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

Ngày 09/5, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng triển
vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức Ổn định lên Tích cực ở

mức xếp hạng BB, ghi nhận thành quả của Việt Nam trong nỗ lực cải
thiện chất lượng và hiệu quả điều hành kinh tế. Theo Fitch Ratings,
Việt Nam đã thành công trong việc đưa nợ Chính phủ từ mức 53%

GDP năm 2016 xuống khoảng 50,5% GDP vào cuối năm 2018 và được
dự báo tiếp tục giảm xuống còn khoảng 46% GDP vào năm 2020. Ngày
05/4, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poors (S&P)
cũng đã công bố nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn cho Việt Nam
từ mức "BB-" lên mức "BB" với triển vọng "ổn định", đồng thời khẳng
định xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn cho Việt Nam ở mức "B". Moody’s
cũng nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam từ B1 lên B3 và thay đổi triển
vọng từ Ổn định sang Tích cực từ tháng 8/2018. Moody’s cho rằng, nợ
Chính phủ của Việt Nam sẽ vẫn ổn định quanh mốc 52% và gánh nặng
nợ sẽ giảm dần từ năm 2020.

(Xem tiếp trang 10)

Củng cố niềm tin kiểm soát
nợ công
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Dự ÁN ĐườNG NốI TP. Hạ LONG VớI CầU BạCH ĐằNG, TỉNH QUảNG NINH:

Kỳ I      Dự án giao thông quan trọng, 
phù hợp quy hoạch (Xem trang 8)

Ngày 10/6, tại trụ sở KTNN,
Đảng ủy Khối các cơ quan

Trung ương (Đảng ủy Khối) đã
có buổi làm việc với Ban cán sự
đảng và Ban Thường vụ (BTV)
Đảng ủy KTNN (ảnh trên). 

Tham dự buổi làm việc, về
phía Đảng ủy Khối có các đồng

chí: Sơn Minh Thắng - Ủy viên
T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối;
Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư
Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành
Nam - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng
ủy Khối... Về phía KTNN có các

Theo nghị trình, bước vào
tuần làm việc cuối của Kỳ

họp thứ 7 (từ ngày 10 - 14/6),
Quốc hội tiến hành biểu quyết
thông qua 7 Luật và một số nghị
quyết quan trọng (ảnh bên).

Cụ thể, tại phiên họp sáng
10/6, với 92,15% đại biểu Quốc
hội tán thành, Quốc hội đã
thông qua Nghị quyết về
Chương trình giám sát của Quốc
hội năm 2020. Cùng ngày, Quốc
hội cũng đã thông qua Nghị
quyết sửa đổi, bổ sung Nghị
quyết số 81/2014/QH13 ngày
21/11/2014 của Quốc hội về
việc thi hành Luật Tổ chức Tòa
án nhân dân, với tỷ lệ tán thành
là 86,78%.

Tiếp đó, tại phiên họp chiều
11/6, Quốc hội đã thông qua
Nghị quyết về phê chuẩn quyết
toán NSNN năm 2017 (với

91,53% đại biểu Quốc hội tán
thành) và Nghị quyết về
Chương trình Xây dựng luật,

Ảnh: TTXVN

TUầN LÀM VIệC CUốI CủA Kỳ HọP THứ 7, QUốC HộI KHÓA XIV: 

Quốc hội thông qua nhiều Luật, 
Nghị quyết quan trọng

(Xem tiếp trang 3)

Đẩy mạnh phối hợp công tác
giữa Ban cán sự đảng và 
Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

(Xem tiếp trang 2)
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Chiều 06/6, tại Hà Nội, Tổng Kiểm
toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã

chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến
toàn Ngành tháng 6/2019. Tham dự Hội
nghị còn có các Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước cùng lãnh đạo các đơn vị trực
thuộc KTNN.

Theo Báo cáo, trong tháng 5, lãnh
đạo KTNN đã xét duyệt 25 kế hoạch
kiểm toán (KHKT), 34 báo cáo kiểm
toán (BCKT) và triển khai 4 cuộc kiểm
toán. Tính đến ngày 31/5, KTNN đã tổ
chức xét duyệt 103/220 KHKT, triển
khai 81 cuộc kiểm toán, kết thúc 74
cuộc kiểm toán, xét duyệt 38/246
BCKT, phát hành 4 BCKT. Bên cạnh
đó, KTNN đã hoàn thành các báo cáo
kịp thời phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc

hội khóa XIV; thành lập các tiểu ban
xây dựng Chiến lược phát triển KTNN
giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến
2035 và tổ chức triển khai nhiệm vụ xây
dựng Chiến lược…

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình,
nhất trí cao đối với các nội dung của
Báo cáo kết quả thực hiện công tác.
Lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tình
hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và
thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ
những vướng mắc, khó khăn trong thực
tiễn triển khai công việc.

Thực hiện kế hoạch công tác tháng
6, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức
Phớc yêu cầu toàn Ngành tập trung triển
khai các cuộc kiểm toán đợt 2 đảm bảo
thận trọng, chặt chẽ, an toàn; khẩn

trương phát hành BCKT các cuộc kiểm
toán đã kết thúc và nâng cao hơn nữa
chất lượng lập BCKT; tăng cường thanh
tra, kiểm tra, đặc biệt thanh tra việc thực
hiện công điện, chỉ thị của Tổng Kiểm
toán Nhà nước tại các đoàn kiểm toán;
nghiên cứu, xây dựng KHKT năm 2020. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng
yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu
các ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại
Kỳ họp thứ 7 để tiếp tục tổng hợp, hoàn
thiện Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật KTNN năm 2015.
Đồng thời, toàn Ngành tiếp tục triển
khai các hoạt động theo Kế hoạch
truyền thông nhân dịp kỷ niệm 25 năm
thành lập KTNN…n

HOÀNG LONG

THỨ NĂM 13-6-20192

r Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa
có bài viết quan trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đây được coi là “kim
chỉ nam” quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng phải
đề cao trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm
vụ trước mắt và cả lâu dài.
r Ngày 10/6, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh
Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc nêu rõ, Huế là một trung tâm trí tuệ của
Việt Nam, cần đi đầu trong vận dụng vốn tri thức phục
vụ phát triển, học kết hợp với hành. Đây mới là những
thước đo mới, tư duy mới về cơ cấu kinh tế.
r Ngày 10/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư và Ban
cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị
giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện
“Năm dân vận chính quyền”, trọng tâm là công tác
tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
năm 2019.n

rMới đây, Hội đồng tuyển dụng công chức KTNN
2018 đã có Thông báo về kết quả phúc khảo thi
tuyển công chức KTNN năm 2018.
r Từ ngày 10 - 13/6, KTNN tiếp tục tổ chức các lớp
hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và
Hồ sơ công việc (bản nâng cấp) và chữ ký số dành
cho các KTNN chuyên ngành: Ia, Ib và III.
r Theo dự kiến, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Đoàn Xuân Tiên và Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước Vũ Văn Họa sẽ tham dự cuộc họp thường
trực của Hội đồng khoa học KTNN vào sáng 13/6,
tại Hà Nội.n NAM SƠN

Tập trung triển khai các cuộc kiểm toán đợt 2 đảm bảo chặt chẽ,
an toàn

Tập huấn sử dụng Phần mềm Caseware
Idea trong hoạt động kiểm toán

Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2019 của
Dự án Hợp phần 1 - Chương trình Hiện đại hóa tài

chính công do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ (Dự án
EU-PFMO), ngày 10 và 11/6, tại Hà Nội, KTNN đã phối
hợp với Văn phòng Dự án tổ chức Khóa Tập huấn sử
dụng Phần mềm Caseware Idea trong hoạt động kiểm
toán. Đây là khóa thứ 2 đào tạo sử dụng Phần mềm Case-
ware Idea do Dự án EU-PFMO tài trợ.

Tham dự Khóa Tập huấn có 23 học viên đến từ một
số đơn vị trực thuộc KTNN. Giảng viên là các chuyên
gia đến từ KPMG. 

Khóa Tập huấn nhằm hướng dẫn về cách thức thu
thập, nhập dữ liệu; đối chiếu và kiểm tra dữ liệu; tách và
nhập hồ sơ; xác định những vấn đề bất thường/không
tuân thủ; xử lý dữ liệu đầu ra trong sử dụng Phần mềm
Idea, từ đó thí điểm áp dụng vào thực tiễn hoạt động kiểm
toán của KTNN.n Theo website KTNN

Chiều 12/6, tại Hà Nội, KTNN đã
tổ chức buổi Gặp mặt đại biểu,

phóng viên cơ quan thông tấn báo chí
T.Ư và Hà Nội nhân kỷ niệm 25 năm
thành lập KTNN và 94 năm Ngày Báo
chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925
- 21/6/2019).

Dự Hội nghị, về phía các cơ quan
báo chí và quản lý báo chí có các đồng
chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông; Nguyễn
Đức Lợi - Tổng Giám đốc Thông tấn xã
Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng
Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;
Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết
BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí
Cộng sản và đại diện lãnh đạo một số cơ
quan báo chí T.Ư, địa phương và các
nhà báo chuyên trách lĩnh vực KTNN. 

Về phía KTNN có đồng chí Hồ
Đức Phớc - Ủy viên BCH T.Ư
Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước;

các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước:
Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân
Tiên, Vũ Văn Họa; đại diện lãnh
đạo một số đơn vị trực thuộc và
phóng viên các cơ quan báo chí,
truyền thông thuộc KTNN.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Tổng
Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã
gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các vị
đại biểu, các nhà báo nhân kỷ niệm 94
năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam;

Gặp mặt đại biểu, phóng viên nhân kỷ niệm 94 năm 
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nộp ngân sách hơn 2.122 tỷ đồng 
sau thanh tra, kiểm tra thuế

Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), 5 tháng đầu
năm 2019, Cơ quan này đã thực hiện 22.714 cuộc

thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Trong đó,
toàn ngành cũng đã thanh tra, kiểm tra được 80 DN có
hoạt động giao dịch liên kết. 

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm
tra là hơn 13.536 tỷ đồng, bằng 113,13% so với cùng
kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh
tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn
670 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8.820 tỷ đồng. Tổng số tiền
thuế nộp vào ngân sách là hơn 2.122 tỷ đồng, đạt
52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng
6,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau
hoàn thuế giá trị gia tăng là 1.875 quyết định, tương
ứng với số tiền hoàn 8.061 tỷ đồng. Tổng số tiền truy
hoàn và phạt 55,5 tỷ đồng (trong đó truy hoàn 40,1 tỷ
đồng, phạt 15,5 tỷ đồng).n MINH ANH

đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên
T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí
thư Đảng ủy, Tổng kiểm toán Nhà
nước; Nguyễn Quang Thành - Ủy
viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng
bộ Khối, Ủy viên Thường trực Ban
cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;
Đoàn Xuân Tiên - Ủy viên Ban
cán sự đảng, Ủy viên BTV, Chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT)
Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước; Trưởng các Ban của
Đảng ủy KTNN.

Thời gian qua, Ban cán sự đảng
và Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo, chỉ
đạo, quán triệt thường xuyên và tổ
chức thực hiện nghiêm túc các nghị
quyết, chỉ thị, quy định của Đảng,
Nhà nước và của Ngành. Hoạt động
của BCH, BTV Đảng ủy KTNN
được duy trì nề nếp; chất lượng
sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng
cao, nhất là sinh hoạt chi bộ tạm
thời đối với đoàn kiểm toán.

Hằng năm, Ban cán sự đảng phối
hợp với Đảng ủy KTNN bám sát mục
tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra để tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Hai
bên rất quan tâm, đổi mới phương thức
lãnh đạo, cụ thể hóa vai trò của Đảng
thông qua việc xây dựng và ban hành
các nghị quyết, chỉ thị, chương trình,
kế hoạch công tác. Đặc biệt, Đảng ủy
đã ban hành 2 nghị quyết lãnh đạo, chỉ
đạo với 2 chương trình công tác của 8
đề án về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
chính trị và công tác xây dựng đảng
toàn khóa. Quá trình tổ chức thực hiện
cho thấy, việc đổi mới phương thức
lãnh đạo là thiết thực và có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, các đại biểu
đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm
vụ công tác xây dựng đảng và công
tác phối hợp giữa Đảng ủy KTNN với
Ban cán sự đảng KTNN trong thời
gian qua. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng
chí Hồ Đức Phớc đã nhấn mạnh thêm

những kết quả đạt được và ý nghĩa
quan trọng của việc phối hợp công
tác giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy
KTNN; nhất là trong công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề
nghiệp cho cán bộ, đảng viên, công
tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng
kiểm toán, việc tổ chức thành công
Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm
toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần
thứ 14…

Đánh giá cao những kết quả mà
KTNN đạt được trong thời gian qua,
đồng chí Sơn Minh Thắng yêu cầu:
Trong thời gian tới, Đảng ủy KTNN
cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với
Ban cán sự đảng để tiếp tục triển khai
toàn diện, đồng bộ các giải pháp nhằm
xây dựng Đảng bộ KTNN “trong
sạch, vững mạnh”; thường xuyên tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát gắn
với công tác thanh tra của Ngành để
xử lý những hành vi tiêu cực, nhũng
nhiễu; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều
kiện cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng.n

Tin và ảnh: LÊ HÒA

Đẩy mạnh...                      (Tiếp theo trang 1)

(Xem tiếp trang 6)

Tổng Kiểm toán Nhà nước trao tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều
đóng góp cho sự nghiệp phát triển KTNN
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Kiểm toán Nhà nước 
góp phần siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương tài chính

Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước Đoàn Xuân Tiên khẳng
định: Trong suốt tiến trình 25
năm phát triển, KTNN luôn nỗ
lực góp phần quan trọng trong
việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương
tài chính công, tài sản công;
giúp Quốc hội thực hiện giám
sát và giúp Chính phủ quản lý,
điều hành hiệu quả các nguồn
lực quốc gia. Đồng thời phòng
ngừa, ngăn chặn tham nhũng và
thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí, góp phần minh bạch, an
toàn, bền vững nền tài chính
quốc gia trong tiến trình đổi mới
và hội nhập. Trải qua 25 năm
xây dựng và phát triển, KTNN
đã từng bước hoàn thiện và phát
triển cả về khuôn khổ pháp lý, tổ
chức bộ máy, nội dung và chất
lượng hoạt động.

Làm rõ thêm vai trò của
KTNN, PGS,TS. Huỳnh Thành
Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại
học Quốc gia TP. HCM - nhấn
mạnh: Thông qua hoạt động
kiểm toán, KTNN đã có các kiến
nghị, đề xuất xử lý tài chính;
kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc
hủy bỏ các văn bản có liên quan
đến quản lý, sử dụng NSNN
không phù hợp với thực tiễn
hoặc trái với quy định hiện hành.
Những kiến nghị đó đã góp phần
làm minh bạch chính sách tài
chính, minh bạch trong xác định
nguồn thu, mức thu, số thu
NSNN và minh bạch trong chi
tiêu ngân sách làm lành mạnh
nền tài chính quốc gia.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Tài chính - Ngân sách của Quốc
hội Bùi Đặng Dũng, KTNN có
vai trò rất lớn và có vị trí quan
trọng trong hệ thống kiểm tra,
kiểm soát kinh tế - tài chính của
đất nước. Các báo cáo của
KTNN là tiếng nói của cơ quan
chuyên môn, mang giá trị về
thông tin và mang tính pháp lý
làm căn cứ cho việc thảo luận,
quyết định và giám sát tối cao

của Quốc hội đối với các hoạt
động kinh tế - tài chính của đất
nước. Những ý kiến kết luận,
kiến nghị của KTNN đã được
các đại biểu Quốc hội đưa ra
làm dẫn chứng để minh họa,
đánh giá về công tác quản lý
nhà nước. 

“Chỉ với việc kiểm toán 61
dự án BOT đã giúp giảm thời
gian thu phí của nhân dân 222
năm. Đó là một ví dụ rất nhỏ
cho thấy vai trò vô cùng quan
trọng của KTNN đối với công
tác giám sát của Quốc hội” -
Phó Chủ nhiệm Bùi Đặng Dũng
dẫn chứng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài
chính - Ngân sách khẳng định:
Các cơ quan của Quốc hội,
HĐND chỉ có thể thực hiện tốt
chức năng và bảo đảm được
thực quyền trong các quyết định
dự toán ngân sách, phân bổ ngân
sách, phê chuẩn quyết toán và
giám sát tình hình thực hiện
Nghị quyết của Quốc hội, của
HĐND về tài chính, ngân sách
khi nhận được sự trợ giúp đắc

lực của cơ quan chuyên môn
như KTNN. 

Nhiều đại biểu cũng đánh
giá, với địa vị là một cơ quan
hoạt động độc lập, do Quốc hội
thành lập và hoạt động chỉ tuân
theo pháp luật, KTNN đã thể
hiện được vai trò đóng góp vào
việc quản trị quốc gia một cách
hiệu quả hơn. Kết quả hoạt động
của KTNN thời gian qua đã tạo
được niềm tin với Đảng, Quốc
hội, Chính phủ và nhân dân. 

Nhiều giải pháp nâng cao 
vai trò của Kiểm toán 
Nhà nước

Bên cạnh những thành tựu
đạt được trong 25 năm qua,
KTNN cũng ý thức rõ một hạn
chế tác động đến hoạt động của
Ngành. Đó là khuôn khổ pháp lý
còn chưa hoàn thiện. Quy mô
kiểm toán mặc dù đã được mở
rộng song vẫn chưa tương xứng
với yêu cầu kiểm tra, kiểm soát
các đối tượng sử dụng tài chính,
tài sản công. Chất lượng và hiệu
lực kiểm toán còn khoảng cách

không nhỏ so với yêu cầu. Việc
giải quyết mối quan hệ giữa mở
rộng quy mô, nâng cao chất
lượng kiểm toán và yêu cầu giữ
gìn đạo đức, phẩm chất cán bộ,
kiểm toán viên luôn là một thách
thức lớn. 

Từ thực tế trên, để làm tốt
vai trò và nâng cao hơn nữa vị
thế của KTNN, các đại biểu đề
nghị, KTNN cần bám sát định
hướng chiến lược của Đảng, các
Nghị quyết của Quốc hội về
nhiệm vụ kinh tế - xã hội; các
giải pháp, chính sách tài khóa,
tiền tệ trong quản lý, điều hành
của Chính phủ ở từng thời kỳ;
các vấn đề đang được Quốc hội
và dư luận xã hội quan tâm để
xác định mục tiêu, trọng tâm
kiểm toán nhằm kịp thời phục
vụ công tác quản lý, điều hành,
giám sát tài chính, tài sản công.

Các đại biểu cũng đề nghị,
cần tiếp tục hoàn thiện khuôn
khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt
động kiểm toán theo hướng cụ
thể hóa các quy định về KTNN
trong Hiến pháp và sửa đổi, bổ

sung, hoàn thiện Luật KTNN
năm 2015 một cách đầy đủ, hiệu
lực, có chất lượng. Đồng thời,
tăng cường công tác phối hợp
với các cơ quan của Quốc hội,
HĐND, các Bộ, ngành, địa
phương cũng như với từng đơn
vị được kiểm toán; nâng tầm các
kết luận, kiến nghị thực sự có
chất lượng tương xứng với địa
vị pháp lý của KTNN, hoạt
động độc lập và chỉ tuân theo
pháp luật.

Để nâng cao vai trò của
KTNN trong hoạt động giám sát
của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Bùi Đặng Dũng đề xuất một số
giải pháp như: hoàn thiện hành
lang pháp lý; tăng cường hoạt
động cung cấp thông tin của
KTNN cho Quốc hội; nâng cao
chất lượng kết quả kiểm toán
NSNN của KTNN. Bên cạnh đó,
KTNN cần tiếp tục đa dạng hóa
phương thức và hình thức cung
cấp thông tin kiểm toán cho
Quốc hội, ngược lại, Quốc hội
cần tăng cường cung cấp thông
tin cho KTNN để xây dựng kế
hoạch kiểm toán năm phù hợp
với mục tiêu giám sát NSNN
của từng thời kỳ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ
An Nguyễn Xuân Sơn đề nghị:
Tổng Kiểm toán Nhà nước cần
phối hợp với các cơ quan của
Quốc hội nghiên cứu, đề xuất
ban hành, sửa đổi các văn bản
quy định về xác lập mối quan hệ
và hướng dẫn cụ thể việc thực
hiện các mối quan hệ giữa
KTNN và HĐND các cấp để
đảm bảo đồng bộ trong các quy
định pháp luật, nhằm tăng cường
hiệu quả phối hợp giữa KTNN
với HĐND các cấp.

Một giải pháp quan trọng
khác được các đại biểu đặt ra là
KTNN cần chú trọng xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm
toán viên nhà nước đảm bảo có
đủ năng lực, bản lĩnh chính trị
vững vàng, đạo đức nghề nghiệp
trong sáng, hoạt động chuyên
nghiệp và hiện đại. Cùng với đó,
KTNN phải không ngừng đổi
mới và cải tiến hoạt động
chuyên môn, nghiệp vụ; đảm
bảo tính độc lập, khách quan
trong hoạt động của kiểm toán
viên; tăng cường kỷ luật, kỷ
cương, văn hóa ứng xử và đạo
đức nghề nghiệp của kiểm toán
viên nhà nước.n

Quang cảnh Hội thảo                                                                                                          Ảnh: LÊ HÒA

Tại Hội thảo khoa học “Kiểm toán Nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước” do KTNN tổ chức
mới đây, các bài tham luận cũng như các ý kiến thảo luận trực tiếp đã nêu bật vai trò của KTNN là một
công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.
Đồng thời, các đại biểu đã đề xuất, định hướng các giải pháp nhằm nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của KTNN.

Phát triển Kiểm toán Nhà nước xứng tầm
một thiết chế hiến định độc lập
r HỒNG - HÒA

pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương
trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
(với 92,56% đại biểu Quốc hội tán thành).

Tại phiên làm việc ngày 12/6, Quốc
hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, thảo luận
và thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề
nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối
cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án
nhân dân tối cao. 

Cùng với đó, trong tuần làm việc cuối
của Kỳ họp, Quốc hội cũng tiến hành
biểu quyết thông qua Nghị quyết phê
chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của

Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng
những nguyên tắc của quyền tổ chức và
thương lượng tập thể; Nghị quyết về việc
thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của
Quốc hội năm 2020; Nghị quyết về kết
quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện
chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản
lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật
Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết
năm 2018”; Nghị quyết về chất vấn và

trả lời chất vấn và Nghị quyết chung của
Kỳ họp.

Bên cạnh các nghị quyết, 7 dự án
Luật dự kiến sẽ được Quốc hội biểu
quyết thông qua gồm: Luật Quản lý thuế
(sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Đầu tư
công (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự
(sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và
Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa

đổi); Luật Phòng, chống tác hại của
rượu, bia.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội thảo
luận tại hội trường về các Dự án: Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức
Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên
chức; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật
Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của
công dân Việt Nam; Bộ luật Lao động (sửa
đổi); Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật
Chứng khoán (sửa đổi).n    Đ. KHOA

Quốc hội thông qua...            (Tiếp theo trang 1)
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Tăng thẩm quyền cho Kiểm
toán Nhà nước

Trao đổi với phóng viên Báo
Kiểm toán bên lề phiên thảo luận
về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật KTNN năm
2015, đại biểu Bùi Văn Phương
(Ninh Bình) cho biết, việc sửa
Luật KTNN là cần thiết vì nó
xuất phát từ yêu cầu thực tế. Đó
là vấn đề quản lý tài chính, tài sản
công phải chặt chẽ, không bị thất
thoát, lãng phí, dẫn đến tham ô,
tham nhũng. Bên cạnh đó, thời
gian vừa qua, khi xử lý các vụ án
có liên quan đến kinh tế thì vấn
đề giám định thiệt hại tài chính,
tài sản công để có cơ sở xử lý vi
phạm đang gặp khó khăn. Sự
phối hợp giữa KTNN với các cơ
quan khác cũng cần chặt chẽ hơn,
đặc biệt là trong phòng, chống
tham nhũng. Vì vậy, việc sửa
Luật KTNN lần này cần hướng
đến khắc phục những vấn đề trên.

Đại biểu cho rằng, những nội
dung căn bản đưa ra trong Dự
thảo Luật là phù hợp. Theo đó,
cần cụ thể hóa nhiệm vụ phòng,
chống tham nhũng vào Luật
KTNN; quy định Tổng Kiểm
toán Nhà nước có thẩm quyền
ban hành thông tư liên tịch với
Tòa án nhân dân tối cao, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao và các
cơ quan liên quan khác nhằm tạo
hành lang pháp lý cho sự phối
hợp giữa KTNN với các cơ quan
trong quá trình chỉ đạo, xử lý các
vấn đề liên quan đến phòng,
chống tham nhũng.

Trước băn khoăn của các đại
biểu cho rằng, một số quy định
trong Dự thảo Luật sẽ dẫn đến sự
thiếu đồng bộ, không tương thích
với các luật hiện hành, đại biểu
Phương nêu quan điểm: Nếu cứ
cứng nhắc cho rằng, Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật
không quy định thẩm quyền ban
hành thông tư liên tịch của Tổng
Kiểm toán Nhà nước mà không
sửa Luật KTNN và cứ chờ đợi
trong tình trạng luật nọ chờ luật

kia thì không biết đến bao giờ
chúng ta mới sửa được. Tương
tự, với quy định cho phép KTNN
xử phạt vi phạm hành chính, dù
Luật Xử lý vi phạm hành chính
không có quy định nhưng thực tế
đang đặt ra đòi hỏi thì vẫn cần
điều chỉnh. Chúng ta có thể áp
dụng nguyên tắc “luật sửa luật”
nên việc bổ sung các quy định
này là phù hợp.

“Điều quan trọng nhất là việc
sửa đổi, bổ sung Luật KTNN
phải xuất phát từ đòi hỏi thực
tiễn của tình hình đất nước hiện
nay là cần hoàn thiện hệ thống
luật pháp để phục vụ cho công
tác quản lý tài chính, tài sản
công, đặc biệt là xử lý sai phạm,
đồng thời răn đe để hạn chế sai
phạm” - đại biểu Bùi Văn
Phương nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, đại biểu Đỗ
Văn Sinh (Quảng Trị) nêu rõ,
khoản 1, Điều 118 Hiến pháp
quy định: KTNN là cơ quan do
Quốc hội thành lập, hoạt động
độc lập, chỉ tuân theo pháp luật,
thực hiện kiểm toán việc quản lý,
sử dụng tài chính, tài sản công.
Khoản 3 quy định tổ chức, nhiệm
vụ, quyền hạn cụ thể của KTNN
do luật định. Vì vậy, nếu giao
thêm trách nhiệm, quyền cho
KTNN thực hiện tốt hơn việc
tuân thủ và hiệu quả hơn trong
quản lý tài chính, tài sản công thì
nên giao. Đại biểu Sinh đồng
tình việc giao thêm cho KTNN
được quyền ban hành các văn
bản quy phạm pháp luật; được
quyền xử phạt vi phạm hành

chính và được quyền truy cập
thông tin dữ liệu điện tử đối với
các đơn vị được kiểm toán. “Các
nội dung này không trái Hiến
pháp. Theo đó, chúng ta cần phải
sửa, điều chỉnh các văn bản quy
phạm pháp luật như: Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp
luật, Luật Xử lý vi phạm hành
chính và các luật có liên quan để
tăng thẩm quyền cho KTNN” -
đại biểu Sinh kiến nghị.

Đại biểu Hoàng Văn Cường
(Hà Nội) cũng cho rằng, Luật
KTNN hiện hành chưa thể hiện
rõ nét được vai trò, quyền hạn của
cơ quan KTNN. Địa vị của
KTNN đặt ra chưa gắn với quyền
hạn nên thực tế triển khai chưa
đạt được kết quả như mong
muốn. Do vậy, việc đặt trọng tâm
sửa Luật lần này hướng vào cụ

thể thêm quyền hạn, trách nhiệm
của cơ quan kiểm toán là hoàn
toàn hợp lý. Tuy nhiên, đại biểu
cũng đề nghị, đi đôi việc tăng
quyền lực cho KTNN thì phải có
cơ chế giám sát để kiểm soát
quyền lực.

Hoạt động kiểm toán phải
theo quy tắc dòng tiền, dòng
tài sản

Góp ý cụ thể vào các quy định
trong Dự thảo Luật, đại biểu
Hoàng Văn Cường nêu quan
điểm: KTNN không chỉ dừng lại
ở cơ quan nhà nước sử dụng ngân
sách, tài sản công mà còn có cả
các cơ quan, cá nhân có liên quan
(như đơn vị có sử dụng tài sản
công, có nghĩa vụ đóng góp vào
ngân sách…). Trong trường hợp
này, KTNN có quyền vào kiểm

toán phần đóng góp cũng như
việc sử dụng ngân sách đó có
đúng không. Vì vậy, việc Dự thảo
Luật quy định làm rõ tổ chức,
đơn vị có liên quan đến quản lý,
sử dụng tài chính công, tài sản
công là rất phù hợp.

Tương tự, đại biểu đồng tình
quy định KTNN có quyền xử lý
vi phạm hành chính đối với các
hành vi như: cố tình lảng tránh,
kéo dài thời gian, không cung
cấp dữ liệu, tài liệu đầy đủ, dẫn
đến cơ quan kiểm toán không
thực hiện được nhiệm vụ kiểm
toán. Việc giao quyền cho
KTNN sẽ khắc phục được tình
trạng này, đồng thời tăng cường
vai trò của KTNN.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng
(Bến Tre) phân tích, trên cơ sở
quy định của Hiến pháp, phạm vi
hoạt động của KTNN là kiểm
toán tài chính, tài sản công. Như
vậy, cơ quan kiểm toán phải có
quyền kiểm toán cả đầu vào và
đầu ra của hệ thống tài sản, tài
chính; nghĩa là hoạt động kiểm
toán sẽ không chỉ giới hạn ở bất
kỳ một cơ quan nào mà phải
theo quy tắc của dòng tài sản và
quy tắc dòng tiền. “Nếu KTNN
chỉ dừng ở cơ quan quản lý thuế
là chưa đủ vì cơ quan thuế cũng
chỉ dựa trên cơ sở báo cáo thuế.
Vậy thực tế ở DN thế nào thì
KTNN phải được quyền lan tỏa
xuống các “chân rết” để đảm bảo
rằng báo cáo kiểm toán là báo
cáo trung thực” - đại biểu
Nhưỡng nói.

Thảo luận quy định về quyền
truy cập cơ sở dữ liệu điện tử của
kiểm toán viên nhà nước, nhiều
đại biểu Quốc hội thống nhất cho
rằng, trong thời đại công nghệ số

SửA LUậT KIểM TOÁN NHÀ NướC: 

Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn
r ĐĂNG KHOA

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải trình với Quốc hội về Dự thảo Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015  Ảnh: P.HOA

Thảo luận, góp ý vào Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, nhiều
đại biểu Quốc hội nêu quan điểm, việc sửa đổi Luật cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của đất nước
trong quản lý tài chính, tài sản công; đảm bảo quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi hoạt động của KTNN
theo tinh thần Hiến pháp.

Hiện nay, các DN và cá nhân hoạt
động bán hàng, cung cấp dịch vụ, sản
phẩm số trên các trang mạng như:
Facebook, Google, Youtube… có tốc
độ tăng trưởng rất nhanh, thậm chí
một số DN có doanh thu lên tới hàng
trăm tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, việc
ban hành chính sách và quản lý thuế
đối với hoạt động thương mại điện tử
(TMĐT) đang đặt ra nhiều thách thức
đối với cơ quan thuế, nhất là việc
chưa quản lý được luồng tiền và
không nắm chắc được bản chất các
giao dịch.

Khó xác định bản chất giao dịch và
quản lý luồng tiền

Ở Việt Nam hiện nay, hoạt động mua
bán hàng hóa qua mạng xã hội, truyền hình
trực tuyến khá phong phú và đa dạng. Tuy
nhiên, việc quản lý thuế đối với loại hình
kinh doanh này chưa được hiệu quả. Cụ thể
như: cơ quan thuế đã cố gắng phân loại các
hình thức giao dịch khác nhau như bán hàng
trên mạng xã hội, trên tivi, các cá nhân cung
cấp dịch vụ cho Youtube, Google... nhưng
số tiền thuế thu được không nhiều. Trong
khi đó, các ngân hàng chỉ cung cấp cho cơ
quan thuế thông tin về trường hợp vi phạm,
trốn lậu thuế, còn những tài khoản khác cơ

quan thuế không nắm được, ngay cả khi các
tài khoản này được Google, Youtube trả
hàng chục tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, hệ thống mã ngành áp cho
các hoạt động kinh doanh vẫn chưa quy định
cho TMĐT nên cơ quan thuế rất khó xác
định nghĩa vụ thuế của các cá nhân, DN đang
kinh doanh trực tuyến. Trong khi luật chưa
theo kịp nhu cầu thực tế thì các hoạt động
bán hàng, cung cấp dịch vụ, sản phẩm số trực
tuyến lại ngày càng phức tạp, nhiều giao dịch
nhỏ lẻ bằng tiền mặt dẫn tới việc không thể
truy thu và xác định thuế chính xác. 

Phát biểu tại Hội thảo “Quản lý thuế
trong nền kinh tế số”, ông Lưu Đức Huy -

Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế
- cho biết, chính sách thuế hiện hành không
phân biệt cụ thể hoạt động kinh doanh theo
phương thức truyền thống hay TMĐT. Vì
vậy, mặc dù ngành thuế đã rất nỗ lực để
hoàn thiện chính sách pháp luật thuế đối với
hoạt động kinh doanh TMĐT nhưng việc
xác định đúng bản chất giao dịch để đánh
thuế với các giao dịch kinh doanh trong nền
kinh tế chia sẻ hiện nay là rất khó khăn.
Ngoài ra, việc quản lý thu thuế nhà thầu đối
với các giao dịch TMĐT xuyên biên giới
vẫn còn nhiều bất cập, nhất là thu nhập phát
sinh từ các trang mạng xã hội như: Google,
Facebook, Youtube…

Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội
Tư vấn Thuế Việt Nam, công tác quản lý
thuế vẫn còn một số hạn chế nhất định, thất
thu tiền thuế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý
thuế đối với một loại hình kinh doanh mới
như TMĐT. Bên cạnh đó, vẫn còn thiếu
nhiều cơ sở dữ liệu để xác định doanh thu,
chi phí, kết quả kinh doanh, thu nhập chịu
thuế của người nộp thuế. Đặc biệt, cơ sở dữ

Cần cơ chế phối hợp để quản lý thuế
thương mại điện tử
r THÙY LÊ
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Nợ công trong giới hạn nhưng việc huy
động vốn sẽ gặp khó khăn hơn

Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, đến cuối
năm 2018, nợ công/GDP đạt 58,4%, thấp hơn
mức trần 65%; nợ Chính phủ được kiểm soát
ở mức 50% GDP, trong khi mức trần đặt ra
là 54%; nợ nước ngoài của quốc gia là 46%
GDP, cũng chưa chạm trần 50% GDP mà
Quốc hội đặt ra; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của
Chính phủ/thu NSNN là 15,9%, thấp hơn
nhiều so với yêu cầu là 25%. Bộ Tài chính
chủ động tăng cường kiểm soát việc cấp bảo
lãnh và quản lý rủi ro nghĩa vụ nợ dự phòng
của NSNN nên về cơ bản, các dự án được
Chính phủ bảo lãnh đã trả nợ đầy đủ đúng
hạn, việc quản lý nợ công đã được thực hiện
chặt chẽ, đảm bảo nợ công an toàn.

Tại Cuộc họp báo chuyên đề về Tình
hình nợ công và các giải pháp nhằm kiểm
soát chặt chẽ nợ công, đảm bảo nợ công an
toàn, bền vững do Bộ Tài chính vừa tổ chức,
ông Võ Hữu Hiển - Phó Cục trưởng Cục
Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại
(QLN&TCĐN), Bộ Tài chính - cho biết:
Theo Luật Quản lý nợ công cũng như thông
lệ quốc tế, sự an toàn của nợ công được đánh
giá dựa trên một số chỉ tiêu cụ thể, trong đó
quan trọng nhất là quy mô nợ công/GDP và
khả năng trả nợ.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục
QLN&TCĐN, quy mô danh mục nợ Chính
phủ đến cuối năm 2018 đã được kiểm soát
chặt chẽ, quy mô thị trường vốn trong nước
5 năm qua rất tốt nhưng còn mỏng. Bên
cạnh đó, còn 1 số vấn đề đang tác động đến
sự an toàn của nợ công, đó là các khoản vay
sắp đến hạn phải trả. Ví dụ: Đối với nợ nước
ngoài của Chính phủ, trong 5 năm tới, các
khoản vay ODA sẽ giảm dần, tiến đến kết
thúc, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn vay dài

hạn, ưu đãi cho đầu tư. Đối với nợ trong
nước, lãi suất bình quân gia quyền của danh
mục nợ tính đến cuối năm 2018 ở mức
5,8%/năm, giảm đáng kể so với mức
6,6%/năm vào năm 2015. Tuy nhiên, do quy
mô thị trường trái phiếu còn nhỏ nên Chính
phủ phải lường trước khả năng huy động.

Cùng với đó là lãi suất, khi được công
nhận là nước có thu nhập trung bình, Việt
Nam không được hưởng các khoản vay ưu
đãi nhiều nữa, thậm chí một số khoản vay
phải chịu lãi suất thả nổi.

Một số thách thức khác là rủi ro tái cấp
vốn tập trung vào các khoản nợ trong nước
của Chính phủ do nghĩa vụ trả nợ đến hạn tập
trung cao vào một số năm (9,3% danh mục
nợ trong nước của Chính phủ sẽ đến hạn năm
2019; 32,7% sẽ đến hạn trong giai đoạn
2019-2021), điều này sẽ tác động đến việc bố
trí nguồn trả nợ trong cân đối NSNN và làm
gia tăng áp lực trả nợ vào thời gian tới.

Vấn đề đáng chú ý là, có một số dự án của
DN được Chính phủ bảo lãnh vay vốn, cho
vay lại (từ những năm trước) đã được Quỹ

Tích lũy trả nợ ứng trước để trả nợ. Song cho
đến nay, khả năng thu hồi những khoản đã
ứng trước nói trên vẫn chưa thể thực hiện
được do DN gặp khó khăn về tài chính.

Báo cáo mới nhất vừa được KTNN gửi
đến Quốc hội cho thấy, đến ngày
31/12/2017, số tạm ứng trả nợ cho các dự án
cho vay lại và các dự án được Chính phủ bảo
lãnh đã ở mức 17.292 tỷ đồng. Trong đó, 7
dự án được Chính phủ bảo lãnh 5.006 tỷ
đồng, bao gồm: Nhà máy Xi măng Sông
Thao, Nhà máy Xi măng Hạ Long, Nhà máy
Bột giấy Phương Nam, Nhà máy Xi măng
Thái Nguyên, Nhà máy Thủy điện Xekaman
3, Nhà máy Xi măng Đồng Bành và Nhà
máy Giấy Việt Trì.

Thông tin về tình hình trả nợ cụ thể của
các dự án này vẫn chưa được công bố. Riêng
với Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam,
ông Võ Hữu Hiển cho biết: Thủ tướng đã
giao Bộ Công Thương xử lý, làm thủ tục phá
sản, bán đấu giá để thu hồi một phần tiền tạm
ứng cho Quỹ Tích lũy trả nợ.

Tính đến cuối năm 2018, nợ công của nước ta rút xuống còn 58,4% GDP  
Ảnh minh họa

Một vài năm gần đây, nợ công/GDP đều
trong giới hạn đã được Quốc hội cho
phép do kinh tế vĩ mô khởi sắc, tuy nhiên,
công tác quản lý nợ công vẫn còn nhiều
thách thức.

Nợ công được kiểm soát chặt chẽ
nhưng vẫn còn nhiều thách thức
r THÙY ANH

và Cách mạng công nghiệp
4.0, KTNN phải được quyền
sử dụng những dữ liệu điện tử
để phục vụ cho công tác kiểm
toán. Theo đó, đối với cơ sở dữ
liệu điện tử quốc gia, kiểm toán
được quyền truy cập với chức
năng để quan sát và chiết xuất
các dữ liệu. Đối với cơ sở dữ
liệu điện tử của các đơn vị là
đối tượng kiểm toán thì nên
quy định kiểm toán được
quyền yêu cầu cùng truy cập và
chiết xuất các dữ liệu để phục
vụ kiểm toán nhằm bảo đảm
tính bảo mật và trách nhiệm
của người truy cập. 

Giải trình thêm vấn đề này,
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc khẳng định đây là
yêu cầu hết sức cần thiết. Hiện
nay, các quốc gia trên thế giới
đều thực hiện truy cập dữ liệu
điện tử qua phần mềm ứng
dụng trong hoạt động kiểm
toán. Đối với ngành KTNN
cũng đang có xu hướng làm
sao để kiểm toán viên nhà
nước không phải xuống đơn vị
để kiểm toán mà có hồ sơ, dữ
liệu để làm ngay tại cơ quan,
tránh tối đa tiếp xúc giữa kiểm
toán viên với đơn vị. Chỉ khi
nào kiểm tra hiện trường hoặc
yêu cầu giải trình thì gặp để
giải trình. 

Liên quan đến vấn đề bí
mật nhà nước, Tổng Kiểm toán
Nhà nước cho biết, KTNN sẽ
thực hiện theo đúng quy định.
Khi truy cập, phải được sự
đồng ý của đơn vị được kiểm
toán. Thủ trưởng cơ quan
thống nhất truy cập phần nào
KTNN truy cập phần đó và
kiểm toán viên sẽ cùng với cán
bộ công nghệ thông tin sở tại
truy cập kiểm tra số liệu.

Các ý kiến thảo luận của
đại biểu Quốc hội sẽ là cơ sở
để Ban Soạn thảo nghiên cứu,
tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo
Luật trình Quốc hội xem xét,
thông qua tại Kỳ họp thứ 8.n

liệu liên quan đến quản lý thuế đối với
thương mại, giao dịch điện tử... chưa được
quy định một cách toàn diện.

Cũng theo Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế
Việt Nam, việc chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu
giữa các cơ quan quản lý hữu quan chưa có
hiệu quả cao như kết nối với các tổ chức tín
dụng, các đơn vị có chức năng thanh toán
để xác định doanh thu bán hàng. Công tác
quản lý thuế chưa theo kịp thực tiễn phát
triển giao dịch thương mại hàng hóa và dịch
vụ toàn cầu.

Chia sẻ thông tin để hoàn thiện cơ sở
dữ liệu người nộp thuế

Theo ông Lưu Đức Huy, hiện ngành
thuế đang thực hiện một số giải pháp để
quản lý thuế TMĐT, trong đó giải pháp về
thể chế là sửa đổi, bổ sung một số quy định
của các luật thuế để đảm bảo bao quát được
hết các đối tượng và các hình thức kinh
doanh TMĐT phát sinh tại Việt Nam. Đặc
biệt, Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi
trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7

(đang diễn ra) đã bổ sung các nội dung liên
quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt
động kinh doanh TMĐT. Ngoài ra, Dự thảo
Luật lần này còn đề xuất ngân hàng có trách
nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế của
tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động
kinh doanh TMĐT phát sinh thu nhập từ
Việt Nam.

Đồng quan điểm trên, Chủ tịch Hội Tư
vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho
rằng, trong quản lý thu thuế có hai vấn đề đặt
ra: một là làm thế nào để nắm được doanh
thu? hai là cách thu thuế như thế nào? Vậy,
để quản lý được doanh thu, cơ quan thuế cần
có sự phối hợp của ngân hàng. Luật Quản lý
thuế hiện hành chỉ quy định ngân hàng phải
cung cấp thông tin tài khoản khách hàng (cá
nhân) khi người nộp thuế vi phạm, còn
những trường hợp khác thì chưa có quy định.
Do đó, việc đưa vào Luật Quản lý thuế sửa
đổi nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của
các ngân hàng thương mại trong việc cung
cấp thông tin khách hàng là rất cần thiết để
quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

“Các ngân hàng thương mại dù hoạt
động kinh doanh cũng phải có trách nhiệm
trong việc thu NSNN. Vấn đề đặt ra là sau
khi đưa vào Luật, Tổng cục Thuế và Ngân
hàng Nhà nước cần phải có quy chế phối
hợp chặt chẽ, làm rõ trách nhiệm của mỗi
bên trong trao đổi thông tin. Phía Ngân
hàng Nhà nước phải chỉ đạo các ngân hàng
thương mại, các tổ chức tín dụng cung cấp
thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan
thuế; còn phía cơ quan thuế phải đảm bảo
thông tin của khách hàng được bảo mật
tuyệt đối” - bà Nguyễn Thị Cúc nêu ý kiến.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, bà Lại
Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục Thương
mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công
Thương - cũng cho rằng, việc quản lý thuế
nói chung và quản lý hoạt động TMĐT nói
riêng đang gặp khó ở việc xác định doanh
thu của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên
môi trường trực tuyến. Không chỉ cơ quan
thuế, bản thân Bộ Công Thương - đơn vị
quản lý nhà nước về TMĐT cũng gặp rất
nhiều khó khăn trong việc thu thập số liệu.

Do đó, để tránh thất thu thuế như thời gian
qua, chúng ta phải có cơ chế chia sẻ thông
tin giữa tổ chức tín dụng và cơ quan thuế,
đồng thời vẫn đảm bảo bí mật thông tin của
người nộp thuế. Điều này ngành thuế và
các tổ chức tín dụng sẽ không thể làm được
nếu không có sự phối hợp của nhiều đơn vị
chức năng khác như: cơ quan an ninh
mạng, Bộ Công an…

Ngoài ra, để quản lý thuế TMĐT, các
chuyên gia đều cho rằng, cơ quan thuế cần
thành lập tổ quản lý thuế đối với hoạt động
TMĐT bao gồm các chuyên gia công nghệ
cao, các cán bộ thanh tra, kiểm tra có kinh
nghiệm; tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu
thu thập từ các nhà cung cấp dịch vụ
TMĐT; phát triển hệ thống dò tìm tự động
trên internet cho phép người dùng tìm được
tên và địa chỉ của các trang web. Điều quan
trọng hơn hết, Việt Nam cần sớm hoàn thiện
khung pháp lý chung về TMĐT, đặc biệt là
đối với các hình thức kinh doanh mới như:
tiền điện tử, tiền ảo, tài sản ảo, các mô hình
kinh tế chia sẻ…n

(Xem tiếp trang 11)
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Những quy định hiện hành về
các dự án theo hình thức hợp

tác công - tư (PPP) được đánh giá
là tương đối đồng bộ, có nhiều
điểm mới phù hợp thông lệ quốc tế,
tạo thuận lợi cho việc triển khai và
quản lý các dự án tại Việt Nam.

Tuy nhiên, từ thực tiễn kiểm
toán các dự án đầu tư theo hình
thức PPP, nhất là đối với các dự án
xây dựng - kinh doanh - chuyển
giao (BOT), xây dựng - chuyển
giao (BT), KTNN nhận thấy vẫn
còn một số vướng mắc về cơ chế,
chính sách và pháp luật cần được
tháo gỡ, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, các văn bản quy
phạm pháp luật về đầu tư theo hình
thức PPP (trong đó có dự án BOT,
BT) còn nhiều hạn chế, như: giá trị
pháp lý chưa cao; quy định trách
nhiệm, nguồn lực phục vụ cho công
tác giám sát của cơ quan nhà nước
còn thiếu chi tiết, chưa cụ thể; thiếu
hướng dẫn việc xây dựng phương
án tài chính; chưa quy định cụ thể
mức lợi nhuận của nhà đầu tư…

Thứ hai, chưa quy định rõ tiêu
chí xác định dự án BOT. Dự án
BOT giao thông phải là dự án mới,
không phải là đường độc đạo để
người dân có quyền lựa chọn
đường cũ hoặc đường mới, người
dân muốn đi đường tốt (đường
mới) thì phải trả tiền. Thế nhưng,
nhiều dự án chỉ cải tạo, nâng cấp
các tuyến đường huyết mạch, độc
đạo khiến cho người dân không có
quyền lựa chọn, dự án trở thành
độc quyền, nhà đầu tư thu lợi
nhuận cao.

Thứ ba, theo quy định, có hai
hình thức lựa chọn nhà đầu tư là
đấu thầu và chỉ định thầu nhưng
hầu hết các dự án BOT, BT đều
chỉ định thầu đã làm giảm sự cạnh
tranh, giảm hiệu quả đầu tư của
dự án.

Thứ tư, việc quy định vốn chủ
sở hữu của nhà đầu tư không được
thấp hơn 10% hoặc 15% tổng vốn
đầu tư (theo khoản 2, Điều 10 Nghị
định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư
theo hình thức đối tác công - tư)
dẫn đến hầu hết các dự án BOT, BT
đều có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu
theo số tối thiểu này. Chưa quy định
thời điểm nhà đầu tư phải góp đủ
số vốn chủ sở hữu. Chưa quy định
cụ thể tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu

tư. Việc xác định yếu tố này chủ
yếu thông qua thương thảo hợp
đồng nên vẫn có tình trạng chênh
lệch lớn giữa các hợp đồng (cao
nhất 12%, thấp nhất 9% so với vốn
chủ sở hữu). 

Cơ quan nhà nước chưa có giải
pháp quản lý doanh thu thu phí - chỉ
tiêu quan trọng liên quan đến việc
xác định thời gian thu phí hoàn vốn
của dự án. 

Theo quy định, khoảng cách
giữa hai trạm thu phí tối thiểu là 70
km. Tuy nhiên, Thông tư số
159/2013/TT-BTC của Bộ Tài
chính hướng dẫn chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí sử dụng
đường bộ hoàn vốn đầu tư xây
dựng đường bộ lại quy định:
“Trường hợp đường bộ đặt trạm
thu phí không thuộc quy hoạch
hoặc khoảng cách giữa các trạm
thu phí không đảm bảo tối thiểu 70
km trên cùng tuyến đường thì trước
khi xây dựng trạm thu phí, Bộ Giao
thông vận tải thống nhất ý kiến với
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ
Tài chính quyết định (đối với
đường quốc lộ), Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân

dân cùng cấp quyết định (đối với
đường địa phương)”. Từ quy định
này, một số trạm thu phí có cự ly
dưới 70 km, một số trạm thu phí đặt
không đúng tuyến đường đầu tư.
Việc quy định cự ly tối thiểu 70 km
cũng chưa có đầy đủ cơ sở khoa
học, các nước trên thế giới chỉ áp
dụng 2 hình thức thu phí là thu phí
lượt và thu phí theo chiều dài tuyến
đường sử dụng.

Bên cạnh đó, tại nhiều dự án,
tổng mức đầu tư được lập và phê
duyệt chưa đảm bảo quy định; một
số chi phí được lập thiếu căn cứ,

cao so với thực tế và quy định làm
tăng tổng mức đầu tư, tăng thời
gian thu phí hoàn vốn của dự án.

Thứ năm, do chủ đầu tư lập dự
toán và có toàn quyền quản lý, điều
hành dự án nên đơn giá, định mức
thường cao hơn so với thị trường.
Cơ chế thanh toán bằng quỹ đất
không qua đấu thầu, giá đất thanh
toán cho các hợp đồng BT thường
thấp hơn giá thị trường do không
đấu giá. Bên cạnh đó, mỗi địa
phương áp dụng một phương pháp
tính giá đất khác nhau, các phương
pháp xác định giá đất cũng còn

nhiều bất cập, vướng mắc.
Việc quy định thời điểm giao

đất để thanh toán dự án BT và thời
điểm giao dự án BT không rõ ràng
dẫn đến việc thanh toán dự án BT
bằng quỹ đất không đảm bảo
nguyên tắc ngang giá. Theo quy
định: Địa phương giao đất, cho
thuê đất để thanh toán cho nhà đầu
tư trước khi phê duyệt quyết toán
vốn đầu tư xây dựng công trình, dự
án BT hoặc giao đất, cho thuê đất
để thanh toán cho nhà đầu tư đồng
thời hoặc sau khi phê duyệt quyết
toán vốn đầu tư xây dựng công
trình dự án BT; giá đất quy định
được xác định tại thời điểm giao
đất; giá trị công trình BT được xác
định (chính thức) tại thời điểm
quyết toán công trình. Thế nhưng,
trên thực tế, Nhà nước thanh toán
các chi phí dự án cho nhà đầu tư
bằng một khu đất được định giá
ngay khi ký hợp đồng BT, mức giá
được xác định tại thời điểm giao
đất, trong khi đó, phải sau khoảng
3 - 5 năm, Nhà nước mới nhận
được sản phẩm của hợp đồng BT.
Lúc này, giá trị khu đất dùng để
thanh toán đã tăng lên nhiều khiến
cho việc thanh toán không bảo
đảm nguyên tắc ngang giá, làm lợi
lớn cho nhà đầu tư, gây thiệt hại
cho NSNN.

Thứ sáu, Nghị định số
15/2015/NĐ-CP của Chính phủ
quy định việc giám sát chất lượng
công trình còn chưa chặt chẽ, cụ
thể: nhà đầu tư, DN chịu trách
nhiệm về chất lượng công trình,
dịch vụ dự án, tự giám sát, quản lý
hoặc thuê tư vấn quản lý, giám sát
thi công, nghiệm thu...; cơ quan
quản lý nhà nước chỉ giám sát việc
tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu
tư, DN theo hợp đồng và trong
trường hợp cần thiết, cơ quan quản
lý mới thuê tổ chức tư vấn có đủ
năng lực để hỗ trợ thực hiện việc
giám sát…n

Ảnh tư liệu

Kỳ I Nhiều kiến nghị sau khi kiểm toán 
các dự án BOT, BT

r TS. ĐẶNG VĂN HẢI - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, KTNN

Qua kiểm toán 40 dự án BOT, KTNN chỉ rõ nhiều sai phạm, cụ
thể như:  

Một số nội dung chưa được quy định để tính thời gian hoàn vốn
với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã đưa vào phương án tài
chính. 31/87 trạm thu phí không đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa
2 trạm là 70 km, 6 trạm thu phí hoàn vốn trước thời điểm dự án hoàn
thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. KTNN đã kiến nghị giảm thời gian
thu phí hoàn vốn của 40 dự án là 120 năm so với phương án tài chính
ban đầu và giảm giá trị đầu tư 1.467,3 tỷ đồng (năm 2016 KTNN
đã kiến nghị giảm 107,4 năm của 27 dự án).

Qua kiểm toán 21 dự án BT, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính
3.815,4 tỷ đồng.n

đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí
trong thời gian qua đã phối hợp rất hiệu
quả với KTNN, có nhiều bài viết tuyên
truyền về kết quả kiểm toán, giúp nâng cao
vị thế của KTNN. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết,
trong 25 năm hoạt động, KTNN đã kiến nghị
xử lý về tài chính hơn 413.000 tỷ đồng. Kết
quả kiến nghị xử lý tài chính có bước tiến
mạnh trong 5 năm qua (2013-2018), đạt gần
289.000 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần tổng số
kiến nghị trong 20 năm trước đó. Riêng năm
2018, KTNN kiến nghị xử lý tài chính
89.600 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến
nay; kiến nghị xử lý tài chính đã được phần
lớn các đơn vị chấp hành thực hiện nghiêm
túc, đạt trên 73%. Qua kiểm toán, KTNN đã
kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 115 văn
bản, gồm các luật, nghị định, thông tư, nghị
quyết, quyết định và văn bản khác. 

“Những kết quả trên luôn có sự ủng hộ
của các cơ quan thông tấn, báo chí. Mong
rằng, trong thời gian tới, các cơ quan quản
lý báo chí và cơ quan báo chí tiếp tục quan
tâm, đồng hành cùng KTNN trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ của mình” - Tổng Kiểm
toán Nhà nước nhấn mạnh. 

Báo cáo về kết quả phối hợp hoạt động
với các cơ quan quản lý báo chí và các cơ
quan báo chí, truyền thông, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết, thời
gian qua, việc đẩy mạnh quan hệ phối hợp
với các cơ quan quản lý báo chí và các cơ
quan báo chí đã đạt được nhiều kết quả quan
trọng. Nổi bật trong năm qua, KTNN đã tổ
chức thành công Đại hội Tổ chức Các cơ
quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14

(Đại hội ASOSAI 14) - một sự kiện quốc tế
cấp cao có quy mô lớn nhất của ASOSAI lần
đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Một
trong những nhân tố góp phần vào thành
công chung của Đại hội chính là sự phối hợp
hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên
truyền giữa KTNN với hơn 50 cơ quan thông
tấn, báo chí, đặc biệt là 5 cơ quan đã ký Quy
chế phối hợp công tác với KTNN. Thực hiện
Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 25
năm ngày thành lập KTNN, KTNN tiếp tục
phối hợp với các cơ quan báo chí đã ký Quy
chế phối hợp công tác và một số cơ quan báo
chí khác thực hiện và đăng tải nhiều bài viết
về KTNN và hoạt động KTNN. 

Tại buổi Gặp mặt, các đại biểu đánh
giá cao việc KTNN đã tạo điều kiện cho

các cơ quan báo chí tiếp cận, tìm hiểu
thực tế và khai thác thông tin về tổ chức
và hoạt động của KTNN theo quy định,
phục vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin
về hoạt động KTNN. Các cơ quan báo
chí mong muốn KTNN tiếp tục tạo điều
kiện cho phóng viên được tiếp cận, khai
thác thông tin về các hoạt động của
KTNN, giúp cho việc thông tin được
chính xác, kịp thời, đáp ứng đòi hỏi của
xã hội. 

Nhân dịp này, KTNN đã tặng Bằng
khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước cho
6 tập thể; trao Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho 14 cá
nhân có nhiều thành tích trong công tác
tuyên truyền, đưa tin kịp thời về hoạt
động của KTNN, góp phần vào sự
nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.n

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC - LÊ HÒA

Gặp mặt đại biểu...                              (Tiếp theo trang 2)
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Tận dụng kỹ thuật số để 
nâng cao năng suất làm việc 

Điện toán đám mây là công
nghệ giúp con người có thể sử
dụng các phần mềm ứng dụng ở
bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào
miễn là có internet. Điều này
đồng nghĩa với việc điện toán
đám mây sẽ giúp kế toán viên,
kiểm toán viên có thể làm việc tại
nhà vào buổi tối hay ngày nghỉ,
hay ngay cả khi trên đường đi
công tác. Sự linh hoạt này đặc
biệt tiện lợi cho các kế toán viên
làm dịch vụ cho cùng lúc nhiều
DN, khi mà họ phải liên tục di
chuyển giữa trụ sở làm việc và
các DN thuê làm sổ sách kế toán
cho họ.

Blockchain là công nghệ sử
dụng sổ cái phân tán. Các giao
dịch một khi đã được lưu trữ
trong sổ cái thì sẽ không thể thay
đổi được. Mỗi chủ thể tham gia
mạng lưới Blockchain đều được
lưu giữ một bản sao của sổ cái
chung và bản này luôn được cập
nhật đồng bộ thông qua một cơ
chế đồng thuận, nên bất cứ thay
đổi nào xảy ra các chủ thể đều
biết và có quyền chấp nhận hay
không. Cơ chế hoạt động của
Blockchain như vậy đảm bảo sự
tin cậy, minh bạch và bảo mật đối
với các giao dịch giữa các chủ thể
trong mạng lưới.

Việc kiểm toán đối với các tập
đoàn lớn với hàng triệu giao dịch
là một công việc cực kỳ tốn kém
thời gian và nhân lực. KPMG và
Deloitte là hai DN kiểm toán đã
sử dụng một công cụ phân tích dự
báo (preditive analytics) để phân
tích khối lượng khổng lồ dữ liệu
kế toán giúp nhanh chóng khoanh
vùng những khu vực số liệu có
vấn đề, từ đó đội kiểm toán tập
trung vào phân tích khu vực số
liệu này hơn, thay vì việc chọn

mẫu như cách làm truyền thống.
Công nghệ này giúp tăng chất
lượng kiểm toán, đồng thời giảm
thời gian thực hiện xuống hàng
chục lần. Công ty kiểm toán PwC
cũng đang sử dụng tự động hóa
quy trình bằng robot (Robotic
Process Automation) cho công
tác kiểm toán. Theo PwC, có
khoảng 45% công việc có thể
được thực hiện tự động bởi robot,
giúp tiết kiệm khoảng 2.000 tỷ
USD toàn cầu.

Những minh chứng về việc
ứng dụng các công nghệ của cuộc
CMCN 4.0 ở trên rõ ràng đã giúp
nâng cao nhiều lần năng suất làm
việc của các kế toán, kiểm toán
viên. Hiện nay, một DN lớn có
thể có hàng chục kế toán nhưng

trong tương lai sẽ chỉ cần vài ba
nhân viên kế toán. Tương tự với
ngành kiểm toán, một công ty
kiểm toán hiện nay tại một thời
điểm làm dịch vụ kiểm toán cho
10 DN thì trong tương lai có thể
kiểm toán đồng thời cho 100 DN.
Việc thay đổi về năng suất lao
động giúp DN hay người làm
dịch vụ kế toán, kiểm toán chỉ
phải thuê ít lao động hơn mà vẫn
tăng doanh số do phục vụ được
nhiều khách hàng hơn.

Trí tuệ nhân tạo giải quyết 
bài toán nhân lực 
cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Trí tuệ nhân tạo là việc máy
tính mô phỏng theo cách tư duy
của con người, gồm rất nhiều kỹ

thuật khác nhau, trong đó, công
nghệ nhận dạng hình ảnh và học
máy (machine learning) giúp cho
việc nhập dữ liệu nhanh chóng
hơn. Cụ thể: hóa đơn, chứng từ
chỉ cần dùng điện thoại chụp ảnh
hoặc dùng máy scan, máy tính sẽ
tự phân tích thông tin để chuyển
thành hóa đơn, chứng từ vào phần
mềm kế toán mà không phải nhập
dữ liệu bằng tay. 

Ngoài ra, ứng dụng trí tuệ
nhân tạo có thể tự động phân loại
và định khoản giao dịch. Các phần
mềm kế toán kết nối với ngân
hàng hoặc kho bạc có thể giúp tự
động tải về sao kê các giao dịch
đã thực hiện. Cơ chế học máy sẽ
giúp phần mềm tự phân loại, định
khoản hoặc điền các thông tin còn

thiếu để chuyển các giao dịch này
thành các chứng từ kế toán, hay
giao dịch thu, chi mà không cần
sự can thiệp của người dùng. Cơ
chế này cũng sẽ giúp tự động hóa
việc đối chiếu sổ phụ ngân hàng
mà không cần con người.

Hiện nay, cả nước hiện có đến
400.000 DN siêu nhỏ và hơn 5
triệu hộ kinh doanh cá thể. Các
DN siêu nhỏ, với khối lượng công
việc không nhiều và chi phí hạn
chế, nên thường không thuê kế
toán toàn thời gian mà thuê kế
toán dịch vụ. Với một số lượng
lớn DN siêu nhỏ và xu hướng
hàng trăm nghìn hộ kinh doanh cá
thể sẽ chuyển thành DN, thì
nguồn lực kế toán, kiểm toán dịch
vụ sẽ khó có thể đủ để phục vụ
cho toàn bộ thị trường. 

Để giải quyết vấn đề này, ứng
dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo là
một lựa chọn hiệu quả bởi nó có
thể giúp tự động hóa việc nhập
chứng từ và hạch toán kế toán,
đồng thời kết nối với cơ quan thuế
và các ngân hàng để có thể gửi
báo cáo thuế và thực hiện các giao
dịch thanh toán, nhận sao kê, đối
chiếu với ngân hàng hoàn toàn
trên phần mềm. Việc tự động hóa
này có thể giúp một kế toán viên
làm kế toán cho vài chục đến cả
trăm DN siêu nhỏ một tháng, qua
đó giúp giải quyết được triệt để
bài toán nguồn lực kế toán cho
hàng trăm nghìn đến hàng triệu
DN siêu nhỏ sau này.

Ứng dụng công nghệ số
CMCN 4.0 là xu thế tất yếu đang
diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế
giới và xảy ra trên mọi lĩnh vực
của nền kinh tế. DN nào biết cách
ứng dụng các công nghệ của cuộc
CMCN 4.0 sẽ giúp tăng chất
lượng dịch vụ và giảm được chi
phí nhân công, dẫn tới sẽ thu hút
được nhiều khách hàng hơn.
Ngược lại, những DN không tận
dụng được cơ hội này sẽ cạnh
tranh kém hơn và sẽ bị đào thải,
biến mất khỏi thị trường. Hi vọng
rằng các DN, tổ chức hoặc cá
nhân làm kế toán và kiểm toán
Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội,
nhanh chóng ứng dụng và chuyển
đổi số, tạo tiền đề cho việc tăng
năng suất và sức cạnh tranh của
tổ chức.n

Áp dụng công nghệ sẽ giúp giảm chi phí và tăng chất lượng dịch vụ kiểm toán           Ảnh minh họa

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trên toàn thế giới, được định
hướng bởi những nền tảng công nghệ cốt lõi gồm: Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo, người máy
thông minh, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và một số công nghệ khác. CMCN 4.0 đã tác động
đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng. Những
tác động này mang tính tích cực trong dài hạn song cũng tạo ra nhiều thách thức điều chỉnh trong
ngắn hạn và trung hạn.

Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến nhiều
cơ hội cho ngành kế toán và kiểm toán
r ThS. NGUYỄN XUÂN HOÀNG - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA

PwC hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật 
các quy định về hải quan

Vừa qua, tại Bắc Ninh và Đồng Nai, PwC Việt Nam
đã tổ chức Hội thảo “Cập nhật quy định về hàng gia công,
sản xuất xuất khẩu, hàng của DN chế xuất theo Thông tư
số 39/2018/TT-BTC”. Tại đây, các chuyên gia của PwC
đã chia sẻ các vấn đề đáng chú ý trong việc chuẩn bị báo
cáo quyết toán hải quan hằng năm và thảo luận về những
cập nhật mới nhất trong các quy định hải quan như Thông
tư 39 về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu.n

SAPP khai giảng khóa học về Kiểm toán 
và Dịch vụ đảm bảo

Ngày 09/6, Học viện Kế toán và Kiểm toán thực hành
(SAPP) khai giảng Khóa học ACCA AA/F8 - Kiểm toán
và Dịch vụ đảm bảo dành cho học viên theo đuổi nghề
nghiệp hoặc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng vào các vị
trí như: kế toán, kiểm toán, thuế, tư vấn tài chính… Khóa

học giúp học viên nhận thức được các khái niệm về kiểm
toán và bảo hiểm, chức năng của kiểm toán, quản trị DN;
hiểu và đánh giá về kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro để
có kết luận phù hợp.n

Khởi động Chương trình Học bổng 
hè ACCA 2019

Học bổng hè ACCA Raise Your Dream là cuộc thi
được tổ chức thường niên bởi Học viện Kế toán và Kiểm
toán thực hành (SAPP Academy) dành cho sinh viên các
khoa kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế. Năm nay, quy
mô cuộc thi được mở rộng ở cả Hà Nội và TP. HCM
nhằm giúp các thí sinh có thêm cơ hội làm việc tại Big
Four và các công ty đa quốc gia trong và ngoài nước.n

Hội thảo Quản lý tài chính cá nhân
Ngày 08/6, tại Hưng Yên, Hiệp hội Kế toán Công

chứng Australia (CPA Australia) phối hợp cùng Đại học

Anh Việt (BUV) tổ chức Hội thảo Quản lý tài chính cá
nhân. Tại đây, các chuyên gia của CPA Australia đã chia
sẻ về tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân để đạt
được mục tiêu của cuộc sống; các công cụ và phương
pháp để quản lý thu nhập/chi phí và phân bổ thu nhập
một cách hợp lý.n

Excel dành cho kế toán quản trị
Mới đây, tại TP. HCM, Trung tâm Đào tạo Smart

Train khai giảng Khóa học về “Excel dành cho kế toán
quản trị” dành cho những người làm công tác quản lý và
nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính,
kiểm toán. Khóa học được thiết kế nhằm nâng cao khả
năng sử dụng các công cụ và hàm Excel thông dụng dành
cho kế toán quản trị; phân tích các dữ liệu quản trị nội bộ
một cách hiệu quả để đưa ra các báo cáo quản trị dành
cho lãnh đạo; thiết lập được ngân sách hoạt động của
công ty; trình bày báo cáo hiệu quả bằng các biểu đồ
thông dụng.n                    N.LY
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Dự án kết nối giao thông 
quan trọng

Dự án Đường nối TP. Hạ
Long với cầu Bạch Đằng
được UBND tỉnh Quảng Ninh
phê duyệt đầu tư tại Quyết
định số 1292/QĐ-UBND ngày
18/6/2014. Dự án do Sở Giao
thông vận tải (GTVT) Quảng
Ninh làm chủ đầu tư. Đại diện
chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án
Đường nối TP. Hạ Long với cầu
Bạch Đằng (Ban QLDA). UBND
TP. Hạ Long, UBND thị xã
Quảng Yên lần lượt là chủ đầu tư
của tiểu dự án giải phóng mặt
bằng, bồi thường hỗ trợ và tái
định cư trên địa bàn TP. Hạ Long,
thị xã Quảng Yên; Trung tâm
Phát triển quỹ đất TP. Hạ Long,
Trung tâm Phát triển quỹ đất thị
xã Quảng Yên lần lượt là đại diện
chủ đầu tư của các tiểu dự án này.

Đường nối TP. Hạ Long với
cầu Bạch Đằng là một trong 2 dự
án thành phần trên tuyến đường
nối TP. Hạ Long - TP. Hải Phòng,
nối với đường cao tốc Hà Nội -
Hải Phòng nhằm hoàn chỉnh
tuyến đường kết nối tam giác
kinh tế Hà Nội - Hải Phòng -
Quảng Ninh. Dự án một mặt góp
phần hoàn thiện hạ tầng giao
thông tuyến đường cao tốc ven
biển vùng duyên hải Bắc bộ, vùng
Đồng bằng sông Hồng; mặt khác
giúp giảm tải lưu lượng cho Quốc
lộ 18 và Quốc lộ 10, rút ngắn thời
gian lưu thông từ Hải Phòng đến
Quảng Ninh. 

Quy mô đầu tư dự án theo phê
duyệt có chiều dài tuyến là 19,8
km; quy mô đường cao tốc thiết
kế 100 km/h theo TCVN
5729:2012; công trình cầu và
cống trên tuyến bằng bê tông cốt
thép và bê tông cốt thép dự ứng
lực… Tổng mức đầu tư của Dự
án là 6.416 tỷ đồng, trong đó chi
phí xây dựng và thiết bị là
4.139,6 tỷ đồng; chi phí giải
phóng mặt bằng là 566,6 tỷ đồng;
chi phí dự phòng là 1.213 tỷ
đồng; còn lại là chi phí quản lý
Dự án, chi phí tư vấn đầu tư và
chi phí khác. Theo kế hoạch, thời
gian thực hiện Dự án từ năm
2014-2017, thi công trong 24
tháng kể từ ngày khởi công. 

Qua kiểm toán, KTNN xác
định tổng vốn đầu tư Dự án là
3.514,8 tỷ đồng (từ nguồn ngân
sách địa phương). Trong giá trị
chi phí đầu tư được kiểm toán

1.855,4 tỷ đồng, KTNN xác nhận
giá trị chi phí đầu tư là 1.833,5 tỷ
đồng, chênh lệch giảm gần 21,9
tỷ đồng. Do đó, KTNN chỉ ra là
kế hoạch vốn bố trí lớn hơn nhu
cầu Dự án, nhất là năm 2014, tỷ
lệ giải ngân chỉ đạt 300/960 tỷ
đồng kế hoạch vốn. Đây là một
trong những điểm hạn chế làm
ảnh hưởng đến tính kinh tế của
Dự án - KTNN nêu rõ trong Báo
cáo kiểm toán hoạt động xây
dựng và việc quản lý, sử dụng
vốn đầu tư Dự án Đường nối TP.
Hạ Long với cầu Bạch Đằng.

Cơ bản tuân thủ quy định 
trong quá trình phê duyệt 
Dự án

Về cơ sở của việc lập tổng
mức đầu tư, KTNN đánh giá,
tổng mức đầu tư được lập trên cơ

sở khối lượng dự án và đơn giá tại
thời điểm tính toán. Trong đó, chi
phí xây dựng và thiết bị được tính
theo khối lượng từ hồ sơ thiết kế
cơ sở; đơn giá được xây dựng
theo chế độ quy định của Bộ Xây
dựng, các nghị định của Chính
phủ về quy định mức lương tối
thiểu vùng, công bố giá vật liệu
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh,
bảng giá ca máy địa phương và
các văn bản có liên quan khác.
Các chi phí quản lý dự án, tư vấn
đầu tư và chi phí khác được lập
theo tỷ lệ phần trăm theo quy định
của Bộ Xây dựng và các văn bản
có liên quan. Chi phí giải phóng
mặt bằng được tính theo khối
lượng phải bồi thường giải phóng
mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư của
dự án và các chế độ của Nhà
nước. Chi phí dự phòng gồm dự

phòng khối lượng (10%) và dự
phòng trượt giá đã được lập theo
hướng dẫn tại Nghị định số
112/2009/NĐ-CP của Chính phủ
về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình. KTNN cũng
nhận định, phương pháp tính tổng
mức đầu tư của Dự án đã tuân thủ
theo Nghị định số 112/2009/NĐ-
CP; Thông tư hướng dẫn lập và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình của Bộ Xây dựng. Giá
trị tổng mức đầu tư cũng đã được
duyệt phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, KTNN đã đánh
giá việc tuân thủ quy định trong
lập, thẩm định và phê duyệt Dự
án; công tác thực hiện Dự án.
Theo KTNN, Dự án được lập
phù hợp với quy hoạch phát triển
hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà
Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

đến năm 2020 và các văn bản
khác liên quan. Đơn vị tư vấn
được giao lập Dự án đầu tư là
Tổng công ty Tư vấn thiết kế
GTVT đủ điều kiện năng lực
theo quy định (có đăng ký kinh
doanh phù hợp và đã từng lập
nhiều dự án có tính chất và quy
mô tương tự).

Trong quá trình triển khai Dự
án, tỉnh Quảng Ninh đã thực
hiện theo ý kiến chỉ đạo của
Chính phủ và hoàn chỉnh thiết
kế cơ sở theo ý kiến của Bộ
GTVT; đánh giá tác động môi
trường đã được Bộ Tài nguyên
& Môi trường thẩm định. Tuy đã
chấp hành trình tự, thủ tục đầu
tư theo quy định nhưng khi phê
duyệt Dự án, UBND tỉnh Quảng
Ninh chưa xác định rõ cơ cấu
nguồn vốn và khả năng cân đối
nguồn vốn mà chỉ ghi chung
“ngân sách tỉnh và các nguồn
vốn huy động hợp pháp khác”.
Điều này chưa phù hợp với quy
định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg
ngày 15/10/2011 của Thủ tướng
Chính phủ. Trách nhiệm này
thuộc về Sở Kế hoạch & Đầu tư
và UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo KTNN, hồ sơ thiết kế cơ
sở của Dự án cơ bản phù hợp với
chủ trương, mục tiêu đầu tư, kết
quả khảo sát và quy hoạch được
duyệt tại Quyết định số
269/2006/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt điều
chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Quảng Ninh đến năm 2010 và
định hướng đến năm 2020. Hồ sơ
khảo sát lập Dự án tuân thủ quy
định về khảo sát bước lập Dự án.
Chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết
kế cơ sở đảm bảo thể hiện đầy đủ
các thông số kỹ thuật chủ yếu phù
hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn
được áp dụng để triển khai các
bước tiếp theo.n

(Kỳ sau đăng tiếp)

Cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh                                                                                               Ảnh: TK

Dự ÁN ĐườNG NốI TP. Hạ LONG VớI CầU BạCH ĐằNG, TỉNH QUảNG NINH:

Kỳ I      Dự án giao thông quan trọng, 
phù hợp quy hoạch

r PHÚC KHANG

Được khởi công xây dựng từ năm 2014, Dự án Đường nối TP. Hạ Long với cầu Bạch Đằng đóng vai
trò quan trọng trong hệ thống giao thông liên vùng nhằm phát huy lợi thế thu hút đầu tư, tạo động
lực mang tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như vùng
kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng duyên hải Bắc bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng. Năm 2016, KTNN
đã tiến hành kiểm toán đối với Dự án này.

Kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh
căng thẳng thương mại

Vừa qua, KPMG đã phối hợp với Hiệp hội Thương
mại Hoa Kỳ Amcham tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm với
chủ đề “Kinh doanh tại Việt Nam trong bối cảnh căng
thẳng thương mại Trung Quốc”. Tại đây, các chuyên gia
của KPMG đã chia sẻ kinh nghiệm hữu ích và những lưu
ý cần cân nhắc khi các DN muốn tìm kiếm cơ hội để
chuyển sang Việt Nam, tránh các xung đột trong thương
mại và chính trị.n

CPA Australia định hướng nghề nghiệp 
cho sinh viên

Mới đây, Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia

(CPA Australia), Viện Kinh tế Quản trị, Đại học Bách
khoa Hà Nội đã phối hợp tổ chức Tọa đàm định hướng
nghề nghiệp cho các sinh viên chuyên ngành kế toán.
Chương trình được thực hiện với mong muốn nâng cao
nhận thức cho sinh viên về triển vọng nghề nghiệp trong
ngành kế toán, kiểm toán sau khi ra trường và giá trị của
các chứng chỉ quốc tế đối với sự phát triển nghề nghiệp
trong tương lai.n

VACPA cập nhật kiến thức 
cho kiểm toán viên

Trong 2 ngày 05 và 06/6, tại TP. HCM, Hội Kiểm
toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức Lớp
Cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành
nghề. Nội dung khóa học bao gồm: các phương pháp lập

kế hoạch thuế trong kinh doanh, tiền lương tính bảo hiểm
xã hội; các sai sót thường gặp trong việc lập kế hoạch tối
ưu về nghĩa vụ thuế và bảo hiểm; hướng dẫn lập và trình
bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.n

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ 
trong doanh nghiệp

Vừa qua, Học viện APT đã khai giảng Khóa học Xây
dựng hệ thống kiểm soát nội bộ dành cho các DN muốn
định hướng, xác lập, thực hiện một cơ chế giám sát bằng
những quy định rõ ràng. Khóa học sẽ hỗ trợ DN giảm
bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh và tính chính
xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính; đảm bảo
sử dụng tối ưu các nguồn lực, đạt được mục tiêu đặt ra.n

NGUYỄN LY
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Vi phạm tràn lan

Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) vừa thực hiện rà soát
hoạt động LKĐT của hơn 200
trường ĐH trên toàn quốc từ năm
2018 đến đầu năm 2019, qua đó
phát hiện nhiều vi phạm liên quan
đến hoạt động này. 

Qua rà soát, Bộ GD&ĐT đã chỉ
ra một số vấn đề nổi cộm cần tập
trung chấn chỉnh, xử lý, như: Nhiều
đơn vị thực hiện LKĐT khi chưa
được phép của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền (Trường ĐH
Tây Nguyên, Trường ĐH Mỏ - Địa
chất, Trường ĐH Y tế Công cộng,
Học viện Hành chính quốc gia... );
việc đặt lớp LKĐT không đúng
quy định. Một số trường LKĐT với
đơn vị không đúng đối tượng, như:
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (liên
kết với Trung tâm Dạy nghề Hiệp
Hòa - Bắc Giang), Trường ĐH
Quảng Bình (liên kết với các trung
tâm giáo dục thường xuyên)... 

Đáng nói, những sai phạm
trong việc thực hiện LKĐT cũng đã
được KTNN chỉ ra. Cụ thể, qua kết
quả kiểm toán thực hiện năm 2018
tại Bộ GD&ĐT cho thấy, một số
đơn vị thực hiện LKĐT khi chưa
được Bộ GD&ĐT cho phép
(Trường ĐH Luật TP. HCM,
Trường ĐH Tây Nguyên)... 

Đặc biệt, mảng LKĐT có yếu
tố nước ngoài cũng có nhiều sai
sót. Có đề án liên kết chưa thể
hiện đánh giá về điều kiện vật chất
theo quy định (Chương trình
LKĐT hệ cử nhân ngành Khoa
học máy tính giữa Trường ĐH
Công nghiệp Hà Nội và Trường
ĐH Frostburg, Hoa Kỳ; Chương
trình LKĐT hệ cử nhân ngành Kế
toán giữa Trường ĐH Kinh tế
Quốc dân và Trường York St

John, Anh... ); điều kiện về giảng
viên dự kiến tham gia giảng dạy
chưa đảm bảo (Chương trình
LKĐT hệ thạc sĩ Quản trị kinh
doanh giữa Trường ĐH Mỏ và
ĐH SEGi, Malaysia; Chương
trình LKĐT hệ cử nhân ngành
Khoa học máy tính của Trường
ĐH Công nghiệp Hà Nội). Ngoài
ra, còn đề án trong thỏa thuận hợp
tác không yêu cầu tiếng Anh đầu
vào, có chương trình hoạt động
không hiệu quả, một số chương

trình chưa gia hạn nhưng vẫn
đang tiếp tục triển khai... 

Theo các chuyên gia giáo dục,
qua kết quả thanh tra, kiểm tra,
kiểm toán của các cơ quan chức
năng đã phát lộ ra khoảng trống về
công tác quản lý cũng như sự bất
hợp lý trong triển khai chính sách
LKĐT, góp phần làm “loạn” hoạt
động LKĐT. Đáng chú ý, sai phạm
không chỉ xảy ra ở các trường ĐH
dân lập, cơ sở đào tạo nhỏ mà còn
diễn ra tại các trường có uy tín. Hệ

lụy của tình trạng này là tạo ra
nguồn nhân lực không đảm bảo
chất lượng, làm người học phí tổn
thời gian, vật lực... 

Siết chặt quản lý, tăng chế tài
xử lý vi phạm trong LKĐT

Trước tình trạng vi phạm trong
LKĐT diễn ra tràn lan, qua kiểm
toán, KTNN đã từng kiến nghị Bộ
GD&ĐT chỉ đạo tổ chức thanh tra,
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả
hoạt động của các chương trình liên
kết, thực hiện rà soát công tác mở
mã ngành mới cũng như có biện
pháp xử lý kiên quyết đối với các
trường hợp vi phạm. 

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, từ
năm 2017, Bộ đã ban hành Thông
tư số 07/2017/TT-BGDĐT quy
định về LKĐT trình độ ĐH. Đây là
cơ sở pháp lý để các cơ sở giáo dục
ĐH thực hiện, đồng thời là cơ sở
pháp lý trong công tác quản lý,
thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, đại
diện Bộ này cũng lý giải, do quy
định hiện cho phép nhiều đơn vị
được cấp phép LKĐT (Bộ Công
an, Bộ Quốc phòng, ĐH Quốc gia,
ĐH vùng, cơ sở giáo dục ĐH đạt
chuẩn quốc gia theo quy định của
Luật Giáo dục ĐH hoặc các cơ sở
giáo dục ĐH được phép thực hiện
tự chủ…) dẫn đến việc quản lý gặp
nhiều khó khăn; chế tài xử phạt

không đủ sức răn đe khi cơ sở đào
tạo có sai phạm.

Để chấn chỉnh công tác LKĐT,
Bộ GD&ĐT vừa có Công văn yêu
cầu các cơ sở giáo dục ĐH báo cáo
chi tiết về việc thực hiện hoạt động
này. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo
kết quả, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà
soát, kiểm tra và có giải pháp chấn
chỉnh hoạt động LKĐT đối với các
cơ sở thực hiện chưa đúng quy định.
Đồng thời, Bộ sẽ tăng cường công
tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện
các quy định pháp luật liên quan
đến hoạt động này, có hình thức xử
lý với các trường hợp vi phạm.

Đề cập cụ thể về công tác này,
Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT
Nguyễn Huy Bằng cho biết, trong
tháng 5/2019, Bộ đã ban hành 2
quyết định xử phạt vi phạm hành
chính với cơ sở có vi phạm LKĐT
với tổng số tiền phạt là 55 triệu
đồng. Tuy nhiên, đại diện Thanh tra
Bộ cũng thừa nhận, với mức xử
phạt vi phạm như hiện nay là rất
thấp, do đó không đủ sức răn đe.
“Việc tổ chức LKĐT sẽ mang lại
lợi ích rất lớn cho trường, trong khi
mức xử phạt khi bị phát hiện quá
nhỏ, nên nhiều cơ sở vẫn cố tình vi
phạm” - ông Bằng nêu. 

Về giải pháp lâu dài, đại diện
Thanh tra Bộ cho biết, Bộ đang
nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện quy
định trách nhiệm quản lý về LKĐT
trên địa bàn đối với các cơ quan
quản lý giáo dục đảm bảo phù hợp
với thực tế; tiến tới thống nhất một
đầu mối được cấp phép LKĐT.
Cùng với đó, Bộ sẽ nghiên cứu sửa
đổi quy định về xử phạt vi phạm
trong LKĐT theo hướng nâng cao
mức phạt để từ đó tạo tính răn đe,
tạo công bằng trong việc thực hiện
pháp luật về LKĐT.n

Một số đơn vị thực hiện LKĐT khi chưa được Bộ GD&ĐT cho phép             
Ảnh tư liệu

Chấn chỉnh tình trạng liên kết
đào tạo “chui”
r NGUYỄN LỘC

QUY ĐỊNH CHUNG
Cơ sở xây dựng
01. Chuẩn mực này được xây dựng và

phát triển dựa trên cơ sở CMKTNN 100 -
Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động
kiểm toán của KTNN, CMKTNN 200 -
Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài
chính và ISSAI 1550 của INTOSAI - Các
bên liên quan.

Mục đích và phạm vi áp dụng 
02. Chuẩn mực này quy định và

hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên
nhà nước liên quan tới các mối quan hệ và
giao dịch với các bên liên quan trong một
cuộc kiểm toán tài chính. Chuẩn mực này
hướng dẫn cụ thể về rủi ro có sai sót trọng
yếu gắn với các mối quan hệ và giao dịch
với các bên liên quan và thiết kế thủ tục
kiểm toán để xử lý các rủi ro đã được đánh
giá nhằm giúp kiểm toán viên nhà nước
nhận biết các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian
lận (nếu có) phát sinh từ các mối quan hệ
và giao dịch với các bên liên quan và thu
thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán
thích hợp để đưa ra kết luận về việc liệu
báo cáo tài chính đã đạt được sự phản ánh
trung thực và hợp lý hoặc không đưa ra
thông tin sai lệch.   

03.Kiểm toán viên nhà nước phải tuân
thủ các quy định và hướng dẫn của Chuẩn
mực này trong quá trình thực hiện kiểm
toán. Đơn vị được kiểm toán, các bên có
liên quan và các bên sử dụng kết quả kiểm

toán phải có những hiểu biết cần thiết về
các quy định và hướng dẫn của Chuẩn
mực này để phối hợp công việc với kiểm
toán viên nhà nước và giải quyết các mối
quan hệ trong quá trình kiểm toán.

Giải thích thuật ngữ
04. Trong hệ thống chuẩn mực

KTNN, các thuật ngữ dưới đây được hiểu
như sau: 

(i) Bên liên quan: Là các đối tượng gồm:
· Bên liên quan theo định nghĩa

trong khuôn khổ về lập và trình bày báo
cáo tài chính, thông tin tài chính được áp
dụng; hoặc

· Nếu khuôn khổ về lập và trình bày
báo cáo tài chính, thông tin tài chính được
áp dụng có rất ít hoặc không có quy định
nào về bên liên quan thì bên liên quan là:
Một người hoặc đơn vị khác có quyền
kiểm soát đối với đơn vị được kiểm toán
hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với đơn vị
được kiểm toán, trực tiếp hoặc gián tiếp
thông qua một hoặc nhiều bên trung gian;
một đơn vị khác mà đơn vị được kiểm toán
có quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng
kể, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một
hoặc nhiều bên trung gian; hoặc một đơn
vị khác chịu sự kiểm soát chung với đơn
vị được kiểm toán thông qua việc có: Sở
hữu kiểm soát chung; Chủ sở hữu là các
thành viên gia đình mật thiết; hoặc có
chung nhà quản lý chủ chốt.n

rBáo Kiểm toán có thể cho biết, để tạo cơ sở pháp lý
cho tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có quyền
khiếu nại, kiến nghị về kết quả kiểm toán và hành vi
vi phạm của thành viên Đoàn kiểm toán, Dự thảo
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN
năm 2015 cần được bổ sung, sửa đổi như thế nào?

(Mai Trang - Nghệ An)
Trả lời:
Trên thực tế, các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến

nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán có tác động đến
đơn vị được kiểm toán và cả đơn vị, tổ chức có liên quan
đến hoạt động quản lý tài chính, tài sản công. Tuy nhiên,
Luật KTNN năm 2015 mới chỉ quy định “Báo cáo kiểm
toán là căn cứ để đơn vị được kiểm toán thực hiện quyền
khiếu nại” mà chưa cho phép đơn vị, tổ chức, cá nhân
có liên quan đến hoạt động quản lý tài chính, tài sản
công (bên thứ 3) thực hiện khiếu nại. Mặt khác, trong
hoạt động kiểm toán, ngoài làm việc với đơn vị được
kiểm toán thì trong một số trường hợp, KTNN phải xác
minh, đối chiếu với cá nhân, tổ chức có liên quan (bên
thứ 3). 

Do đó, Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật KTNN năm 2015 đã sửa đổi khoản 2, Điều
7 về báo cáo kiểm toán và khoản 2, Điều 69 về khiếu
nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN
theo hướng mở rộng đối tượng được khiếu nại về hoạt
động kiểm toán đối với tất cả cá nhân, tổ chức có liên
quan nhằm tạo cơ sở pháp lý cho tất cả cơ quan, tổ
chức, cá nhân đều có quyền khiếu nại, kiến nghị về
kết quả kiểm toán và hành vi vi phạm của thành viên
Đoàn kiểm toán.
rTrong bối cảnh công nghệ thông tin đang được áp
dụng rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị, Dự thảo Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm

2015 có nên bổ sung quy định về quyền truy cập dữ
liệu điện tử để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán?

(Nguyễn Trí Dũng - Tuyên Quang)
Trả lời:
Trong bối cảnh công nghệ thông tin được áp dụng

nhiều ở các đơn vị, dữ liệu lớn (Big Data), nếu thông
tin được cung cấp dưới dạng bản in sẽ rất khó khăn để
kiểm toán viên thực hiện kỹ thuật phân tích và kiểm
tra chi tiết. Trong bối cảnh này, sử dụng phần mềm
kiểm toán để phân tích, thẩm tra (scan) dữ liệu kế toán
trong hệ thống thông tin sẽ nhanh chóng, chính xác và
thuận tiện hơn rất nhiều, giúp KTNN tiết kiệm được
thời gian và không bỏ sót các yếu tố bất thường cần
kiểm tra chi tiết. Điều này có nghĩa KTNN cần có
quyền tiếp cận hệ thống thông tin điện tử của khách
thể kiểm toán. 

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế và từ thực tiễn hoạt
động kiểm toán, Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật KTNN năm 2015 quy định: “Khi thực
hiện kiểm toán, KTNN có quyền truy cập vào dữ liệu
điện tử của đơn vị được kiểm toán và dữ liệu điện tử
quốc gia; yêu cầu đơn vị được kiểm toán, tổ chức, cá
nhân có liên quan cùng truy cập phần mềm ứng dụng
của đơn vị để khai thác, thu thập thông tin, tài liệu liên
quan đến nội dung kiểm toán”. Tuy nhiên, khi khai thác
và truy cập thông tin, dữ liệu điện tử, KTNN chịu trách
nhiệm đảm bảo tính bảo mật trong việc bảo vệ bí mật
nhà nước, bí mật nghề nghiệp...

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
“Kiểm toán Nhà nước cần có quyền tiếp cận hệ thống
thông tin điện tử của đơn vị được kiểm toán” được
đăng trên Báo Kiểm toán số 19 (09/5/2019) hoặc trên
trang điện tử Báo Kiểm toán.n

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

SỐ 1550: KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN

TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

(Kỳ sau đăng tiếp)

Nhiều trường đại học (ĐH) thực hiện liên kết đào tạo (LKĐT) khi
chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thậm chí chưa được cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, là những bất cập nổi cộm
trong công tác LKĐT được các cơ quan chức năng, trong đó có
KTNN, chỉ ra và yêu cầu chấn chỉnh.
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Báo cáo đầu tháng 6/2019 của Bộ Tài
chính cho biết, nợ công năm 2018 được
kiểm soát ở mức 58,4%/GDP và nợ Chính
phủ 50%/GDP, đồng thời nghĩa vụ trả nợ
trực tiếp của Chính phủ năm 2018 là
15,9%/thu ngân sách và nợ nước ngoài
quốc gia là 46%/GDP.

Để tiếp tục quản lý hiệu quả nợ công,
Bộ Tài chính chủ trương thúc đẩy phát triển
thị trường vốn trong nước, thị trường trái
phiếu chính phủ (TPCP) cả về chiều rộng
và chiều sâu theo hướng đa dạng hóa công
cụ nợ và mở rộng cơ sở nhà đầu tư, ưu tiên
phát triển nhà đầu tư dài hạn và thu hút sự
tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị
trường vốn, thị trường trái phiếu. Bên cạnh
đó, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hạn
mức nợ nước ngoài theo phương thức tự
vay tự trả của DN và tổ chức tín dụng, bảo
đảm trong hạn mức được phê duyệt, đặc
biệt là các khoản nợ ngắn hạn...

Năm 2018, Sở Giao dịch chứng khoán
Hà Nội (HNX) đã tổ chức tổng cộng 269
phiên đấu thầu, huy động được 192.012 tỷ

đồng TPCP, trong đó, Kho bạc Nhà nước
huy động được 165.797 tỷ đồng, Ngân hàng
Chính sách xã hội huy động được 9.670 tỷ
đồng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy
động được 16.545 tỷ đồng. Trên thị trường
thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP đạt hơn 1,08
triệu tỷ đồng, tương đương 21,7% GDP của
năm 2017, tăng 8,92% so với năm 2017.

Năm 2019, Kho bạc Nhà nước dự kiến
khối lượng TPCP sẽ huy động qua kênh
đấu thầu khoảng 260.000 tỷ đồng với kỳ
hạn phát hành bình quân khoảng 13 năm.

Năm tháng đầu năm 2019 đã có 93.981
tỷ đồng TPCP được phát hành với kỳ hạn
trúng thầu bình quân là 12,7 năm. Kỳ hạn
30 năm có lãi suất trúng thầu ở mức
5,88%/năm, kỳ hạn 10 và 15 năm ở mức
4,69% và 5,04%.

Tuy vậy, nợ công vẫn tiềm ẩn không ít
rủi ro mà điển hình là NSNN tiếp tục thâm

hụt. Theo Bộ Tài chính, năm 2018, vay
trong nước của Chính phủ là 250.500 tỷ
đồng nhằm đáp ứng nhu cầu bù đắp bội chi
ngân sách T.Ư và trả nợ gốc, trong đó kênh
phát hành TPCP vẫn đóng vai trò chủ đạo;
giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước
ngoài của Chính phủ khoảng 3.010 triệu
USD, chiếm 21,4% cơ cấu huy động vốn
của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, rủi ro đến từ việc tái cấp
vốn tập trung vào các khoản nợ trong nước
của Chính phủ do nghĩa vụ trả nợ đến hạn
tập trung cao vào một số năm (9,3% danh
mục nợ trong nước của Chính phủ sẽ đến
hạn năm 2019; 32,7% sẽ đến hạn trong
giai đoạn 2019-2021). Đồng thời, tuy lãi
suất bình quân gia quyền của danh mục nợ
trong nước tính đến cuối năm 2018 ở mức
5,8%/năm song do quy mô thị trường trái
phiếu còn nhỏ, tiềm lực tài chính của các

tổ chức tài chính phi ngân hàng còn hạn
chế nên việc phát hành TPCP kỳ hạn dài
còn khó khăn. Thêm vào đó, mặc dù tỷ lệ
vay bằng VND đã tăng từ 55% năm 2015
lên 59,2% dư nợ Chính phủ năm 2018 song
danh mục nợ nước ngoài của Chính phủ
vẫn tập trung vào 4 loại tiền chủ đạo gồm:
SDR, JPY, USD và EUR, là những đồng
tiền đã, đang và sẽ có biến động lớn.

Rõ ràng, niềm tin vào quản lý nợ công
nói chung, vào thị trường TPCP nói riêng
ở Việt Nam đã được củng cố và tăng lên
đáng kể, không chỉ từ các nhà đầu tư trên
thị trường TPCP mà còn từ các tổ chức
quốc tế có uy tín. Để nợ công tiếp tục được
kiểm soát một cách chặt chẽ, hiệu quả, an
toàn và lành mạnh thì nỗ lực riêng của Bộ
Tài chính, của các tổ chức, cá nhân trực
tiếp liên quan đến nợ công, đến TPCP là
chưa đủ mà còn rất cần sự giám sát của
Quốc hội thông qua sử dụng công cụ quan
trọng hàng đầu là Kiểm toán Nhà nước
trong kiểm toán nợ công cũng như kiểm
toán đối với TPCP.n

Ô nhiễm rác thải nhựa 
hiện hữu

Ông Albert T. Lieberg -
Trưởng đại diện Tổ chức Lương
thực và Nông nghiệp Liên Hợp
Quốc (FAO)  tại Việt Nam - cho
biết, hằng năm, có 13 triệu tấn
nhựa thải ra đại dương. Việt Nam
là 1 trong 5 quốc gia có lượng
nhựa thải ra cao nhất. Hiện nay,
nhựa sử dụng một lần rất phổ
biến tại Việt Nam, trong khi công
tác quản lý rác thải còn hạn chế.
Chính vì vậy, tác động của rác
thải nhựa đến môi trường và sức
khỏe cộng đồng ngày càng tăng.

Nhận thức rõ những nguy cơ,
hiểm họa của rác thải nhựa đến
môi trường, Thủ tướng Chính
phủ đã phê duyệt điều chỉnh
Chiến lược quốc gia về quản lý
tổng hợp chất thải rắn đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2050
(Quyết định số 491/QĐ-TTg
ngày 07/5/2018). Trong đó, mục
tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm
2025: 90% tổng lượng chất thải
rắn sinh hoạt tại các đô thị và
80% lượng chất thải rắn sinh hoạt
tại khu dân cư nông thôn được
thu gom và xử lý; tăng cường khả
năng tái chế, tái sử dụng, xử lý
kết hợp thu hồi năng lượng hoặc
sản xuất phân hữu cơ; phấn đấu
tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại
các đô thị được xử lý bằng
phương pháp chôn lấp trực tiếp
đạt tỷ lệ dưới 30% so với lượng
chất thải được thu gom; sử dụng
100% túi ni lông thân thiện môi
trường tại các trung tâm thương
mại, siêu thị thay thế cho túi ni
lông khó phân hủy…

Góp phần cụ thể hóa những
mục tiêu này, ngày 09/6 vừa qua,
Lễ Ra quân quốc gia chống rác
thải nhựa đã được tổ chức tại Hà
Nội. Phát biểu tại đây, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
nhấn mạnh: Chúng ta cần thực
hiện phương châm nhà nhà hạn
chế rác thải nhựa, người người
phòng, chống ô nhiễm rác thải
nhựa để toàn xã hội tiến đến nói
không với rác thải nhựa. Phấn đấu

đến năm 2021 các cửa hàng, các
chợ, các siêu thị ở đô thị không sử
dụng đồ nhựa dùng một lần, đến
năm 2025 cả nước không sử dụng
đồ nhựa dùng một lần. Bởi theo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ô
nhiễm rác thải nhựa đã trở thành
vấn đề cấp bách toàn cầu. 

Cũng tại Lễ Ra quân quốc gia
chống rác thải nhựa, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan
điểm của Việt Nam là phát triển
kinh tế đi đôi với bảo vệ môi
trường. Chúng ta đã tập trung
hoàn thiện và triển khai thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả các cơ chế,
chính sách, pháp luật về bảo vệ
môi trường, trong đó có việc quản
lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường
do rác thải nhựa, nhất là sản phẩm
nhựa dùng một lần và túi ni lông
khó phân hủy. Tuy nhiên, công
tác phòng, chống rác thải nhựa
còn nhiều rào cản khi mà DN,

người dân vẫn còn thói quen sử
dụng túi ni lông trong sinh hoạt;
việc phân loại rác thải nhựa, tỷ lệ
thu gom, tái chế thấp, công nghệ
sản xuất còn lạc hậu, giá thành
sản phẩm thay thế còn cao...

Vấn đề trên cũng đã được
nhiều chuyên gia trong và ngoài
nước đề cập tại Hội thảo “Rác
thải nhựa - Khu vực công - tư
cùng giải quyết thách thức”, do
Hiệp hội DN châu Âu tại Việt
Nam (EUROCHAM) tổ chức
vừa qua. Ông Nicolas Audier -
Chủ tịch EUROCHAM - cũng
cho rằng, rác thải nhựa đang ảnh
hưởng nghiêm trọng đến môi
trường không chỉ ở Việt Nam mà
còn trên toàn thế giới. 

Hợp tác công - tư giải quyết
rác thải nhựa

Chính phủ Việt Nam đã có
những bước tiến tích cực trong

giải quyết vấn đề, tuy nhiên, song
song với đó, người tiêu dùng nội
địa và quốc tế đang dần đòi hỏi
các DN hướng đến mô hình kinh
doanh bền vững hơn. Từ đánh giá
này, Chủ tịch EUROCHAM
Nicolas Audier gợi mở, xử lý rác
thải nhựa một cách toàn diện đòi
hỏi nỗ lực từ nhiều phía: Chính
phủ, các DN, hộ gia đình và
cộng đồng. 

Chủ tịch EUROCHAM cho
biết, từ năm 2018, EUROCHAM
đã khởi tạo Chương trình Sáng
kiến Bền vững kêu gọi tất cả
thành viên của EUROCHAM áp
dụng những hành động đơn giản
để giảm những tác động tiêu cực
tới môi trường đến từ cơ sở kinh
doanh. Tuy được đón nhận bởi
cộng đồng DN song Dự án chỉ
đem lại một tác động đơn lẻ.

Đại diện cho BASF - DN
châu Âu - rất tâm huyết với

phát triển nền kinh tế tuần hoàn
và các giải pháp bền vững, ông
Tanachart Ralsiripong cho
rằng, việc thiếu cơ sở hạ tầng
cũng như cách thức quản lý,
phân loại, xử lý rác thải nhựa
đã tạo ra nhiều thách thức. Đây
là vấn đề chung của toàn xã hội
và đòi hỏi các giải pháp mang
tính hệ thống. BASF muốn tạo
mối quan hệ gắn kết, chung tay
cùng các cơ quan quản lý nhà
nước và đối tác trong suốt
chuỗi giá trị ngành nhựa nhằm
giải quyết các thách thức trên,
đồng thời hỗ trợ Việt Nam thúc
đẩy nền kinh tế tuần hoàn và
thực hiện các mục tiêu phát
triển bền vững. 

Đồng quan điểm phải có sự
chung tay, góp sức từ nhiều
phía, ông Nguyễn Thành
Phương - Phó Cục trưởng Cục
Bảo vệ môi trường miền Nam
(Tổng cục Môi trường) - cho
biết, 3 định hướng chính sách
nổi bật của Chính phủ Việt Nam
là cải thiện môi trường pháp lý;
đa dạng hóa các nguồn đầu tư
cho bảo vệ môi trường; định
hướng phát triển kinh tế theo
hướng tăng trưởng xanh.

Để thúc đẩy mối quan hệ hợp
tác công - tư đạt hiệu quả cao, ông
Tomaso Andreatta - Phó Chủ tịch
EUROCHAM, Chủ tịch Tiểu ban
Tăng trưởng xanh - khuyến nghị:
Chính phủ Việt Nam có thể đưa
ra quy định về các loại nhựa nên
và không nên được sử dụng và có
các ưu đãi dành cho DN như:
giảm thuế, đơn giản hóa các thủ
tục cấp phép, tăng thời hạn cho
thuê đất, các giải pháp phi tài
chính hỗ trợ cho các DN trong
lĩnh vực sản xuất nhựa phân hủy
sinh học toàn phần/bán phần, tái
chế nhựa…n

Việc xử lý vấn đề rác thải nhựa đòi hỏi phải có sự nỗ lực từ nhiều phía Ảnh minh họa

Ô nhiễm rác thải nhựa không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà đã trở thành vấn đề cấp bách toàn
cầu. Để giải quyết, ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ
và các cơ quan hữu quan, cần thiết phải thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư.

Chung tay giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa
r QUỲNH  ANH

(Tiếp theo trang 1)
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Có chuyển biến, 
nhưng còn chậm

Kết quả POBI năm 2018 cho
thấy, chỉ số trung bình về công
khai ngân sách tỉnh đạt 51 điểm
trên tổng số 100 điểm quy đổi
xếp hạng, cao hơn khá nhiều so
với năm 2017 (chỉ số này năm
2017 là 30,5 điểm). Điều này cho
thấy mức độ công khai NSNN
của 63 tỉnh, thành phố năm 2018
đã cải thiện hơn so với năm 2017. 

Đáng chú ý, năm 2018, đã có
6 tỉnh lọt vào nhóm công khai
đầy đủ (điểm xếp hạng từ 75-
100), trong khi năm 2017 không
có tỉnh nào; 27 tỉnh công khai
tương đối (điểm xếp hạng từ 50
đến dưới 75 điểm); 21 tỉnh công
khai chưa đầy đủ (điểm xếp hạng
từ 25 đến dưới 75) và chỉ có 9
tỉnh thuộc nhóm công khai ít
(điểm xếp hạng dưới 25). 

Khác với năm 2017, không
còn tỉnh nào có điểm số POBI
bằng 0. Điều này cho thấy đã có
một sự chuyển biến đáng kể
trong việc tuân thủ các quy định
về công khai ngân sách trên cấp
độ toàn quốc. Tuy nhiên, 32
tỉnh, thành phố vẫn nằm dưới
mức xếp hạng trung bình. Như
vậy, vẫn còn khoảng 50% tỉnh,
thành phố cần tuân thủ và cải
thiện mức độ công khai minh
bạch ngân sách tỉnh. 

Trong số các thành phố lớn,
Đà Nẵng có mức độ công khai
ngân sách cao nhất với điểm số
83,09/100, xếp thứ 3 cả nước. Hà
Nội, TP. HCM ở mức dưới trung
bình. Hải Phòng đứng chót bảng
với Chỉ số Công khai minh bạch
chỉ đạt 5,14/100 điểm. Ở phạm vi
vùng, Duyên hải Nam Trung Bộ
và Đồng bằng sông Cửu Long là
2 vùng có điểm xếp hạng POBI
trung bình cao nhất, lần lượt là
60,9 và 59,16 điểm. Vùng Bắc
Trung Bộ có số điểm trung bình
thấp nhất trong 7 vùng địa lý, chỉ
đạt 40,33 điểm. POBI 2018 cũng
cho thấy số lượng các tài liệu
ngân sách được các tỉnh công

khai trong năm 2018 đã tăng so
với năm 2017. 

Trong 3 tài liệu không tính
điểm POBI, gồm: Hướng dẫn xây
dựng dự toán ngân sách; Báo cáo
tình hình nợ công và Kết quả kiểm
toán NSNN, kết quả thực hiện các
kiến nghị của KTNN, Bắc Ninh là
tỉnh đứng đầu danh sách các tỉnh
công khai các loại tài liệu khuyến
khích với 87,5 điểm. Riêng đối
với tiêu chí công bố Kết quả kiểm
toán ngân sách tỉnh, kết quả thực
hiện kiến nghị của KTNN, chỉ có
3 tỉnh (Bình Định, Gia Lai và Hà
Nam) thực hiện. Trong khi năm
2017, không có tỉnh nào thực hiện
tiêu chí này. Đây là dấu hiệu thể
hiện mức độ công khai NSNN
theo thông lệ tốt của quốc tế đang
có sự dịch chuyển.

Người dân vẫn khó tiếp cận
thông tin

Đề cập kết quả POBI năm
2018, PGS,TS. Nguyễn Đức
Thành - Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Kinh tế và Chính sách (Đại
học Kinh tế thuộc Đại học Quốc
gia Hà Nội) - cho rằng, theo kết
quả nghiên cứu, vẫn còn khoảng
50% tỉnh, thành phố cần tuân thủ
và cải thiện mức độ công khai
minh bạch ngân sách tỉnh. “Tỷ lệ
này cho thấy Chính phủ, các địa
phương vẫn còn nhiều việc phải
làm để hướng đến nền quản trị
công thực sự minh bạch, hiệu
quả” - PGS,TS. Nguyễn Đức
Thành nói. 

Trong khi đó, PGS,TS. Vũ Sỹ
Cường (Học viện Tài chính) - đại
diện nhóm nghiên cứu cho biết,

kết quả rà soát các
văn bản công bố trên
các website của
UBND tỉnh, HĐND,
Sở Tài chính và Sở
Kế hoạch và Đầu tư
cho thấy, nhiều địa
phương vẫn “lờ” việc
công khai ngân sách.
Một số địa phương
chỉ công khai trên
website của Sở Tài
chính. Cá biệt có địa
phương chưa công
khai biểu mẫu theo
hướng dẫn. Một số
địa phương có công
khai nhưng thông tin
nằm lẫn bên trong,
rất khó tìm kiếm
trên website.

Bình luận về tình hình công
khai ngân sách thông qua báo cáo
nghiên cứu, nhiều chuyên gia cho
rằng, những kết quả đạt được vừa
qua thể hiện nỗ lực của các địa
phương trong việc tăng cường
tính minh bạch và công khai về
ngân sách, từ đó góp phần nâng
cao hiệu quả sử dụng NSNN. Tuy
nhiên, so với yêu cầu, đòi hỏi của
người dân thì mức độ công khai,
minh bạch vẫn rất hạn chế. 

Chuyên gia kinh tế, TS. Lê
Đăng Doanh cũng chỉ ra thực
trạng “công khai kiểu để trong
bụi rậm”, cơ quan có trách nhiệm
công khai ngân sách có đăng trên
cổng thông tin nhưng lại ở những
thư mục khuất nên rất khó tìm, có
nơi có đăng nhưng muốn đọc
phải có quyền truy cập, đòi mật
khẩu truy cập… “Công bố nhưng
không cụ thể, kiểu như có số liệu
chi đầu tư xây dựng cơ bản là bao
nhiêu nhưng không rõ chi cho
những gì? Hoặc có số liệu nhưng
không thuyết minh khiến phần
lớn người đọc không hiểu…” -
TS. Doanh nêu.

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm
nghiên cứu kiến nghị, để người
dân có thể dễ dàng tiếp cận được
các tài liệu ngân sách, cổng thông
tin điện tử của UBND các tỉnh và
Sở Tài chính các tỉnh cần công
khai đầy đủ các tài liệu ngân sách
như quy định trong chuyên mục
công khai ngân sách. Các tài liệu
công khai cần đảm bảo trực quan,
có thuyết minh cụ thể; việc công
khai cần bổ sung các thông tin về
thời điểm công bố tài liệu.“Các
tỉnh cần chủ động trong việc
phản hồi câu hỏi của người dân
về ngân sách. Ngoài chuyên mục
hỏi đáp và email thì Sở Tài chính
có thể sử dụng các mạng xã hội
để tăng cường tương tác” - Báo
cáo khuyến nghị.n

Nguồn VEPR

Kết quả Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI) năm 2018 vừa được công bố ngày 12/6 cho thấy
những cải thiện nhất định về tình hình công khai, minh bạch ngân sách cấp tỉnh so với năm 2017.
Tuy nhiên, để đáp ứng kỳ vọng, sự mong đợi của người dân, các địa phương cần nỗ lực cải thiện,
đảm bảo thực chất hơn nữa trong thực hiện công khai, minh bạch NSNN.

Nỗ lực hơn nữa để cải thiện mức độ công khai,
minh bạch ngân sách
r LỘC NGUYỄN

- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số
684/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số
1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 về việc thành lập Ủy ban
Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một
cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

- Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương
báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/6/2019 về
tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng
đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. 

- Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản yêu cầu
các đơn vị thuộc Bộ như: Tổng cục Đường bộ; các Cục:
Đường sắt, Đường thủy nội địa, Hàng hải, Hàng không, Y
tế GTVT; các Sở GTVT tiếp tục triển khai, tăng cường các
biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến ngày
31/5, có 57 nhà máy điện mặt trời và nhà máy điện gió
được đưa vào vận hành với tổng công suất lắp đặt
khoảng 2812,4 MW.

- Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, trong 5 tháng
qua, Thành phố thu hút được 2,77 tỷ USD (tăng 49% so
với cùng kỳ).n                  HÒA LÊ

Đề cập đến mức độ rủi ro của các khoản vay bảo
lãnh và cho vay lại này, ông Hiển cho rằng: Các
khoản cho vay lại và bảo lãnh được ưu tiên cho
những dự án quan trọng, cấp bách mà DN không đủ
khả năng về vốn và dành một phần nguồn thu từ dự
án để hoàn trả. Đến nay, hầu hết các dự án được bảo
lãnh đều đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, phát huy
tác dụng, điển hình là các công trình hạ tầng, các nhà
máy điện. Tuy nhiên, việc bảo lãnh và cho vay lại
không tránh khỏi rủi ro. Khi các dự án được bảo lãnh
gặp khó khăn, không trả được nợ thì DN phải trình
Chính phủ phương án tái cơ cấu nợ, hoặc bán dự án
để thu hồi.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm
bảo an toàn nợ công 

Nhằm tăng cường quản lý nợ công, đại diện Cục
QLN&TCĐN cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực
hiện quyết liệt chỉ đạo thực hiện chủ trương, giải
pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công đảm bảo nền
tài chính quốc gia an toàn, bền vững tại Nghị quyết
số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải

pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm
nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Bộ Tài chính sẽ đối chiếu, rà soát, đánh giá, tổng
hợp nhu cầu vay vốn của các Bộ, ngành, địa phương
và các đơn vị sử dụng vốn vay công để dự báo tổng
mức vay, trả nợ của ngân sách T.Ư, ngân sách địa
phương, hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo
lãnh chính phủ sau năm 2020; triển khai các công cụ
quản lý nợ chủ động phục vụ việc xây dựng kế hoạch
vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 để trình
Quốc hội xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính tiếp tục thúc đẩy phát triển thị
trường vốn trong nước, thị trường trái phiếu chính
phủ cả về chiều rộng và chiều sâu theo hướng đa
dạng hóa công cụ nợ và mở rộng cơ sở nhà đầu tư,
ưu tiên phát triển nhà đầu tư dài hạn và thu hút sự
tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường
vốn, thị trường trái phiếu. Bên cạnh đó, kiểm soát
chặt chẽ việc thực hiện hạn mức nợ nước ngoài theo
phương thức tự vay tự trả của DN và tổ chức tín
dụng, bảo đảm trong hạn mức được phê duyệt, đặc
biệt là các khoản nợ ngắn hạn…n

(Tiếp theo trang 5)

Khảo sát POBI 2018 do Trung tâm Phát triển và Hội nhập và
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thực hiện. Hai trụ cột đánh
giá của POBI 2018 là công khai, minh bạch và sự tham gia của
người dân trong quá trình ngân sách địa phương. Đánh giá được
thực hiện với 65 câu hỏi liên quan đến 9 loại tài liệu phải công
khai theo Luật NSNN năm 2015.n
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5 dự án đường sắt đô thị 
đội vốn hơn 80.000 tỷ đồng 

Báo cáo gửi Quốc hội về các
nhóm vấn đề chất vấn, trả lời chất
vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội
khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải (GTVT) Nguyễn
Văn Thể đã nêu chi tiết thực
trạng đầu tư, xây dựng cơ bản các
dự án giao thông, điển hình là các
dự án ĐSĐT tại Hà Nội, TP.
HCM. Theo đó, 5 dự án ĐSĐT
tại Hà Nội và TP. HCM đều chậm
tiến độ, đội vốn hàng chục nghìn
tỷ đồng. Số liệu cập nhật tới cuối
tháng 3, lượng vốn tăng thêm của
các dự án này hơn 80.000 tỷ đồng
(hơn 3,45 tỷ USD). Cụ thể, 2 dự
án ĐSĐT TP. HCM tuyến số 1
Bến Thành - Suối Tiên và tuyến
số 2 Bến Thành - Tham Lương
có số vốn đội nhiều nhất, hơn
51.710 tỷ đồng. Trong khi đó, 3
dự án ĐSĐT của Hà Nội, gồm
Nhổn - Ga Hà Nội; Cát Linh -
Hà Đông và Yên Viên - Ngọc
Hồi có số tiền đầu tư tăng thêm
so với phê duyệt ban đầu, lần
lượt là 14.052 tỷ đồng, 9.232 tỷ
đồng và 5.602 tỷ đồng. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn
Văn Thể, chất lượng việc lập,
thẩm định dự án đầu tư kém là
nguyên nhân chính dẫn tới việc
đội vốn các dự án. Riêng các
dự án ĐSĐT bị “đội vốn” bởi
đây là loại hình mới, do thiếu
kinh nghiệm, các tư vấn lập dự
án tính toán tổng mức đầu tư
chưa sát với thực tế. Ngoài ra,
yêu cầu điều chỉnh quy mô đầu
tư cũng dẫn đến tình trạng tăng
tổng mức đầu tư. Theo ông
Thể, cơ chế thực hiện các dự
án, nhất là dự án ODA còn bất
cập; kế hoạch vốn ODA hằng
năm không được bố trí đủ làm
chậm trễ thanh toán cho các
nhà thầu; tình trạng thiếu vốn
đối ứng kéo dài dẫn đến tiến độ
thi công bị ảnh hưởng. Mặt
khác, công tác đấu thầu lựa
chọn nhà thầu gặp nhiều vướng
mắc, khó khăn do các ràng
buộc phức tạp quy chế đấu thầu
của các nhà tài trợ. Hơn nữa,
dự án ĐSĐT là dự án có công
nghệ mới, được phê duyệt

trước năm 2008. Năm 2008 -
2009 là thời điểm khủng hoảng
nghiêm trọng, năm 2009 trượt
giá đến gần 20% và năm 2009
- 2013 trượt giá khoảng 49%.
Như vậy, các dự án đội vốn có
nguyên nhân từ trượt giá, công
nghệ mới và cả việc thay đổi
quy mô của chủ đầu tư.

Xử lý trách nhiệm các tổ chức,
cá nhân thế nào? 

Lấy Dự án ĐSĐT làm dẫn
chứng, đại biểu Bùi Văn Xuyền
(Thái Bình) đặt vấn đề, Bộ
GTVT là chủ đầu tư Dự án
ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông

được phê duyệt từ năm 2009
với tổng mức đầu tư ban đầu là
8.769 tỷ đồng. Năm 2016, Dự
án được điều chỉnh tổng mức
đầu tư lên 18.000 tỷ đồng và dự
kiến đưa vào vận hành tháng
10/2017, nhưng đến nay, Dự án
vẫn chưa được vận hành
thương mại. Nhiều đại biểu
Quốc hội nêu quan điểm là cần
phải quy trách nhiệm các cá
nhân gây ra tình trạng thất
thoát, lãng phí này để xử lý
nghiêm, răn đe, phòng ngừa
cho những dự án sau.

Trả lời về vấn đề quy trách
nhiệm cá nhân để xảy ra tình

trạng dự án đội vốn, chậm tiến
độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể
cho rằng, mỗi dự án đều có chủ
đầu tư, cụ thể là các Bộ, ngành,
UBND các tỉnh. Với những
công trình chậm tiến độ do yếu
tố khách quan như giải phóng
mặt bằng, bố trí vốn không kịp
thời liên quan tới trách nhiệm
của Bộ GTVT, Bộ sẽ kiểm
điểm rút kinh nghiệm. Với
những dự án chậm tiến độ do
trách nhiệm chủ quan của các
đơn vị liên quan như chủ đầu
tư, Bộ GTVT kiến nghị xử lý
theo quy định của pháp luật, kể
cả là chuyển hồ sơ qua công an

để xử lý nghiêm. Bộ GTVT sẽ
cùng cơ quan chức năng, cơ
quan điều tra vào cuộc để kiểm
tra tất cả các dự án đội vốn.
Những cá nhân, tổ chức nào vi
phạm chắc chắn sẽ bị xử lý
theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, chuyên gia
giao thông Bùi Danh Liên cho
rằng, việc để nhiều dự án giao
thông đội vốn, trách nhiệm
chính thuộc về các cơ quan nhà
nước, trong đó, trách nhiệm của
Bộ GTVT là cao nhất. Mặt khác,
còn phải kể đến trách nhiệm của
các đơn vị tư vấn, thiết kế công
trình. “Trong nhiều công trình,
công tác tư vấn rất quan trọng.
Từ các nghiên cứu tư vấn thì
mới đề xuất phương án kỹ thuật,
vật liệu, tổng mức đầu tư. Dự
báo tổng mức đầu tư sai, đến khi
thực hiện vốn đội lên thì đơn vị
dự báo phải chịu trách nhiệm” -
ông Liên nói.

Liên quan đến vấn đề này,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân cho rằng, cần xử lý,
làm rõ trách nhiệm các tổ chức,
cá nhân liên quan đến việc
chậm tiến độ, tăng tổng mức
đầu tư các dự án giao thông
trọng điểm. Các Bộ, ngành, địa
phương cần phối hợp chặt chẽ
trong triển khai thực hiện các
dự án giao thông, xử lý các vấn
đề phát sinh, nhất là trong công
tác giải phóng mặt bằng bảo
đảm đáp ứng tiến độ thi công
các dự án; đồng thời phải làm
tốt công tác đấu thầu để lựa
chọn được những nhà thầu có
đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp
ứng các điều kiện theo quy
định của pháp luật khi tham gia
các dự án giao thông.n

HÀNG LOạT Dự ÁN ĐườNG SắT ĐÔ THị “ĐộI VốN”, CHậM TIếN Độ: 

r LÊ HÒA

Trước việc hàng loạt dự án giao thông, đặc biệt là các dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) liên tục chậm
tiến độ, đội vốn hàng chục nghìn tỷ đồng, nhiều chuyên gia giao thông và đại biểu Quốc hội cho
rằng, cần làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân gây ra tình trạng thất thoát, lãng phí để xử lý
nghiêm, răn đe, phòng ngừa cho những dự án sau.

Nếu như 10 năm trước, chỉ khoảng
50% lãnh đạo các DN cung cấp dịch

vụ tài chính cho rằng tình trạng thiếu kỹ
năng là mối đe dọa đối với triển vọng
tăng trưởng của DN thì hiện tại, con số
này đã là hơn 80%. Sự thiếu hụt những
kỹ năng thiết yếu đang ảnh hưởng đến
mọi hoạt động của các tổ chức dịch vụ tài
chính, bao gồm chi phí nhân sự, khả năng
đổi mới và trải nghiệm khách hàng.

Theo Khảo sát Lãnh đạo DN toàn cầu
năm 2019 được thực hiện tại hơn 90
quốc gia và vùng lãnh thổ của PwC,
ngành dịch vụ tài chính đang chứng kiến
những thay đổi ngày càng nhanh chóng
và mạnh mẽ. Các kỹ năng được tìm kiếm
nhiều nhất cũng đã khác xa so với trước

kia và kỳ vọng về nhân lực cũng đã trở
nên khó đáp ứng hơn. Đã đến lúc, chúng
ta phải suy nghĩ lại một cách cơ bản về
chiến lược nguồn nhân lực trong ngành
dịch vụ tài chính. 

Thông qua kết quả từ cuộc khảo sát,
các chuyên gia của PwC đã đúc kết được
4 quy tắc để thu hút nhân tài trong ngành
dịch vụ tài chính, bao gồm:

Thứ nhất, tạo ra nhận thức mới về
mục đích hoạt động của DN. Các tổ
chức dịch vụ tài chính đã chịu nhiều áp
lực từ các quy trình và quy định thay đổi
trong suốt 10 năm qua. Ở thời điểm hiện
tại, sự chuyển đổi kỹ thuật số cũng đã
tạo nên một làn sóng đổi mới. Nếu vươn
lên dẫn đầu làn sóng kỹ thuật số và

thành công, DN sẽ trở thành nam châm
thu hút nhân tài.

Thứ hai, cập nhật kế hoạch nguồn
nhân lực. Theo đó, việc phân tích dữ liệu
hiệu quả có thể mang lại lợi thế cho các
DN trong việc dự đoán nhu cầu về nhân
tài trong tương lai và tạo ra một trải
nghiệm hấp dẫn cho nhân viên. Để làm
được điều này, DN cần trang bị cho nhân
viên của mình kỹ năng mô hình hóa dữ
liệu, khả năng đọc và hiểu được ý nghĩa
của dữ liệu đối với hoạt động của DN.

Thứ ba, quản lý tác động thực sự của
công nghệ. Thực tế, công nghệ đang thay
thế hoặc cải thiện một số phần của công
việc vốn do con người đảm nhiệm. Vì vậy,
các DN cần học cách sử dụng các công cụ

kỹ thuật số một cách hiệu quả nhất và tận
dụng tối đa thời gian giải phóng được nhờ
các công cụ này.

Thứ tư, DN cần hoạt động như một
phần của hệ sinh thái rộng lớn. Các hình
thức như: lao động thời vụ, lao động tự do
hay các hình thức hợp tác, chia sẻ nguồn
nhân lực cần được đặt làm trọng tâm, thay
vì chỉ làm nền trong chiến lược lực lượng
lao động. Việc chuyển sang sử dụng các
nền tảng có sẵn - nơi các sản phẩm, dịch
vụ phù hợp nhất được quy tụ sẽ giúp đẩy
nhanh quá trình tiến tới hợp tác và thu hút
nhân tài một cách linh hoạt hơn. Ưu tiên
hàng đầu ở đây là DN cần tạo nên một
mạng lưới các nhà cung cấp độc lập, đáng
tin cậy.n BẮC SƠN

Ảnh: THÁI ANH
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Những trở ngại cần vượt qua

So với thời điểm MSCI ra báo cáo
tháng 6/2018, thị trường chứng khoán
(TTCK) Việt Nam cũng được ghi nhận
một số thay đổi như: thành lập Sở Giao
dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam sở
hữu cả Sở GDCK TP. HCM (HOSE) và Sở
GDCK Hà Nội (HNX), triển khai mô hình
đối tác thanh toán trung tâm cho Trung
tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), áp dụng
hình thức lệnh giao dịch mới, tăng thời
gian giao dịch và mở rộng biên độ giá. Tuy
nhiên, đây chưa phải là những thay đổi
trọng yếu, cần thiết. 

Tổ chức xếp hạng của Thời báo Tài
chính (FTSE) phân chia thị trường mới
nổi thành thị trường mới nổi loại hai và
thị trường mới nổi cao cấp. MSCI cho
rằng, để có thể được MSCI nâng hạng,
TTCK Việt Nam sẽ phải đáp ứng nhiều
tiêu chí hơn so với các tiêu chí về thị
trường mới nổi loại hai của FTSE. 

Có 2 trở ngại mà Việt Nam cần phải
vượt qua để có thể được xem xét nâng
hạng. Thứ nhất, Việt Nam cần phải thiết lập
một Trung tâm Thanh toán bù riêng biệt và
độc lập. Hiện chức năng này đang được
VSD đảm nhiệm. Theo Dự thảo Luật
Chứng khoán (sửa đổi), VSD sẽ được tái
tổ chức lại theo mô hình công ty mẹ - con.
Trong đó, Tổng công ty Lưu ký và Thanh
toán bù trừ Việt Nam sẽ được thành lập với
2 công ty thành viên là VSD và Trung tâm
Thanh toán bù trừ Việt Nam. Điều này
được kỳ vọng sẽ khắc phục những thiếu sót
hiện nay của thị trường. Thứ hai, liên quan
đến giới hạn sở hữu cũng như đảm bảo tính
nhanh gọn, đơn giản trong việc mở tài
khoản của nhà đầu tư nước ngoài, Dự thảo
Luật đã có quy định tự động mở giới hạn
sở hữu cho các DN không kinh doanh
trong ngành nghề điều kiện lên 100%. 

Dự thảo Luật đã được thảo luận tại Kỳ
họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Khả năng
sớm nhất Dự thảo Luật được thông qua
tại Kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng
10/2019. Nếu Luật Chứng khoán (sửa
đổi) được Quốc hội thông qua và chính
thức có hiệu lực thì chắc chắn quan điểm
đánh giá của MSCI về Việt Nam sẽ chịu
những tác động mạnh và nhiều khả năng,
Việt Nam sẽ được cân nhắc đưa vào danh
sách theo dõi nâng hạng lên thị trường
mới nổi ngay sau đó.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước đang triển khai nghiên cứu hai

sản phẩm mới là chứng khoán không có
quyền biểu quyết và chứng chỉ không có
quyền biểu quyết. Sản phẩm này được kỳ
vọng sẽ giải quyết vấn đề tiếp cận vốn
cho DN trong nước, đặc biệt ở những DN

mà cổ đông lớn không muốn mất quyền
kiểm soát công ty. Còn đối với việc đơn
giản hóa thủ tục đăng ký tài khoản mới
cho nhà đầu tư nước ngoài, hệ thống điện
tử đang dần được áp dụng rộng rãi, qua

đó gia tăng tính thuận tiện, rút gọn thời
gian mở tài khoản và lấy mã giao dịch
cho nhà đầu tư nước ngoài.

TTCK Việt Nam sẽ đón đợi gì khi được
nâng hạng?

Dù có thể đến năm 2020, TTCK Việt
Nam mới được MSCI xem xét nâng hạng
nhưng việc tính toán trước số vốn có thể
chảy vào nước ta cũng như các mã có khả
năng được mua vào sẽ có lợi đối với những
nhà đầu tư đang tham gia thị trường. 

Theo thống kê, hiện có khoảng 85
quỹ ETF đang tiến hành đầu tư thụ
động dựa theo chỉ số MSCI Emerging
Markets với tổng vốn hóa thị trường lên
đến 171,5 tỷ USD. Quỹ iShare Core
Emerging Markets ETF là quỹ lớn nhất
với vốn hóa lên tới 46,59 tỷ USD. Nếu
chính thức được MSCI nâng hạng từ thị
trường cận biên lên thị trường mới nổi
thì theo ước tính, TTCK Việt Nam sẽ
đón nhận khoảng 857,76 triệu USD
dòng vốn thụ động.

Như vậy, khi TTCK Việt Nam được
nâng hạng lên TTCK mới nổi, thị trường
có thể thu hút đến 1,2 tỷ USD từ các quỹ
hiện đang tuân theo hai chỉ số FTSE và
MSCI. Ngoài dòng tiền từ các quỹ đầu tư
theo chỉ số, dòng tiền từ các quỹ chủ
động đầu tư theo đợt nâng hạng của
MSCI cũng sẽ có giá trị lớn (giá trị của
các quỹ này có thể gấp đôi so với giá trị
các quỹ ETF). Bên cạnh đó, việc nâng
hạng còn giúp TTCK Việt Nam thu hút
thêm nhiều nhà đầu tư và quỹ mới. Khi
đầu tư vào thị trường Việt Nam, các quỹ
không chỉ tuân theo FTSE và MSCI mà
còn có thể tự xây dựng chỉ số hoặc đầu tư
thông qua các chỉ số hiện có của Việt
Nam như: VN30, VN50 và VN100.n

r PHẠM DŨNG - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Vừa qua, Tổ chức tài chính toàn cầu Morgan stanley (MSCI) đã công bố Báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường kỳ
tháng 6/2019. Theo đó, các điểm đánh giá về Việt Nam kỳ này vẫn giữ nguyên như cùng kỳ năm ngoái. MSCI cho rằng, trong
số 17 tiêu chí đánh giá xếp loại nâng hạng, vẫn còn 9 tiêu chí mà Việt Nam cần cải thiện hoặc đánh giá thêm. Bởi vậy, khả
năng Việt Nam được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ này chưa cao. 

PV Power xây dựng chiến lược
phát triển dài hạn

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt
Nam (PV Power) vừa tổ chức Hội thảo lấy
ý kiến đóng góp để “Xây dựng chiến lược
phát triển PV Power đến năm 2025, định
hướng đến năm 2035”.

Báo cáo trình bày tại Hội thảo cho biết,
sau 12 năm, PV Power đã gặt hái được
nhiều thành công trong hoạt động sản xuất
kinh doanh. Để vững bước trên chặng
đường tiếp theo, PV Power cần có một
chiến lược phát triển dài hạn. PV Power
định hướng sẽ trở thành một DN có năng
lực cạnh tranh cao trong lĩnh vực sản xuất
kinh doanh điện năng và cung cấp các sản
phẩm dịch vụ liên quan, trong đó, lấy sản
xuất điện là trọng tâm hàng đầu. Tại đây,
đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh
giá cao báo cáo của PV Power và yêu cầu
bổ sung thêm các vấn đề về môi trường,
chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng

năm… để cụ thể hóa, chi tiết hóa cao nhất
có thể, tạo thuận lợi trong quá trình phê
duyệt, thực hiện sau này.n H.THOAN

Công ty chứng khoán đầu tiên
miễn phí giao dịch chứng quyền
cho nhà đầu tư

Ngày 11/6, Công ty Chứng khoán VPS
đã ra thông báo sẽ miễn phí giao dịch
chứng quyền có bảo đảm (CW) cho chứng
quyền do công ty phát hành và cả chứng
quyền do các tổ chức khác phát hành khi
khách hàng giao dịch thứ cấp CW tại Công
ty này. Đồng thời, VPS cũng tuyên bố sẽ
phát hành CW dựa trên chứng khoán cơ sở
là cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát.

Giao dịch CW được cho là có nhiều ưu
điểm như: vốn đầu tư thấp nhưng cơ hội
thu lợi cao, xác định được ngay từ đầu
mức lỗ tối đa (bằng đúng chi phí bỏ ra ban
đầu để mua CW), ít rủi ro. Chính vì thế,
CW được giới đầu tư háo hức chờ đón.

Dự kiến, ngày 28/6, sản phẩm CW sẽ
được chính thức niêm yết và giao dịch trên thị
trường chứng khoán Việt Nam.n X. HỒNG

Vietcombank triển khai 
thanh toán hóa đơn cước 
viễn thông VNPT

Tiếp tục mục tiêu gia tăng các tiện ích
thanh toán cho khách hàng sử dụng dịch vụ
của ngân hàng, Ngân hàng Thương mại cổ
phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
chính thức triển khai dịch vụ thanh toán
hóa đơn cước viễn thông VNPT.

Dịch vụ cho phép khách hàng của Công
ty Viễn thông VNPT (bao gồm cả khách
hàng cá nhân và khách hàng tổ chức) thanh
toán hóa đơn cước viễn thông tại các điểm
giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc.
Đặc biệt, khách hàng được hoàn toàn miễn
phí khi thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa
đơn viễn thông VNPT trên tất cả các kênh
của Vietcombank.n      Đ. KHOA

+ Thủ tướng Chính phủ vừa phê
duyệt Đề án “Xây dựng thị trường
vận tải cạnh tranh theo hướng phát
triển vận tải đa phương thức, kết nối
giữa các hình thức vận tải khác
nhau, chú trọng áp dụng công nghệ
thông tin để giảm thiểu chi phí vận
tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân
phối hàng hóa và dịch vụ của DN”.

+ Số liệu của Ngân hàng Nhà
nước cho thấy, trong năm 2018, hệ
thống thanh toán điện tử liên ngân
hàng đã xử lý an toàn với giá trị 73
triệu tỷ đồng (gấp 13 lần GDP, xử lý
khoảng 13 tỷ USD/ngày), tăng 25%
so với năm 2017.

+ Bộ Giao thông vận tải đang
dự thảo Nghị định quy định về
nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua
sử dụng.n     HOÀNG LONG
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Triển lãm “Di sản Văn hóa, Du lịch 
biển đảo Việt Nam”

Triển lãm do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ
thuật Việt Nam phối hợp cùng một số Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức từ ngày 14 - 18/6. Đây là hoạt
động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2019
Nha Trang, Khánh Hòa. 

Khu vực triển lãm chung với hơn 200 hình ảnh
giới thiệu tư liệu, hiện vật, bản đồ cổ, tư liệu Hán,
Nôm về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sẽ đưa
đến một bức tranh tổng quát về biển, đảo Việt Nam
qua các thời kỳ lịch sử... Khu vực trưng bày của các
tỉnh, thành phố với tên gọi: Không gian “Sắc màu Di
sản Văn hóa - Du lịch biển đảo” sẽ giới thiệu các nét
văn hóa vùng biển đặc trưng của từng địa phương...n

NGUYỄN LỘC

Hàng chục nghìn suất học bổng Vừ A Dính
được trao cho học sinh khó khăn

Chương trình Kỷ niệm 20 năm thành lập “Quỹ Học
bổng Vừ A Dính - Hành trình 20 năm lên rừng xuống
biển” sẽ được tổ chức vào ngày 15/6 tại TP. HCM. Trong
20 năm qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính (Quỹ) đã nhận
được sự ủng hộ của hơn 5.000 lượt các tập thể, cá nhân
trong và ngoài nước với tổng kinh phí tài trợ trị giá gần
373 tỷ đồng. 

Từ nguồn tài trợ, Quỹ đã trao gần 85.000 suất học
bổng thường niên cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu
số và vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức
vươn lên học giỏi, rèn luyện tốt trong cả nước. Quỹ Học
bổng Vừ A Dính hiện do Nguyên Phó Chủ tịch nước
làm Chủ tịch.n PHỐ HIẾN

39 địa phương tham gia Hành trình Đỏ 
lần thứ 7

Từ ngày 13/6 đến 28/7, Chương trình Vận động hiến
máu Hành trình Đỏ lần thứ 7 với thông điệp “Kết nối
dòng máu Việt” được tổ chức, với sự tham gia của 39
tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hành trình Đỏ năm 2019 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công
tác truyền thông về hiến máu tình nguyện đến các địa
phương trên cả nước; tiếp nhận lượng máu lớn đáp ứng
tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè; tập dượt tổ
chức ngày hiến máu lớn, dự phòng tai nạn, thảm họa,
góp phần điều phối máu trên phạm vi toàn quốc; tăng
cường giáo dục về bệnh tan máu bẩm sinh, đồng thời
góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử
của dân tộc, biết sống vì mọi người, cống hiến sức trẻ
của mình cho xã hội.

Qua 6 năm tổ chức trước đó, Hành trình Đỏ đã diễn
ra tại 46 tỉnh, thành phố và tiếp nhận được hơn 170.000
đơn vị máu.n Đ. KHOA

Bộ Y tế xây dựng ứng dụng tiếp nhận
thông tin phản ánh về chất lượng khám,
chữa bệnh

Bộ Y tế và Công ty Cổ phần 4.0 vừa ký kết Biên bản
ghi nhớ về việc phối hợp xây dựng và triển khai thí điểm
kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về chất
lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh qua ứng dụng
Golden Health trên các thiết bị điện tử thông minh.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng ứng dụng
Golden Health trên các thiết bị điện tử thông minh để
tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về chất
lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng phần
mềm tích hợp chung quản lý thông tin phản ánh của
người dân qua Tổng đài trực đường dây nóng ngành y
tế (1900-9095) và qua ứng dụng Golden Health; tổ
chức thí điểm triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh
của người dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh
qua ứng dụng Golden Health trên các thiết bị điện tử
thông minh.n ĐĂNG KHOA

Mới đáp ứng khoảng 33% 
nhu cầu nhà ở xã hội

Theo mục tiêu xây dựng
NOXH đặt ra trong Chiến lược
phát triển nhà ở quốc gia, đến năm
2020 sẽ đạt được khoảng 12,5
triệu m2 sàn, đáp ứng được nhu
cầu của khoảng 80% sinh viên,
học sinh các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp dạy

nghề và khoảng 70% công nhân
đang làm việc trong các khu công
nghiệp có nhu cầu về nơi ở; giúp
hỗ trợ cải thiện nhà ở cho khoảng
500.000 hộ gia đình (theo chuẩn
nghèo mới) tại khu vực nông thôn.
Tuy nhiên, nhiệm vụ phát triển hệ
thống NOXH hiện mới chỉ đạt
được khoảng 33% - thông tin từ
Bộ Xây dựng cho biết.

Đánh giá về nhu cầu NOXH
hiện nay, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ
có khoảng hơn 1,7 triệu người dân
tại các khu vực đô thị trên cả nước
khó khăn về nhà ở đến năm 2020
và có tới 1,7 triệu công nhân có
nhu cầu về nơi ở ổn định. Do đó,
cần phải xây dựng khoảng 700.000
căn hộ thì mới đáp ứng được nhu
cầu này.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm
Hồng Hà nhận định: Cơ cấu sản
phẩm của thị trường BĐS đã có
chuyển dịch tích cực nhưng chưa
cân đối với nhu cầu của thị trường.
Một số phân khúc trung, cao cấp và
các sản phẩm du lịch như condotel,
resort, villa đã có biểu hiện dư
thừa, trong khi đó, thị trường lại
thiếu gay gắt NOXH, nhà ở
thương mại giá thấp. Hiện nay,
NOXH mới làm được 4,8 triệu m2

so với yêu cầu là 12,5 triệu m2 đến
năm 2020, đặc biệt, còn 226 dự án
NOXH đang bị chậm tiến độ.

Thiếu trợ lực từ các địa phương,
ngân hàng

Lý giải thực trạng này, Bộ Xây
dựng cho biết, việc kiểm soát thị
trường BĐS chưa được chặt chẽ và
nguồn lực cho BĐS còn thấp; việc
tổ chức bộ máy quản lý BĐS chưa

được kiện toàn, tính minh bạch của
thị trường BĐS chưa được đảm
bảo. Đặc biệt, một trong những
nguyên nhân dẫn đến tình trạng
mất cân bằng cung - cầu trên thị
trường BĐS là do các địa phương
còn chưa quan tâm đến việc kiểm
soát, quy hoạch đồng bộ các phân
khúc nhà ở trên thị trường. Điều
này dẫn đến dư nguồn cung về nhà

ở cao cấp, căn hộ condotel song lại
thiếu hụt tại khu vực nhà ở thương
mại giá thấp và NOXH.

Bên cạnh đó, thiếu vốn cũng là
nguyên nhân chính khiến việc phát
triển NOXH chưa đạt mục tiêu đề
ra. Hiện vẫn còn gần 230 dự án
NOXH “bị ách tắc” do thiếu
nguồn vốn cho vay. Vốn ngân sách
bố trí cho Ngân hàng Chính sách
xã hội giai đoạn 2018-2020 chỉ
đáp ứng khoảng 13% so với yêu
cầu. Riêng năm 2019, Ngân hàng
này chỉ được giao 500 tỷ đồng
nhưng con số đó vẫn chưa được
giải ngân. Bộ Xây dựng cũng cho
biết, các dự án chậm triển khai
hiện nay là do thiếu nguồn vốn để
tiếp tục cho vay. Giai đoạn 2018-
2020, dự kiến nhu cầu về vốn hỗ
trợ cho các dự án nhà ở thu nhập
thấp và người dân có nhu cầu vay
vốn mua nhà khoảng 9.000 tỷ

đồng, nhưng mới bố trí được
khoảng 3.000 tỷ đồng. Khi người
dân không được hỗ trợ lãi suất,
việc mua nhà trở nên rất khó khăn.

Đưa ra giải pháp để phát triển
NOXH trong thời gian tới, Bộ
trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng:
Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo
đảm sự đồng bộ pháp luật, tăng
cường quản lý nhà nước về BĐS...

Đặc biệt, Bộ sẽ tham mưu Chính
phủ tập trung đẩy mạnh các giải
pháp phát triển NOXH, nhà ở
thương mại quy mô nhỏ và vừa.
Theo Bộ trưởng, kinh nghiệm quốc
tế chỉ cần tạo nguồn cung NOXH,
nhà ở giá thấp và hỗ trợ tài chính
cho người mua. Nhưng với Việt
Nam, hệ thống chính sách NOXH
còn tương đối phân tán, việc huy
động nguồn lực còn nặng về bao
cấp, chưa sử dụng nguồn lực đất
đai tương xứng phát triển NOXH.
Bên cạnh đó, việc thu hút sự quan
tâm của DN đầu tư vào lĩnh vực
này chưa cao do các quy định về
khống chế tỷ suất lợi nhuận của DN
tham gia vào thị trường NOXH. Vì
vậy, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ
tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các
giải pháp để thúc đẩy DN tham gia
phát triển NOXH - Bộ trưởng
Phạm Hồng Hà cho biết.n

Việc phát triển NOXH vẫn gặp nhiều khó khăn          Ảnh: MINH THÁI

Dư thừa bất động sản (BĐS) cao cấp và các sản phẩm du lịch nhưng lại thiếu hụt nhà ở xã hội (NOXH) đang
là một thực trạng trên thị trường BĐS. Nhu cầu về nhà ở thu nhập thấp là rất lớn, song trên thực tế, việc triển
khai các dự án này đang gặp rất nhiều khó khăn.

THị TRườNG NHÀ ở XÃ HộI: 

Cung vẫn chưa đủ cầu
r LONG HOÀNG

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2019/NĐ-
CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở KCB trong Quân đội.

- Phát biểu tại Lễ Ra quân chiến dịch Thanh niên tình
nguyện hè năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực
Trương Hòa Bình đề nghị đoàn viên, thanh niên đi đầu
tham gia giải quyết vấn đề mới, vấn đề khó, gây bức xúc
trong dư luận xã hội. 

- Trong 5 tháng đầu năm 2019, số lượng lao động Việt
Nam đi làm việc tại nước ngoài là hơn 54.000 lao động,

tăng 12,02% so với cùng kỳ năm 2018. 
- Nghị quyết số 35/NQ-CP về tăng cường huy động các

nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào
tạo giai đoạn 2019-2025 vừa được ban hành đặt mục tiêu
phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp
ngoài công lập đạt 35% và đạt đến năm 2025 là 40%. 

- Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, cả nước có 4.422
nhà chung cư, trong đó có 2.467 chung cư cũ, 1.955
chung cư thương mại, tái định cư. Hiện còn 458/4.422
nhà chung cư có các tranh chấp, khiếu nại.

- Theo đề xuất dự kiến, tổng kinh phí để tặng quà cho
đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm
72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)
là hơn 332,5 tỷ đồng.n LỘC NGUYỄN
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Liên tiếp những vụ bê bối tài chính
nghiêm trọng xảy ra trên khắp thế giới
trong khi kết quả kiểm toán độc lập
của nhiều vụ việc là “sạch”, điều này
đã làm dấy lên nghi ngờ về chất lượng
của công tác kiểm toán hiện nay.

Nhiều quan ngại về kết quả 
kiểm toán độc lập

Năm 2018, một số tập đoàn khổng lồ
của Anh như Tập đoàn Bán lẻ BHS, Tập
đoàn Xây dựng Carillion bất ngờ vướng
phải những vụ bê bối tài chính lớn và rơi
vào tình trạng phá sản. Mặc dù trước đó,
các tập đoàn này vẫn nhận được kết quả
kiểm toán tốt, không có vấn đề nào đáng
kể bị phanh phui. Các hãng kiểm toán độc
lập EY và KPMG chịu trách nhiệm kiểm
toán 2 tập đoàn trên đã bị điều tra về chất
lượng của dịch vụ kiểm toán mà họ cung
cấp. Một số chuyên gia cho rằng, Hội
đồng Báo cáo tài chính Anh (FRC) - cơ
quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán
và quản trị DN - cũng phải chịu một phần
trách nhiệm đối với sự việc trên. 

Không chỉ tại Anh, các vụ bê bối, tình
trạng phá sản của nhiều công ty lớn trên
toàn cầu cũng làm dấy lên mối lo ngại về
chất lượng của hoạt động kiểm toán và
tính độc lập của các kiểm toán viên. Hãng
kiểm toán Deloitte và KPMG đang bị Ủy
ban Chứng khoán Malaysia điều tra liên
quan đến việc kiểm toán 1MDB - công ty
đầu tư nhà nước vướng phải bê bối tài
chính nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.
Ủy ban Giám sát kế toán các công ty đại
chúng Hoa Kỳ (PCAOB) cũng chỉ ra
rằng, một nửa các cuộc kiểm toán KPMG
tiến hành vào năm 2017 và gần một nửa
cuộc kiểm toán trong năm 2016 đều để
xảy ra sai sót.

Tại Nam Phi, các vụ bê bối liên quan
đến Ngân hàng VBS Mutual và Công ty
Quản lý dự án Linkway Trading đã khiến
Hãng kiểm toán KPMG chịu án kỷ luật. 

Ông Bernard Agulhas - Giám đốc Điều
hành Ủy ban Kiểm toán độc lập (IRBA)
tại Nam Phi - cho rằng, rất nhiều sai sót
trong kết quả kiểm toán hiện nay phát sinh
do kiểm toán viên thiếu tính độc lập. IRBA
đã và đang xem xét trước khi đưa ra một
loạt cải cách trong lĩnh vực kiểm toán.

Cần giải pháp nâng cao chất lượng 
Trước thực trạng trên, tháng 6/2017,

IRBA mạnh mẽ lên tiếng yêu cầu các tổ
chức công cần tuân thủ quy định về việc
bắt buộc luân chuyển các hãng kiểm toán,
có hiệu lực từ ngày 01/4/2023. Tháng
7/2018, IRBA đã kêu gọi các công ty
kiểm toán ở Nam Phi lập các báo cáo
minh bạch hơn, cung cấp cái nhìn sâu sắc
về các vấn đề như: hoạt động chung, công
tác quản trị, lãnh đạo, đạo đức, văn hóa
DN và chất lượng kiểm toán. Quốc hội
Nam Phi cũng đang xem xét Dự thảo Luật
Sửa đổi các vấn đề tài chính đưa ra những
biện pháp tăng cường tính độc lập của
IRBA và các kiểm toán viên; nhằm tăng
cường quyền hạn của IRBA để cải thiện
quy trình điều tra sai phạm, xử lý kỷ luật. 

Bày tỏ lo ngại chất lượng kiểm toán
độc lập có xu hướng giảm, Cơ quan Cạnh
tranh và Thị trường Anh (CMA) đã đề
xuất một loạt các cải cách như: tách riêng
hoạt động kiểm toán và tư vấn tại các hãng
kiểm toán lớn, đưa ra các quy định kiểm
toán chung cho các DN lớn, tạo ra nhiều
sự lựa chọn hơn trong lĩnh vực kiểm toán...

Hiện, Ủy ban
Chiến lược kinh
doanh, năng
lượng và công
nghiệp của Hạ
viện Anh đang
tiến hành một
cuộc điều tra về
tương lai của
nghề nghiệp kiểm
toán. Bộ Chiến
lược kinh doanh,
năng lượng và
công nghiệp Anh
cũng đã tiến hành
một cuộc đánh
giá độc lập về
chất lượng và

hiệu quả của thị trường kiểm toán tại Anh
cụ thể như xem xét các mô hình kiểm
toán hiện tại, đánh giá tương lai của nghề
nghiệp kiểm toán, đưa ra các kế hoạch
phát triển để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu
tư và các bên liên quan... 

Ông Brian Hunt - Chủ tịch Diễn đàn
Quốc tế các cơ quan kiểm toán độc lập
(IFIAR) - cho rằng, chất lượng kiểm
toán và tính cạnh tranh trong kiểm toán
rất được quan tâm trên toàn thế giới.
Đây là một chủ đề nóng, đặc biệt ở châu
Âu, Nam Phi... IFIAR đang cố gắng đưa
ra các biện pháp giúp giải quyết những
mối quan ngại về chất lượng kiểm toán.
Một trong những nhiệm vụ của IFIAR là
chia sẻ thông tin và đối thoại với các bên
liên quan về những mục tiêu chung. Vì
vậy, IFIAR và nhiều tổ chức khác đang
theo dõi sát sao những vấn đề diễn ra ở
Vương quốc Anh cũng như ở các nước
và các khu vực khác trên thế giới nhằm
mục tiêu nâng cao chất lượng kiểm toán
trên phạm vi toàn cầu.n

(Theo Accaglobal và Accounting
and Business Magazine)

PwC từng để xảy ra sai sót trong quá trình kiểm toán Tập đoàn
Bán lẻ BHS của Anh                                           Ảnh minh họa    

Cuộc kiểm toán liên bang
của KTNN Canada vừa qua

đối với Trung tâm Cải tạo
Canada (CSC) đã cảnh báo
những quan ngại về chất lượng
và vệ sinh an toàn thực phẩm tại
các nhà tù ở Canada.

Các kiểm toán viên đã tiến
hành kiểm tra các khu bếp và quy
trình chuẩn bị thực phẩm tại các cơ
sở giam giữ liên bang của CSC,
nơi cung cấp thực phẩm hằng
ngày cho khoảng 14.000 tù nhân.
Kết quả kiểm tra cho thấy, CSC đã
không đáp ứng các tiêu chuẩn cần
thiết về dinh dưỡng theo Chỉ dẫn
về an toàn thực phẩm của Canada,
không thực hiện các biện pháp
giám sát đảm bảo chất lượng cũng

như tiến hành các bước nhất quán
để tránh nhiễm bẩn thực phẩm,
điều này dẫn tới các rủi ro về bệnh
lý liên quan đến thực phẩm không
đảm bảo.

Trong Báo cáo, KTNN Canada
đã chỉ ra rằng, tại 12 cơ sở giam
giữ của CSC được kiểm tra, hầu
hết các nhân viên bếp đều vi phạm
các nguyên tắc về vệ sinh như:
thiếu các thiết bị bảo hộ cần thiết
trong quá trình chế biến thức ăn,
nhiều hộp đựng thức ăn bị nứt vỡ,
thực phẩm chưa qua chế biến được

cấp đông trong thời gian quá dài.
Ngoài ra, nhiều thực phẩm đã hết
hạn sử dụng và hư hỏng được tìm
thấy trong các nhà kho, tủ lạnh và
thùng đông lạnh. CSC đã phớt lờ
các nguyên tắc “thực phẩm mua
trước thì sử dụng trước”.

Bên cạnh vấn đề bạo lực, chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
lâu nay luôn là một vấn đề căng
thẳng tại các nhà tù ở Canada. Các
kiểm toán viên đã bày tỏ quan ngại
về văn hóa ngại thay đổi theo Sáng
kiến Hiện đại hóa dịch vụ thực

phẩm (FSMI) tại CSC cũng như
những thất bại trong việc giám sát
và tuân thủ của CSC. Năm 2016,
Canada đã từng chứng kiến một
cuộc bạo loạn liên quan đến vấn đề
thiếu thực phẩm, chất lượng bữa ăn
thấp và khẩu phần ăn quá ít của các
tù nhân. Cuộc bạo loạn đã kết thúc
trong cảnh bạo lực, khiến 1 người
tử vong và 8 người khác bị thương.

Cơ quan kiểm toán liên bang
hiện đang yêu cầu CSC tiến hành
ngay các đánh giá toàn diện về vấn
đề thực phẩm đang gây tranh cãi

này. Phản hồi trước những thông
tin điều tra, người phát ngôn của
CSC - bà Christina Tricomi - cho
biết, CSC đang tiến tới áp dụng
các chính sách mới về vệ sinh an
toàn thực phẩm với kỳ vọng sẽ
giải quyết được những lỗ hổng
trong các chính sách trước đó.
CSC cũng cam kết sẽ đánh giá vai
trò, trách nhiệm của các nhân viên
phục vụ bữa ăn. “CSC sẽ thực hiện
một chương trình giám sát hiệu
quả hơn để đảm bảo việc tuân thủ
các chính sách, từ đó đạt được các
kết quả đầu ra như mong đợi” - bà
Christina Tricomi khẳng định.n

(Theo CBC. Ca 
và National Post)
HOÀNG BÁCH

Myanmar: Hàng không Myanmar
được xếp hạng an toàn cao

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế
(IATA) - cơ quan duy nhất có thẩm quyền xếp
hạng an toàn hàng không trên thế giới, đã xếp
hạng Hàng không quốc gia Myanmar (MAI) ở
mức 7 sao - mức xếp hạng cao nhất. Việc xếp
hạng được thực hiện trong khuôn khổ Chương
trình Kiểm toán an toàn vận hành của IATA.
Myanmar là quốc gia đầu tiên nhận được
chứng nhận xếp hạng an toàn tuyệt đối.n

(Theo Myanmar Times)

Kenya: Kiểm toán công nghệ 
thông tin ngành điện 

Cơ quan Phân phối điện lực quốc gia Kenya
(KPLC) đã thông qua thỏa thuận trị giá 18,2
triệu Shilling với Deloitte nhằm tiến hành cuộc
kiểm toán toàn diện và độc lập các hệ thống
công nghệ thông tin (CNTT) ngành điện lực.
Cuộc kiểm toán nhằm đánh giá những lợi ích
của các khoản đầu tư vào CNTT của KPLC.
Hồi đầu năm, Deloitte cũng tham gia tư vấn
cho KPLC trong việc thực hiện cải tổ để tăng
hiệu quả cung cấp dịch vụ trong bối cảnh
KPLC bị sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng
trong năm 2018.n (Theo Business Daily)

Anh: Chi tiêu dành cho an toàn
thực phẩm bị sụt giảm 

KTNN Anh (NAO) vừa qua cho biết, các
quy định về an toàn thực phẩm tại Anh đang
có dấu hiệu bị vi phạm nghiêm trọng, do một
số chính quyền khu vực đã cắt giảm nhân sự
và trì hoãn các cuộc đánh giá vệ sinh an toàn
thực phẩm. Chi tiêu dành cho vệ sinh an
toàn thực phẩm tại nhiều địa phương cũng
bị sụt giảm gần 19% so với cùng kỳ năm
trước bởi những áp lực về ngân sách do tác
động của Brexit.n (Theo NAO)

Cải thiện chất lượng kiểm toán độc lập 
là vấn đề tất yếu
r THANH XUYÊN

Cơ quan Kiểm toán hạt Osceola, Hoa Kỳ đã
tiến hành kiểm toán Công ty Cung cấp dịch vụ
y tế cho trại giam tại hạt Osceola sau khi có một
số tù nhân bị tử vong được xác định có liên quan
đến vấn đề y tế.n (Theo WFTV Orlando)

KTNN Jamaica sẽ đệ trình Báo cáo kiểm
toán về nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà
nước lên Quốc hội nước này nhằm khẳng
định tính minh bạch và hiệu quả hoạt động
của Cơ quan. Đây là bản cáo cáo đầu tiên về
Tổng Kiểm toán Nhà nước trong 10 năm qua
tại Jamaica.n (Theo Jamaica Observer)

TRÚC LINH 

Tin vắn

Năm 2018, ACCA đã tiến hành khảo sát 1.000 người, 65% số người   tin rằng
hoạt động kiểm toán nên được phát triển để ngăn chặn những sai phạm tài chính
dẫn đến tình trạng phá sản của DN, 41% mong muốn các kiểm toán viên sớm phát
hiện và báo cáo mọi hành vi gian lận của DN. ACCC cũng khuyến cáo các hãng kiểm
toán và các cơ quan quản lý trên toàn cầu cần nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp
ứng mong đợi và kỳ vọng của công chúng.n
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Công tác duy tu, bảo dưỡng yếu kém,
việc sử dụng các phụ tùng phương
tiện không đạt tiêu chuẩn và các
thiết bị phòng cháy chữa cháy còn
thiếu. Đây là những thiếu sót nổi bật
vừa được đưa ra trong Báo cáo kiểm
toán của Hiệp hội Nghiên cứu Ô tô
Ấn Độ (ARAI) đối với Công ty Vận tải
công Pune Mahanagar Parivahan
Mahamandal Ltd (PMPML). 

Công tác duy tu, bảo dưỡng xe 
còn nhiều yếu kém, thiếu sót

Theo ARAI, mục tiêu của cuộc
kiểm toán là nhằm tìm ra những nguyên
nhân dẫn đến hàng loạt các vụ cháy nổ
trong thời gian qua trên các xe khách
do PMPML quản lý và vận hành. Các
vụ cháy nổ này là một trong những vấn
đề nghiêm trọng tại Ấn Độ hiện nay.
Chỉ tính riêng trong năm 2018, tại Ấn
Độ, 20 vụ việc cháy nổ đã xảy ra đối
với các xe khách do PMPML sở hữu và
các xe khách do những công ty tư nhân
vận hành, khiến nhiều hành khách bị
thương vong.

Dựa trên những kết quả phân tích và
đánh giá về an toàn hệ thống xe khách,
ARAI cho rằng, nguyên nhân chính dẫn
đến các vụ cháy nổ trên xe khách của
PMPML trong thời gian qua chủ yếu là
do những yếu kém và thiếu sót trong
công tác duy tu, bảo dưỡng, việc sử
dụng các phụ tùng thay thế không đạt
tiêu chuẩn và việc thiếu các thiếu bị
phòng cháy chữa cháy tại chỗ cần thiết.

Giám đốc ARAI - ông Rashmi
Urdhwareshe - cho biết, các đại diện của
ARAI đã tham gia một cuộc họp do
PMPML tổ chức nhằm thảo luận về các
phát hiện và vấn đề liên quan. Trước
những kết quả của cuộc kiểm toán, Chủ
tịch kiêm Giám đốc điều hành PMPML
Nayana Gunde cho biết, PMPML đã
khởi động nhiều biện pháp mới với nỗ
lực giảm thiểu các vụ cháy nổ xe khách

và những biện pháp mới này đang tác
động tốt tới “sức khoẻ” của các phương
tiện, giúp công tác bảo dưỡng được thực
hiện tốt hơn. “Chúng tôi đã thực hiện
nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu các sự
cố hỏng hóc và tiến hành thay thế các xe
khách đã cũ và lỗi thời” - ông Nayana
Gunde khẳng định.

Người đứng đầu PMPML cũng
thông tin thêm rằng, số vụ cháy nổ xe
khách đã giảm đáng kể trong nửa đầu
năm nay. Kết quả này một phần là nhờ
những sáng kiến mới mà PMPML khởi
động trong thời gian qua. Mặt khác,
Công ty đã tiến hành nhiều cuộc giám
sát đột xuất đối với các xe khách nhằm
xác định xem liệu những xe khách này
có được duy tu, bảo dưỡng một cách phù
hợp hay không và quan trọng nhất là có
đảm bảo an toàn để vận hành hay không.
Nếu tìm thấy các lỗ hổng, cán bộ quản
lý và các nhân viên kỹ thuật sẽ phải chịu
trách nhiệm. 

PMPML từng phớt lờ khuyến nghị
của giới chuyên gia

Các nhà hoạt động xã hội về giao
thông cho biết, những phát hiện của

ARAI là rất quan
trọng, tuy nhiên,
các biện pháp của
PMPML là chưa
đủ. Đồng thời, họ
chỉ trích PMPML
về việc phớt lờ
những khuyến
nghị trước đó của
giới chuyên gia
trong ngành.

Trước đó, hồi
tháng 01/2019,
một Hội đồng
chuyên trách gồm
12 thành viên đến
từ các cơ quan
chức năng khác

nhau thuộc Chính phủ Ấn Độ, trong đó
có ARAI đã ngồi lại với nhau để cùng
điều tra về những sự cố cháy nổ xảy ra
đối với hệ thống xe khách trong thời
gian qua. Hội đồng đã có nhiều hoạt
động tác động tích cực kể từ khi thành
lập nhằm tìm ra nguyên nhân của những
vụ cháy nổ xe khách để có biện pháp
giảm thiểu các vụ tai nạn này.

Ấn Độ là một trong những quốc gia
có số vụ tai nạn đường bộ cao nhất thế
giới. Các vụ cháy xe khách chuyên chở
chiếm một phần lớn trong các vụ tai
nạn đường bộ tại quốc gia này. Điển
hình như vụ việc một chiếc xe khách
bốc cháy dữ dội ở bang Andhra
Pradesh thuộc miền Nam Ấn Độ khiến
ít nhất 44 người thiệt mạng trong năm
2013. Cảnh sát địa phương cho biết,
chiếc xe bốc cháy sau khi tông vào dải
phân cách trên đường cao tốc, gây nổ
bình nhiên liệu của xe. Hay mới đây
nhất là vụ một chiếc xe khách chở 32
hành khách đã bị lật và bốc cháy dữ dội
ở bang Bihar, Ấn Độ khiến ít nhất 27
người thiệt mạng.n

(Theo Times of India 
và Hidustan Times)

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội ở bang Andhra Pradesh
thuộc miền Nam Ấn Độ khiến ít nhất 44 người thiệt mạng
trong năm 2013                                                Ảnh minh họa  

Tổng Kiểm toán Zambia vừa
công bố một Báo cáo kiểm

toán sau khi tiến hành kiểm tra
hoạt động của Sở Tư pháp các
tỉnh cho năm tài chính kết thúc
vào ngày 31/12/2017. 

Báo cáo chỉ ra rằng, trong
năm tài chính trên, các cơ quan
này đã chi 450,3 triệu Kawacha
Zambia - ZMW (gần 35 triệu
USD) cho nhiều hoạt động
khác nhau. Trong đó, 428,1
triệu ZMW đã được báo cáo,
còn lại 22,2 triệu ZMW hiện
chưa rõ đã được chi vào những
mục đích gì.

Báo cáo cũng lên án nhiều
sai sót kế toán và các bất
thường khác tại Sở Tư pháp các

tỉnh, điển hình là tại Cơ quan
Tư pháp Thủ đô Lusaka.

Bên cạnh đó, nhiều Sở Tư
pháp đã không nộp các báo cáo
thường niên đúng thời hạn, trong
khi Đạo luật Hành chính tư pháp
năm 2016 đã quy định rõ rằng,
các sở tư pháp cần nộp báo cáo
thường niên sớm nhất có thể lên
Quốc hội khi năm tài chính vừa
kết thúc, không nộp muộn hơn 6
tháng sau khi hết hạn.

Báo cáo thường niên phải
bao gồm thông tin về các vấn

đề tài chính của Sở Tư pháp và
bao gồm: một báo cáo về tình
hình tài chính đã được kiểm
toán, một báo cáo về tổng thu
nhập đã được kiểm toán và các
báo cáo bổ sung khác được
Quốc hội yêu cầu. Tuy nhiên,
tính đến ngày 31/12/2018,
nhiều Sở Tư pháp đã không
nộp bất kỳ báo cáo nào.

Một vấn đề tồn đọng nữa tại
các sở tư pháp là tình trạng
nhiều vị trí nhân viên còn trống
trong suốt một thời gian dài

nhưng vẫn chưa được bổ sung.
Tính đến ngày 31/12/2018, có
tới 2.086 vị trí vẫn bị bỏ trống.

Báo cáo cho biết thêm, Sở
Tư pháp các tỉnh của Zambia
hiện đang sở hữu tới 617 bất
động sản trên cả nước. Điển
hình như, Sở Tư pháp các tỉnh
phía Bắc sở hữu 61 bất động
sản, Sở Tư pháp các tỉnh phía
Nam sở hữu 63, Sở Tư pháp các
tỉnh phía Đông sở hữu 90 và Sở
Tư pháp các tỉnh miền Tây sở
hữu tới 91 bất động sản... Tuy

nhiên, đa số những tài sản này
không chứng minh được quyền
sở hữu một cách rõ ràng. 

Tổng Kiểm toán cũng đề
cập đến một số “điểm đen”
khác tại Sở Tư pháp các tỉnh
như sai phạm trong công tác
biên chế cho nhân viên, nhiều
khoản thanh toán bất thường,
một số khoản trợ cấp được chi
không đúng quy định và nhiều
sai phạm khác.n

(Theo Themastonline)
THANH XUYÊN

ZAMBIA: 

INTOSAI họp về Chương trình
điều phối khu vực 

Vừa qua, tại Nam Phi, hơn 50 đại diện đến
từ các tổ chức thành viên của Tổ chức quốc tế
Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) đã
tham dự Cuộc họp lần thứ hai về Chương trình
điều phối khu vực, thảo luận về những thách
thức và hành động vì lợi ích của thành viên.
Hội thảo cũng bàn về việc sử dụng một số
công cụ giúp cải thiện năng lực của Ban Thư
ký các khu vực, giúp Cơ quan kiểm toán tối
cao phát triển các dự án sáng tạo...n

(Theo EUROSAI)

Hoa Kỳ: Sai sót tài chính lớn tại Cục
Tài nguyên cá và động vật hoang dã

KTNN bang Kentucky (Hoa Kỳ) mới đây
đã hoàn thành một cuộc kiểm toán và chỉ ra
những sai sót tài chính lớn tại Cục Tài nguyên
cá và động vật hoang dã của Bang. KTNN phát
hiện nhiều giao dịch mờ ám, nhiều khoản
thanh toán bị trì hoãn tới 263 ngày, việc quản
lý các đơn vị trực thuộc cũng rất lơ là...n

(Theo Kentuckytoday)

Nam Phi: Mở rộng quyền hạn của
Tổng Kiểm toán

Quốc hội Nam Phi mới đây đã tiến hành
họp và thống nhất mở rộng một số quyền hạn
của Tổng Kiểm toán. Theo đó, ngoài những
quyền hạn liên quan đến kiểm toán khu vực
công, Tổng Kiểm toán còn có quyền điều tra
gian lận, đưa ra khuyến nghị xử lý gian lận,
hỗ trợ thực hiện thu hồi ngân sách... Phần lớn
công chúng Nam Phi đều tán thành quyết
định này.n (Theo Businesslive)

ẤN Độ: 

Phát hiện nhiều nguyên nhân gây cháy nổ
xe khách
r NGỌC QUỲNH

Vừa qua, Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán
tối cao châu Âu đã chính thức ra mắt trang web
Kế hoạch hoạt động mới, cập nhật tất cả các
dự án, kế hoạch hoạt động và các sự kiện.n

(Theo EUROSAI) 
Tổng Kiểm toán Kenya mới đây đã công bố

một báo cáo lên án chính quyền quận Kiambu.
Báo cáo lên án tình trạng sử dụng ngân sách
bừa bãi, điển hình là việc chi 9,62 triệu USD
mờ ám gần đây.n (Theo Capitalfm)
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