thống CNTT quốc gia khỏe
mạnh. Chính phủ nước này cũng đã đưa
vấn đề hợp tác chống tội phạm an ninh
mạng vào Chương trình nghị sự quốc
gia. Hiện Chính phủ Kenya đang nỗ lực
phối hợp với Chính phủ các nước trong
châu lục để nhận dạng tội phạm an ninh
mạng xuyên biên giới. Song các cuộc
họp giữa các cơ quan cảnh sát của châu
Phi vẫn còn rất hạn chế, ngoại trừ các
cuộc họp trong khuôn khổ sáng kiến
của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế
(Interpol), Cục Điều tra Liên bang Hoa
Kỳ (FBI) hay Liên Hợp Quốc (UN).n

(Theo Daily Nation và The Standard)

Các công chức Chính phủ Kenya trong khóa đào
tạo CNTT tại Washington, Hoa Kỳ   Ảnh minh họa  

Trong Báo cáo phát hành ngày
29/5, người đứng đầu Cơ

quan Kiểm toán bang Victoria -
ông Andrew Greaves - cho biết,
hệ thống y tế công của Bang hiện
đang rơi vào tình trạng dễ bị tổn
thương do các cuộc tấn công an
ninh mạng. 

Ông Andrew Greaves cho
rằng, nguyên nhân xuất phát từ
những yếu kém trong nhận thức
của nhân sự về bảo mật dữ liệu,
quản lý mật khẩu và các biện pháp
kiểm soát truy cập khác. “Kết quả
kiểm toán của chúng tôi cho thấy
tất cả những đơn vị dịch vụ y tế
được kiểm toán đều có thể dễ
dàng bị tấn công mạng để lấy cắp
hoặc thay thế dữ liệu bệnh nhân”
- ông Andrew Greaves nhận định.

Tại 2 trong số 5 cơ quan y
tế được kiểm toán, các kiểm
toán viên đã cố gắng truy cập
các khu vực lưu trữ cơ sở hạ
tầng công nghệ quan trọng,
chẳng hạn như máy chủ và các
văn phòng quản trị. Các kiểm
toán viên đã nhận thấy rằng,
một số cơ quan y tế hiện vẫn
đang sử dụng tên tài khoản và
mật khẩu mặc định do nhà sản
xuất đặt trên các thiết bị chính,
trong đó có máy chủ, các chi
tiết có thể dễ dàng tìm thấy
trên mạng. Một số cơ quan y

tế, bao gồm: Barwon Health,
Bệnh viện Nhi Hoàng gia,
Bệnh viện Tai và Mắt Royal
Victoria bị chỉ trích là không
chủ động trong việc áp dụng
biện pháp bảo vệ an ninh mạng
cho toàn bộ bệnh viện.

Bên cạnh đó, Cơ quan Kiểm
toán cũng tiến hành kiểm tra an
ninh mạng tại một số đơn vị
trực thuộc Chính phủ tại bang
Victoria. Các kiểm toán viên
nhận thấy, tại các đơn vị này, cơ
sở hạ tầng bảo mật được trang
bị khá đầy đủ, song không phát

huy hết hiệu quả do những yếu
kém của chính những nhân
viên. Ông Andrew Greaves cho
rằng, vấn đề này cần phải được
khắc phục ngay và kêu gọi
Chính phủ cần đưa ra một định
hướng chiến lược về xây dựng
các chính sách, chỉ dẫn về bảo
mật dữ liệu.

Các đạo luật hiện hành của
Chính phủ Australia, kể cả Đạo
luật về Trách nhiệm giải trình
và Cung cấp thông tin bảo hiểm
y tế (HIPAA) chưa đủ mạnh để
có thể bảo mật hoàn toàn những

dữ liệu y tế riêng tư. Theo ông
Andrew Greaves, dữ liệu y tế
luôn là mục tiêu săn tìm của các
bên cho vay, đơn vị phát hành
thẻ tín dụng và các công ty
muốn tìm nguồn khách hàng
tiềm năng để quảng cáo cho sản
phẩm của họ. Chính vì vậy, các
nhà lập pháp cần xem xét để tạo
ra một “lá chắn” bảo vệ toàn
diện cho dữ liệu y tế của người
dân Australia nói chung.n

TRÚC LINH
(Theo The Guardian 

và The Age)

AUSTRALIA: 

Mauritius nhận Giải Báo cáo 
Kiểm toán hoạt động tốt nhất

Vừa qua, Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán
tối cao nói tiếng Anh tại châu Phi đã tổ chức Hội
nghị Tổng kết thường niên 2019 và trao Giải
thưởng Báo cáo Kiểm toán hoạt động tốt nhất
cho Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Mauritius
(Đông Phi) với Báo cáo “Hướng tới nghề cá bền
vững”. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của
Mauritius trong việc xây dựng báo cáo kiểm
toán hoạt động đạt chất lượng cao và mang tính
chuyên nghiệp.n (Theo AFROSAI-E)

Hoa Kỳ: Nhiều sai phạm tại Access
Health CT 

KTNN bang Connecticut mới đây đã lên
án nhiều sai phạm tại Cơ quan Bảo hiểm y tế
Access Health CT. Từ năm 2013-2015, hàng
trăm nghìn USD đã được thanh toán cho những
nhân viên xin nghỉ việc mà không có sự chấp
thuận của Ban Lãnh đạo, 45 triệu USD khác
được thanh toán cho một số hợp đồng mờ ám.
Đại diện Access Health CT cho biết, Cơ quan sẽ
sớm điều tra làm rõ và giải quyết những vấn đề
báo cáo kiểm toán chỉ ra.n (Theo Nhregister)

Tanzania: Trình Báo cáo tổng kết
năm 2017-2018 lên Quốc hội

Mới đây, Tổng Kiểm toán Tanzania đã trình
bày báo cáo tổng kết năm tài chính 2017-2018
lên Quốc hội. Báo cáo ghi nhận, có 234/241
Báo cáo tài chính (97%) của các Bộ, ban,
ngành được kiểm toán không để xảy ra sai sót
lớn. Tuy nhiên, nhiều cơ quan nhà nước vẫn để
xảy ra sai phạm khiến ngân sách thiệt hại hàng
trăm tỷ Shilling.n (Theo Thecitizen)

Kenya chịu tổn thất lớn 
do thiếu chuyên gia an ninh mạng
r NGỌC QUỲNH

Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao
(SAI) châu Âu cho biết, Dự án “Vai trò của xã
hội và tính minh bạch trong kiểm toán công” do
SAI Hungary đứng đầu đã hoàn thành và được
nhiều SAI đón nhận.n   (Theo EUROSAI)

Vừa qua, Hãng Kiểm toán PwC đã hoàn
thành cuộc kiểm toán Tập đoàn thực phẩm lớn
thứ 5 thế giới Kraft Heinz và chỉ ra sai sót tài
chính lên tới 180 triệu USD trong năm 2016, 2017
và 3 quý đầu năm 2018.n (Theo Economia)

YẾN NHI

Tin vắn
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Thực hiện lộ trình chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm

xã hội (BHXH) Việt Nam phấn đấu đến năm 2020, có 20%
số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị
xã thuộc tỉnh, thành phố sẽ được thực hiện qua ngân hàng... 

Đây cũng là một trong những nội dung trong kế hoạch
của BHXH Việt Nam nhằm triển khai thực hiện Quyết định
số 241/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Đề án Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch
vụ công. Trong đó, BHXH Việt Nam được giao nghiên cứu,
xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận
lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin dữ
liệu người hưởng với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh
toán, tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ
chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng.

Theo BHXH Việt Nam, hình thức chi trả lương hưu, trợ
cấp BHXH qua ATM đang được cơ quan BHXH thực hiện
qua hệ thống bưu điện, cùng với việc chi trả bằng tiền mặt.
Tuy nhiên, việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH
không dùng tiền mặt qua ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng thấp
so với số người hưởng do thói quen sử dụng tiền mặt của
người dân và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
chưa được phổ biến rộng rãi trên phạm vi cả nước. Mặt
khác, việc sử dụng thẻ gặp khó khăn đối với đối tượng
người già, yếu, cao tuổi; số lượng máy ATM chưa nhiều,
đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa... Đây là những rào cản mà
cơ quan BHXH cần phải phối hợp với các cơ quan liên quan
để khắc phục nhằm hướng đến mục tiêu chi trả dịch vụ qua
thẻ, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tập trung đề
xuất hoàn thiện về cơ sở pháp lý; đề xuất lộ trình kết nối,

chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung
gian thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Cơ
quan này còn phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng
dịch vụ công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu,
trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản
cá nhân; giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả an sinh xã hội qua tài
khoản cá nhân cho BHXH tỉnh, thành phố hằng năm đạt
mục tiêu Quyết định số 241/QĐ-TTg và Nghị quyết số
02/NQ-CP. 

Thực tế hiện nay, tại một số địa phương, việc chi trả dịch
vụ an sinh xã hội không dùng tiền mặt cũng đang được tập
trung đẩy mạnh. Đơn cử như tại TP. HCM, từ nhiều năm
nay, BHXH Thành phố đã thực hiện chi trả trợ cấp thất
nghiệp qua tài khoản cá nhân của người lao động. Từ cuối
năm 2015, TP. HCM bắt đầu thí điểm chi trả trợ cấp ngắn
hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức) qua tài khoản cá nhân
người lao động ở một số DN. Dựa trên danh sách người ốm
đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức mà DN chuyển tới qua giao
dịch điện tử (dùng chữ ký số), cơ quan BHXH trực tiếp chi
trả trợ cấp vào tài khoản của từng người lao động. Từ thực
tiễn triển khai và rút kinh nghiệm, BHXH Thành phố sẽ tiếp
tục cải tiến để sớm áp dụng đại trà hình thức chi trả dịch vụ
an sinh xã hội không dùng tiền mặt ngay trong năm 2020. 

Tại TP. Hà Nội, BHXH Thành phố đã có kế hoạch cụ
thể về việc phối hợp chặt chẽ với tất cả các chi nhánh ngân
hàng và kho bạc quận, huyện, thị xã nhằm thực hiện kết nối
thanh toán điện tử trong thời gian sớm nhất. Sau khi hoàn
thành việc thực hiện nghiệp vụ thu, BHXH Hà Nội sẽ tiếp
tục triển khai nghiệp vụ chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm
y tế, bảo hiểm thất nghiệp điện tử thông qua hệ thống ngân
hàng ngay trong năm 2019.n HẢI ĐĂNG

Theo đánh giá của Bảo hiểm xã
hội (BHXH) Việt Nam, khu vực
Đông Nam Bộ đang được xem
như là “đầu tàu” của nền kinh tế
cả nước, thu hút lao động di cư
từ nhiều tỉnh, thành về đây sinh
sống và làm việc. Tuy nhiên,
hiện nay, khu vực này mới chỉ
đạt 30% lực lượng lao động
tham gia BHXH, trong đó có 7%
BHXH tự nguyện là chưa tương
xứng với tiềm năng. 

Tỷ lệ người tham gia BHXH 
tự nguyện mới đạt 43,3% 
kế hoạch

Theo thống kê của BHXH Việt
Nam, tính đến hết tháng 4/2019, cả
nước có 337.255 người tham gia
BHXH tự nguyện, đạt 68,7% kế
hoạch được giao, trong đó, khu
vực Đông Nam Bộ có 24.096
người tham gia, đạt 43,3% kế
hoạch, thấp hơn 25,4% so với bình
quân chung toàn quốc. Một số địa
phương có số người tham gia
BHXH còn thấp là TP. HCM
9.354 người, chỉ đạt 34,3% kế
hoạch; Bình Dương 3.251 người,
đạt 44,9% kế hoạch; Tây Ninh
2.253 người, đạt 49,7% kế hoạch.

Phó Giám đốc BHXH TP.
HCM Nguyễn Quốc Thanh cho
biết, theo kế hoạch BHXH Việt
Nam giao, trong năm 2019, Thành
phố phải có hơn 27.000 người
tham gia BHXH tự nguyện - tăng
hơn 22.000 người so với năm
2018. Tuy nhiên, tính đến hết
tháng 4/2019, Thành phố mới có
hơn 9.560 người tham gia, chỉ đạt
35,4% so với kế hoạch được giao.
Đây là một thách thức rất lớn đối
với BHXH Thành phố, vì nhiều

người dân chưa có thói quen tham
gia BHXH khi còn trẻ để hưởng
lương hưu khi về già.

Theo đại diện BHXH một số
tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, một
trong những nguyên nhân chủ yếu
khiến số lượng người tham gia
BHXH tự nguyện còn thấp là do
người dân chưa có thói quen dự
phòng cho những rủi ro trong
cuộc sống hoặc giai đoạn về già,
hết tuổi lao động. Ngoài ra, đội
ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên
làm công tác tuyên truyền, vận
động người dân tham gia BHXH
tự nguyện còn hạn chế về số

lượng, nghiệp vụ nên chưa giải
thích cặn kẽ để người dân hiểu hết
về lợi ích khi tham gia loại hình
bảo hiểm này. 

Mặt khác, công tác tuyên
truyền vẫn chưa sâu rộng, chưa
phù hợp với các nhóm đối
tượng, một bộ phận người dân
vẫn chưa hiểu về chính sách
BHXH tự nguyện.

Tuyên truyền phải dễ hiểu 
để người dân dễ tiếp cận

Để tăng tính hiệu quả trong
hoạt động tuyên truyền phát triển
đối tượng tham gia BHXH tự

nguyện, ông Nguyễn Quốc Thanh
cho biết, thời gian tới, BHXH TP.
HCM sẽ phối hợp với cơ quan bưu
điện chắt lọc đối tượng mời tham
gia; đẩy mạnh tuyên truyền cụ thể
hơn nữa để người dân nắm bắt rõ
về chính sách BHXH tự nguyện.
Vừa qua, BHXH Thành phố đã có
các cuộc tuyên truyền tại các chợ
truyền thống. Thời gian tới hình
thức này sẽ tiếp tục được triển
khai. “Cách tuyên truyền cần phù
hợp, dễ hiểu. Ví dụ, số tiền mà
người tham gia BHXH tự nguyện
phải đóng trong thời gian 20 năm
là bao nhiêu, hưởng trong bao
nhiêu năm là đủ, “lời” bao nhiêu
năm nếu độ tuổi kéo dài và thêm
các khoản lợi khác từ việc tham
gia BHXH tự nguyện” - ông
Thanh gợi ý.

Nói về vai trò của Hội Phụ nữ
trong tuyên truyền phát triển đối
tượng tham gia BHXH tự nguyện
tại cơ sở, Phó Chủ tịch Hội Liên
hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng,
trong thời gian tới, Hội Liên hiệp
phụ nữ tỉnh sẽ thường xuyên phối
hợp với BHXH tỉnh và các huyện
để tập huấn cho lực lượng cộng tác
viên, cán bộ Hội kịp thời cập nhật
các văn bản và những chính sách
liên quan đến tham gia BHXH tự

nguyện; tiếp tục phát hiện và nhân
rộng các mô hình hay, hiệu quả từ
cơ sở trong việc vận động, truyền
thông đến hội viên để các chị và
gia đình tích cực tham gia BHXH
tại cơ sở.

Theo Phó Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu,
Đông Nam Bộ đang được xem là
“đầu tàu” của nền kinh tế cả nước,
thu hút lao động di cư từ nhiều
tỉnh, thành về đây sinh sống và
làm việc. Tuy nhiên, hiện nay, việc
khu vực này mới chỉ đạt 30% lực
lượng lao động tham gia BHXH,
trong đó có 7% BHXH tự nguyện
là chưa tương xứng với tiềm năng.
Vì vậy, các địa phương trong vùng
cần tìm ra những thuận lợi và khó
khăn để có cách thức tuyên truyền,
mở rộng đối tượng tham gia, kể cả
BHXH bắt buộc và BHXH tự
nguyện. Cùng với đó, các bộ phận
liên quan phải đề ra phương pháp
tổ chức thực hiện hiệu quả. “Phải
tuyên truyền cụ thể, có các hội thi,
biểu dương tuyên truyền viên giỏi.
Công tác phục vụ người dân cũng
phải chuyên nghiệp, tài liệu tuyên
truyền phải dễ hiểu để người dân
dễ tiếp cận. Nội dung và hình thức
tuyên truyền phải gần gũi, thân
thuộc với người dân” - Phó Tổng
Giám đốc nhấn mạnh.n

Tuyên truyền là một trong những giải pháp góp phần phát triển đối
tượng tham gia BHXH                                                    Ảnh tư liệu

KHU VựC đÔNG NAM Bộ: 

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
chưa xứng với tiềm năng
r BẢO TRÂN

Đẩy mạnh chi trả các dịch vụ an sinh xã hội
không dùng tiền mặt

5 tháng, ngành bảo hiểm xã hội thanh tra, 
kiểm tra hơn 6.400 đơn vị

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam,
trong 5 tháng đầu năm 2019, tổng số đơn vị sử dụng lao động
được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 6.427 đơn vị;
trong đó, qua thanh tra chuyên ngành 2.589 đơn vị về đóng
BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHYT), cơ
quan BHXH phát hiện 7.291 lao động chưa đóng, đóng thiếu
thời gian phải tham gia với số tiền truy đóng hơn 29,1 tỷ
đồng; số lao động đóng không đúng đối tượng, đóng thừa
thời gian là 898 lao động; số tiền thoái thu, hoàn trả do đóng
không đúng đối tượng là 1,18 tỷ đồng. Số lao động đóng
không đúng mức quy định là 7.577 lao động, số tiền truy
đóng là 7,3 tỷ đồng;

Qua thanh tra, cơ quan BHXH các cấp đã ban hành 161
quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số tiền xử phạt vi
phạm hành chính phải thu là hơn 5,7 tỷ đồng, trong đó, số
tiền đã thu là gần 2,7 tỷ đồng.n       NGUYÊN AN

Thừa Thiên Huế đối thoại trực tuyến 
về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Đối thoại trực
tuyến có chủ đề “Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
- Vì an sinh xã hội” với người dân, người lao động trên địa
bàn tỉnh.

Tại buổi Đối thoại, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các
sở, ngành liên quan giải đáp hơn 50 câu hỏi, ý kiến của các
cá nhân, tổ chức được gửi đến chương trình. Liên quan đến
tình trạng DN nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm
y tế, bảo hiểm thất nghiệp khiến người lao động bức xúc,
lãnh đạo tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh và Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội cần tăng cường công tác phối hợp, tập trung
thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các DN chấp hành đúng quy định
của pháp luật về BHXH; đồng thời, xử lý nghiêm và triệt để
các hành vi vi phạm.n Đ. KHOA
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Còn không ít thách thức 
trong cải thiện dinh dưỡng
cho người dân 

Trong những năm qua, Đảng,
Chính phủ và ngành y tế luôn
quan tâm đến công tác bảo vệ và
chăm sóc sức khỏe nhân dân,
trong đó có công tác dinh dưỡng,
phòng, chống suy dinh dưỡng,
phòng, chống thiếu vi chất dinh
dưỡng, nâng cao tầm vóc và trí tuệ
người Việt Nam, đảm bảo nguồn
nhân lực chất lượng cao cho công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được
những thành tựu đáng kể về cải
thiện tình trạng dinh dưỡng cho
người dân. Tỷ lệ suy dinh dưỡng
trẻ em đã giảm nhanh và bền vững
(suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm
từ 30,1% năm 2000 xuống còn
14,1% năm 2015 và năm 2016, tỷ
lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở trẻ
dưới 5 tuổi là 13,8%). Việt Nam
đã giải quyết được tình trạng mù
lòa do thiếu vitamin A; tình trạng
thiếu vitamin A huyết thanh, thiếu
máu do thiếu sắt và thiếu các vi
chất dinh dưỡng khác ngày càng
được cải thiện. Kiến thức, thực
hành dinh dưỡng đúng của người
dân ngày càng được nâng cao…

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang
phải đối mặt với không ít thách
thức trong việc cải thiện dinh
dưỡng cho người dân như: tỷ lệ
suy dinh dưỡng thấp còi (chiều
cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi
mỗi năm giảm 1% nhưng vẫn còn
ở mức cao (24,3% năm 2016) và
có sự chênh lệch giữa các vùng,
nhất là vùng núi, vùng khó khăn
và khu vực nông thôn với thành
phố, đồng bằng. Tỷ lệ này ở miền
núi phía Bắc là 30,3% và Tây
Nguyên là 34,2%. Suy dinh dưỡng
thấp còi và thiếu vi chất dinh
dưỡng là những nguyên nhân
chính dẫn tới chiều cao thấp ở
thanh niên Việt Nam. 

Ngoài ra, thiếu vi chất dinh
dưỡng còn ảnh hưởng xấu tới sức
khỏe, sự phát triển thể lực, tầm

vóc, trí tuệ, cản trở sự tăng trưởng,
phát triển toàn diện của trẻ em và
khả năng sinh sản cũng như năng
suất lao động của người lớn. Trong
khi đó, việc thực hiện chăm sóc
dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ
nhỏ, chế độ dinh dưỡng học
đường, dinh dưỡng cho người lao
động mới chỉ đạt kết quả bước đầu.

Đa dạng hóa bữa ăn để 
bổ sung vi chất dinh dưỡng

Theo GS,TS. Lê Danh Tuyên -
Viện trưởng Viện Dinh dưỡng

quốc gia, cải thiện chất lượng bữa
ăn, bổ sung vi chất dinh dưỡng là
hết sức cần thiết ở tất cả các quốc
gia, đặc biệt tại các nước đang phát
triển. Bổ sung đa vi chất dinh
dưỡng có hiệu quả tới tăng trưởng
và phát triển trẻ em nhiều hơn bổ
sung một vi chất đơn lẻ. 

Năm 2019, Viện Dinh dưỡng
quốc gia cấp 14 triệu viên đa vi
chất miễn phí cho phụ nữ mang
thai để phòng thiếu vi chất cho bà
mẹ và trẻ em, được triển khai tại
85 huyện nghèo trong cả nước.

Viên đa vi chất có chứa 20 loại vi
chất dinh dưỡng, phụ nữ mang thai
cần uống thường xuyên, đều đặn 1
viên/ngày. 

Hằng năm, gần 1 triệu trẻ dưới
5 tuổi được cải thiện tình trạng
thiếu vitamin A nhờ các hoạt động
uống bổ sung vitamin A và tẩy giun
cho trẻ ở các tỉnh, thành mỗi năm 2
lần; bà mẹ sau sinh trong vòng một
tháng uống một liều vitamin A.
Việc bổ sung vitamin A cho trẻ em
và bà mẹ sau sinh đã trở thành hoạt
động thường niên của hơn 11.000

xã, phường trên toàn quốc. Trong
Ngày Vi chất dinh dưỡng năm nay,
có khoảng 6 triệu trẻ dưới 5 tuổi
được uống vitamin A, hàng triệu trẻ
từ 24 - 60 tháng tuổi tại 22 tỉnh khó
khăn được tẩy giun.

Ngành y tế xác định, phòng,
chống thiếu vi chất dinh dưỡng là
1 trong 6 mục tiêu quan trọng của
Chiến lược quốc gia dinh dưỡng
2011-2020. Theo đó, bổ sung vi
chất dinh dưỡng cho các đối tượng
có nguy cơ cao là một giải pháp
cần thiết để khắc phục nhanh
chóng, kịp thời tình trạng thiếu
hụt. Tăng cường vi chất dinh
dưỡng vào thực phẩm là giải pháp
trung hạn. Đặc biệt, việc đa dạng
hoá bữa ăn là biện pháp đơn giản,
hiệu quả để cải thiện tình trạng
thiếu vi chất dinh dưỡng một cách
lâu dài và bền vững. 

Bên cạnh đó, công tác truyền
thông để nâng cao kiến thức và
thực hành dinh dưỡng đúng cho
toàn dân cũng là một trong các giải
pháp quan trọng. Các nội dung
tuyên truyền bao gồm: khuyến
khích người dân sử dụng đa dạng
các loại thực phẩm trong bữa ăn
hằng ngày, sử dụng thường xuyên
các thực phẩm giàu vi chất dinh
dưỡng, biết cách lựa chọn các thực
phẩm tăng cường vi chất dinh
dưỡng; cho trẻ bú sớm trong vòng
1 giờ đầu sau khi sinh, thực hiện
nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ
trong 6 tháng đầu và cho trẻ bú mẹ
đến 24 tháng hoặc lâu hơn, trẻ em
trong độ tuổi và bà mẹ sau sinh
cần được uống vitamin A; phụ nữ
có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ cần
được hướng dẫn sử dụng viên
sắt/axit folic hoặc viên đa vi chất.n

Cải thiện dinh dưỡng để nâng cao tầm vóc,
trí tuệ người Việt Nam
r Bài và ảnh: VÂN HÀ

Cho trẻ uống vitamin A để phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng

Tăng cường phối hợp trong bảo
vệ và nâng cao sức khỏe cho
công nhân, viên chức, lao động

Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam vừa ký Quy chế phối hợp

hoạt động nhằm triển khai công tác bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho
công nhân, viên chức, lao động.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trong
việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính
sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe cho công nhân,
viên chức, người lao động; nghiên cứu
xây dựng thiết chế cho cán bộ y tế đang
công tác ở vùng sâu, vùng xa giúp giữ
chân cán bộ y tế giỏi và chuyển giao kỹ
thuật cao cho tuyến dưới; tư vấn và cung
ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản
cho công nhân, viên chức và lao động,
nhất là công nhân, lao động tại các khu
công nghiệp, khu chế xuất. Đặc biệt, hai
bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện
Chương trình “Sức khỏe Việt Nam” do
Thủ tướng Chính phủ phát động...n    

KIM AN

Bộ Y tế vừa phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng với thông điệp “Vi chất dinh dưỡng giúp tăng
trưởng, nâng cao tầm vóc, sức khỏe, trí tuệ và chất lượng cuộc sống”, nhằm vận động và đẩy
mạnh công tác phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng, phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em
và bà mẹ.

Bộ Y tế, các chuyên gia của mạng lưới Sáng kiến Việt Nam, Đại
học Indiana (Hoa Kỳ) cùng tổ chức Oxfam Việt Nam đã hợp

tác xây dựng và thí điểm khảo sát Chỉ số Hài lòng người bệnh Việt
Nam (Patient Satisfaction Index – viết tắt PSI) dựa trên phỏng vấn
qua điện thoại ý kiến đánh giá của người bệnh nội trú đã xuất viện
về trải nghiệm ở nhiều khía cạnh then chốt khác nhau trong quá
trình khám, chữa bệnh. Việc khảo sát này nhằm tiếp tục tăng cường
trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch với người dân và gia
tăng cơ hội để người dân - người sử dụng dịch vụ - thể hiện quan
điểm của mình về các trải nghiệm tại bệnh viện trong quá trình
khám, chữa bệnh, từ đó thúc đẩy các cải tiến chất lượng khám, chữa
bệnh của các bệnh viện theo hướng “lấy người bệnh làm trung tâm”.

Kết quả khảo sát hơn 7.500 bệnh nhân nội trú và người nhà đi
theo chăm sóc ở 60 bệnh viện cho thấy, Chỉ số Hài lòng người bệnh
(PSI) trung bình đạt 4,04/5, tương ứng với mức độ hài lòng của
người bệnh nội trú về chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh đạt mức
80,8% so với kỳ vọng. Trong số 60 bệnh viện được khảo sát, có 13
bệnh viện được người bệnh hài lòng nhất và thuộc nhóm xếp hạng
Rất tốt, chiếm 21,7% số bệnh viện được khảo sát; 26 bệnh viện
được người bệnh hài lòng và được xếp hạng Tốt, chiếm 43,3%; còn
lại 21 bệnh viện thuộc nhóm xếp hạng Khá, chiếm 35%.

So sánh với kết quả khảo sát gần 3.000 bệnh nhân nội trú ở 29

bệnh viện công năm 2017, PSI năm 2018 đã có sự cải thiện theo
hướng tích cực (PSI 2017 đạt 3,98/5). Đây là kết quả đáng khích lệ
trong bối cảnh năm 2018, số bệnh viện được khảo sát nhiều gấp hai
lần so với năm 2017. 

PGS, TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám,
chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết, cùng với chỉ số PSI, việc khảo sát
về sự hài lòng của người bệnh đã được các bệnh viện thực hiện tích
cực hằng năm. Các ý kiến của người bệnh đã được lắng nghe, ghi
nhận. Kết quả khảo sát tương đối phù hợp với chất lượng bệnh viện.
Trong đó, yếu tố được hài lòng nhiều nhất là thái độ ứng xử, năng
lực chuyên môn của nhân viên y tế (4,13/5) trong khi chi phí khám,
chữa bệnh là yếu tố có mức độ hài lòng thấp nhất (3,78/5). Gần một
nửa người bệnh và gia đình được phỏng vấn cảm nhận mức độ chi
trả thêm bằng tiền túi là ít (45%) trong khi 59% cho biết không phải
trả thêm từ tiền túi do được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá,
khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú và ngoại trú đã được tiến
hành rộng rãi ở các bệnh viện từ năm 2015 và thu được những kết
quả quan trọng. Điều này đã từng bước tạo ra chuyển biến tích cực
trong tư duy, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức bệnh
viện nói riêng, cũng như chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh của
các bệnh viện nói chung.n Đ. KHOA

CHỉ Số HÀI LÒNG CủA NGườI BệNH Về CHấT LượNG PHụC Vụ KHÁM, CHữA BệNH: 

Cải thiện tích cực


