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

Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số là chủ đề trọng tâm, mục
tiêu ưu tiên và động lực phát triển mạnh mẽ hàng đầu của

Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Phát triển công nghệ và công

nghiệp ICT - hạt nhân của chuyển đổi số - sẽ góp phần đưa Việt
Nam vượt bẫy thu nhập trung bình.

Theo Báo cáo "Nền kinh tế số Đông Nam Á 2019" (e-Con-
omy Southeast Asia 2019) do Google, Temasek và Bain công bố
ngày 03/10, tại TP. HCM, nền kinh tế số Việt Nam năm 2019 trị
giá 12 tỷ USD (đóng góp 5% GDP quốc gia trong năm 2019),
cao gấp 4 lần so với giá trị của năm 2015 và dự đoán chạm mốc
43 tỷ USD vào năm 2025, với các lĩnh vực: thương mại điện tử,
du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và gọi xe công nghệ.

(Xem tiếp trang 5)

Triển vọng kinh tế số
ở Việt Nam
r TS. NGUYỄN MINH PHONG - Chuyên gia Kinh tế

Dự ÁN CảI TạO, NÂNG CấP TUYếN đườNG SắT YÊN VIÊN - LÀO CAI

Kỳ cuối Dự án đầu tư đạt hiệu quả kinh tế thấp
(Xem trang 8)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi Thư chúc mừng 
Đoàn thể thao Việt Nam tham gia SEA Games 30
Đang có chuyến thăm chính thức tại

Liên bang Nga, nghe tin Đội tuyển
bóng đá nam U22 đạt Huy chương
Vàng SEA Games 30, ngay sau khi kết
thúc cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội
đồng Liên bang Nga Valentina
Matvienko, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Thị Kim Ngân đã gửi Thư chúc mừng
Đội tuyển bóng đá nam, Đội tuyển bóng
đá nữ Việt Nam và Đoàn thể thao Việt
Nam tại SEA Games 30. Toàn văn bức
thư như sau:

“Tôi rất xúc động và tự hào khi đang
có chuyến thăm chính thức tại Liên bang
Nga được nghe tin Đội tuyển bóng đá
nam đã giành chức vô địch SEA Games
30. Đây là tấm huy chương lịch sử của
bóng đá Việt Nam kể từ khi thể thao Việt
Nam hội nhập với thể thao khu vực cách
đây 30 năm.

SEA Games 30 đánh một dấu mốc
quan trọng trên đấu trường thể thao khi
Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích
cao vượt xa sự kỳ vọng với 98 Huy
chương Vàng, trong đó thật vui mừng
khi cả hai Đội tuyển bóng đá nữ và Đội
tuyển bóng đá nam của chúng ta đều đạt
Huy chương Vàng. Kết quả này làm nức
lòng người hâm mộ Việt Nam.

Tôi nhiệt liệt chúc mừng các thành
viên Đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là
các huấn luyện viên, các vận động viên
tham gia SEA Games 30 đóng góp vào
kỳ SEA Games vô cùng thành công của
nước nhà.

Sự quả cảm và tinh thần mạnh mẽ, ý
chí kiên cường, sự tận tụy hết mình trong
thi đấu của các cầu thủ, vận động viên sẽ
được người hâm mộ nước nhà ghi nhớ”.n
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Sáng 09/12, tại trụ sở KTNN, Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn

Xuân Tiên đã chủ trì buổi tiếp xã giao
Đoàn chuyên gia của Ủy ban Kiểm toán
Nhật Bản do ông Tomisawa Hideatsu -
Vụ trưởng Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản
- làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có
đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực
thuộc KTNN.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao
mối quan hệ hợp tác truyền thống, gắn
bó của KTNN Việt Nam và Ủy ban
Kiểm toán Nhật Bản, cũng như sự đóng
góp của Ủy ban trên cương vị Chủ tịch
Ủy ban Phát triển Năng lực của Tổ chức
Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á
(ASOSAI) đối với KTNN Việt Nam,
nhất là trong bối cảnh KTNN Việt Nam
đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASO-
SAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của các
chuyên gia Nhật Bản dành cho Khóa
Bồi dưỡng kiểm toán công nghệ
thông tin (CNTT) tại Việt Nam từ
ngày 09 - 11/12. Nhân dịp này, Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước bày tỏ
mong muốn các chuyên gia của Nhật
Bản sẽ chia sẻ những kinh nghiệm,
kiến thức, giúp các học viên của
KTNN có được kỹ năng, kinh nghiệm
để ứng dụng, giải quyết các vấn đề
trong thực tiễn, góp phần tăng cường
ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm
toán của KTNN Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của
KTNN Việt Nam, ông Tomisawa
Hideatsu khẳng định, Đoàn chuyên gia
sẽ cố gắng truyền đạt những kiến thức
và kinh nghiệm thực tiễn của Uỷ ban
Kiểm toán Nhật Bản trong kiểm toán

CNTT. Ông Tomisawa tin tưởng rằng
sau khóa đào tạo, 2 bên sẽ học hỏi
được những phương pháp, kinh
nghiệm, kiến thức hữu ích trong hoạt
động kiểm toán CNTT.

Ngay sau buổi tiếp, Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên
đã chủ trì khai mạc Khóa Bồi dưỡng
kiểm toán CNTT cho 66 học viên công
tác tại các đơn vị trực thuộc của
KTNN Việt Nam. Trong 3 ngày diễn
ra Khóa học, với sự tham gia giảng
dạy của các kiểm toán viên cao cấp
đến từ Uỷ ban Kiểm toán Nhật Bản,
các học viên đã được nghiên cứu tổng
quan về KTNN Nhật Bản, học hỏi kiến
thức, kinh nghiệm ứng dụng CNTT
trong kiểm toán, chia sẻ về kết quả
kiểm toán thông qua kiểm toán CNTT
và được cấp Chứng chỉ hoàn thành
Khóa Bồi dưỡng.n TRÚC LINH
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r Sáng 11/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc
với lãnh đạo tỉnh Cà Mau - một trụ trong “Tứ giác
động lực” phát triển Đồng bằng sông Cửu Long.
rChiều 10/12, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai
- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng
ban Dân vận T.Ư - đã tiếp Đoàn cán bộ Mặt trận Lào
Xây dựng đất nước nhân chuyến thăm và làm việc
tại Việt Nam.
r Sáng 11/12, phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn
quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ
VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Trung tâm
Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với gần 1.000 đại biểu
là các thanh niên ưu tú.n

r Bí thư Ban cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Hồ Đức Phớc vừa chủ trì cuộc họp Ban cán sự
đảng KTNN.
r Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin (KTNN)
đang tiếp tục hoàn thiện chức năng của phiên bản đại
trà Phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán các lĩnh vực
đầu tư xây dựng cơ bản, DN, tài chính, ngân hàng,
hiệu chỉnh Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán.
r KTNN đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị
có liên quan để hoàn thiện Chiến lược phát triển
KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm
2035 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.nT.HUYỀN

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực 
kiểm toán công nghệ thông tin

Tổng Kiểm toán Nhà nước kết thúc
tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại
Cộng hòa Pháp

Đoàn công tác của KTNN do Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp

chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp. Trong
khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, từ ngày 30/11 -
08/12, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã có
các buổi làm việc với Hạ viện Pháp, Đại sứ quán Việt
Nam tại Pháp, Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA)
và Tòa Thẩm kế Pháp.

Làm việc với đại diện Hạ viện Cộng hòa Pháp, Tổng
Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã chia sẻ về mối quan
hệ giữa KTNN Việt Nam với các ủy ban của Quốc hội.
Tại đây, 2 bên đã cùng nhau trao đổi về cơ cấu tổ chức,
mối quan hệ hợp tác giữa Tòa Thẩm kế và Hạ viện Pháp.

Thăm và làm việc với ENA, Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, tăng cường năng lực
chuyên môn và nâng cao chất lượng kiểm toán là những
nội dung ưu tiên hàng đầu của KTNN nhằm thực hiện
thành công Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020
và thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan
Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-
2021. Tổng Kiểm toán Nhà nước hy vọng cuộc gặp là cơ
hội tốt để 2 bên tăng cường hợp tác, trao đổi và chia sẻ
kinh nghiệm, thông lệ tốt nhằm giúp KTNN nâng cao
năng lực tổ chức, quản lý, điều hành bộ máy; nâng cao
chất lượng công tác kiểm toán, góp phần cải cách nền tài
chính công, hành chính công tại Việt Nam. Đại diện ENA
cam kết, Học viện sẵn sàng cử chuyên gia sang đào tạo
tại KTNN Việt Nam hoặc mời cán bộ, công chức của
KTNN Việt Nam sang Pháp tham gia các khóa học.

Đặc biệt, trong chuyến công tác lần này, Đoàn đã có
buổi làm việc với Tòa Thẩm kế Pháp về kiểm toán hoạt
động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán tài chính; kế hoạch
kiểm toán; đánh giá chính sách công; hoạt động tư pháp;
kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm toán nợ công; phối
hợp với các bên liên quan; kiểm tra, theo dõi thực hiện
kiến nghị kiểm toán...

Chuyến công tác của Đoàn là một trong những hoạt
động chính và quan trọng của Dự án Hiện đại hóa tài
chính công do Liên minh châu Âu tài trợ cho KTNN Việt
Nam. Trong đó, Tòa Thẩm kế Pháp là thành viên tích cực
của Liên danh tham gia thực hiện Dự án. Đây là cơ hội
tốt để KTNN học hỏi kinh nghiệm và kiến thức kiểm toán
của một trong những cơ quan kiểm toán tối cao lâu đời
nhất châu Âu.n NGỌC QUỲNH

Đó là một trong những chỉ đạo của
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ

Đức Phớc tại Hội nghị giao ban trực
tuyến tháng 11/2019 diễn ra vào chiều
10/12, tại trụ sở KTNN (ảnh bên).
Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn Quang
Thành, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn
Anh cùng lãnh đạo các đơn vị trực
thuộc KTNN...

Theo Báo cáo kết quả công tác,
trong tháng 11, Quốc hội đã thông
qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật KTNN; Tổng Kiểm
toán Nhà nước đã ký ban hành Kế
hoạch kiểm toán (KHKT) và danh
mục đầu mối các đơn vị được kiểm
toán của KTNN năm 2020; ban hành
các công điện về: nâng cao chất lượng
kiến nghị xử lý tài chính, khẩn trương
phát hành các báo cáo kiểm toán
(BCKT) và tổng hợp kết quả kiểm
toán năm 2019.

Tính đến đầu tháng 12, KTNN đã

tổ chức xét duyệt KHKT của 230/233
đoàn kiểm toán, triển khai 227 đoàn
kiểm toán, kết thúc 226 đoàn kiểm
toán, xét duyệt 220/290 BCKT, trình
lãnh đạo KTNN ký, phát hành
167/290 BCKT. Các đơn vị đã khẩn
trương cập nhật kết quả kiểm toán
năm 2019 lên Phần mềm Tổng hợp
kết quả kiểm toán của KTNN. 

Hoạt động kiểm soát chất lượng
kiểm toán tiếp tục được tăng cường.
Phương án kiểm toán và hướng dẫn
mục tiêu, nội dung, trọng tâm kiểm
toán năm 2020 của KTNN đang được
hoàn thiện. Bên cạnh đó, các mặt
công tác khác đảm bảo đạt yêu cầu và
tiến độ đề ra.
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Mới đây, tại Hà Nội, Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước Nguyễn

Tuấn Anh đã tiếp bà Meresimani V. Vo-
sawale - chuyên gia của Cơ quan Sáng
kiến phát triển thuộc INTOSAI - Tổ
chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối
cao (IDI), Trưởng Nhóm rà soát đảm bảo
chất lượng trong khuôn khổ Chương
trình Hợp tác IDI-ASEANSAI do IDI tài
trợ. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh
đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN. 

Chương trình Hợp tác IDI-ASEAN-
SAI là Chương trình Kiểm toán tài chính
phối hợp dựa trên chuẩn mực kiểm toán
quốc tế của INTOSAI (ISSAI) tại Tổ
chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao
Đông Nam Á (ASEANSAI), với sự hỗ
trợ kỹ thuật và tài chính của IDI. Chương
trình nhằm tăng cường năng lực của các
thành viên ASEANSAI thông qua việc
thực hiện kiểm toán tài chính thí điểm áp
dụng ISSAI.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết:

Từ những hỗ trợ của Chương trình Sáng
kiến thực hiện ISSAI của IDI nói chung
và Chương trình Hợp tác IDI-ASEAN-
SAI nói riêng, KTNN đã hoàn thành việc
đánh giá tính tuân thủ ISSAI, làm cơ sở
xây dựng và ban hành 39 chuẩn mực
KTNN theo hướng tuân thủ ISSAI.
Được sự hỗ trợ của IDI, KTNN cũng đã
thực hiện kiểm toán thí điểm và phát
hành Báo cáo kiểm toán về “Hoạt động
quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng
trụ sở cơ quan KTNN khu vực X”. Báo
cáo kiểm toán đã được chuyên gia IDI rà
soát và thông báo đạt kết quả tốt. Do đó,
Chương trình Hợp tác IDI-ASEANSAI
lần này sẽ giúp cho KTNN tiếp tục chuẩn
hóa các hoạt động kiểm toán, nâng cao
kỹ năng chuyên môn của kiểm toán viên
theo hướng tuân thủ ISSAI thông qua
những hoạt động mang tính chuyên môn,
thực tiễn cao với sự hỗ trợ sát sao của các
chuyên gia đến từ IDI, ASEANSAI.

Bà Meresimani V. Vosawale đánh giá
cao những nỗ lực cũng như sự hợp tác

chuyên nghiệp của KTNN. Kết quả hoạt
động của KTNN được đánh giá ở mức
đạt và thể hiện rõ trong báo cáo đánh giá
của IDI. Trên cơ sở Báo cáo “Rà soát
đảm bảo chất lượng cuộc kiểm toán thí
điểm”, chuyên gia của Chương trình hợp
tác IDI-ASEANSAI sẽ tiếp tục hỗ trợ,
cùng KTNN hoàn thiện báo cáo, gửi IDI
xem xét. 

Sau khi lắng nghe chia sẻ và những
góp ý cụ thể của chuyên gia Meresimani
V. Vosawale, Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh:
Việc rà soát đảm bảo chất lượng kiểm
toán một cách độc lập là một phần không
thể thiếu nhằm đảm bảo cuộc kiểm toán
được thực hiện theo hướng tuân thủ
ISSAI và đạt chất lượng tốt. Các kết luận
và đề xuất liên quan đến việc thực hiện
các yêu cầu áp dụng ISSAI được rút ra
từ cuộc rà soát sẽ là nguồn thông tin hữu
ích để KTNN hoàn thiện hơn nữa quy
trình, phương pháp, kỹ năng kiểm toán.n

NGUYỄN LỘC

Tiếp tục chuẩn hóa hoạt động kiểm toán theo hướng tuân thủ ISSAI

(Xem tiếp trang 3)
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Xác định rõ tầm nhìn, sứ
mệnh, giá trị cốt lõi của KTNN
trong giai đoạn tới

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá
thực trạng hoạt động KTNN,
những hạn chế, thách thức đang đặt
ra cho hoạt động KTNN, Chiến
lược được xây dựng với quan điểm
đảm bảo thể chế hóa đầy đủ và toàn
diện các quan điểm, chủ trương,
đường lối của Đảng và Nhà nước
về phát triển KTNN; tuân thủ các
quy định của pháp luật, phù hợp với
định hướng phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước. Đồng thời, phát
triển KTNN phù hợp với điều kiện
thực tiễn Việt Nam; đáp ứng yêu
cầu hội nhập và phù hợp với các
nguyên tắc, thông lệ quốc tế; là
thành viên có trách nhiệm thúc đẩy
sự phát triển lĩnh vực kiểm toán
công trong khu vực và thế giới.
Cùng với đó là đảm bảo tính độc
lập đối với hoạt động KTNN,
tương xứng vị trí, vai trò của
KTNN với tư cách là cơ quan kiểm
toán tài chính, tài sản công do Quốc
hội thành lập, hoạt động độc lập và
chỉ tuân theo pháp luật. Phát triển
KTNN cũng phải gắn với cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
trong đó, việc ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT), công nghệ số là
nhiệm vụ thường xuyên, liên tục cả
trong ngắn hạn và dài hạn.

Từ những quan điểm đó, Chiến
lược xác định rõ tầm nhìn của
KTNN trong giai đoạn tới là: Xây
dựng KTNN xứng đáng là cơ quan
thực hiện kiểm toán tài chính, tài
sản công có trách nhiệm, uy tín,
chuyên nghiệp và hiện đại; đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà
nước và nhân dân giao phó; hội
nhập, phát triển ngang tầm khu vực
và thế giới. 

Sứ mệnh của KTNN là cơ
quan kiểm toán tài chính, tài sản
công, hoạt động độc lập, khách
quan, góp phần quan trọng phát
triển ổn định, bền vững, minh
bạch nền tài chính quốc gia, nâng
cao hiệu quả sử dụng nguồn lực
đất nước và phòng, chống tham
nhũng, lãng phí; nâng cao trách
nhiệm giải trình, bảo vệ pháp
luật, sự liêm chính, giữ vững
niềm tin của nhân dân với Đảng
và Nhà nước.

Giá trị cốt lõi của KTNN là:
Độc lập - Liêm chính - Chuyên
nghiệp - Uy tín - Không ngừng gia
tăng giá trị. 

Để đảm bảo thực hiện tốt nhất
vai trò, trách nhiệm của KTNN,
Chiến lược xác định mục tiêu tổng
quát là: Phát triển KTNN là công
cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và
Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát
việc quản lý và sử dụng tài chính,
tài sản công; phục vụ đắc lực cho
hoạt động của Quốc hội, Chính phủ
trong thực hiện chức năng lập pháp,
giám sát, quản lý điều hành và
quyết định các vấn đề quan trọng
của đất nước; hỗ trợ HĐND,
UBND địa phương trong quản lý,
điều hành, giám sát và quyết định
vấn đề quan trọng của địa phương;
nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu

quả trong hoạt động kiểm toán
thông qua ứng dụng công nghệ
thông tin và đẩy mạnh hợp tác quốc
tế, đảm bảo hoạt động công khai,
minh bạch, chuyên nghiệp, chính
quy và từng bước hiện đại, xứng
đáng là cơ quan kiểm toán tài
chính, tài sản công có trách nhiệm
và uy tín, đáp ứng được yêu cầu của
Đảng, Nhà nước và nhân dân”. 

3 trụ cột, 7 nội dung cốt lõi
trong chiến lược phát triển

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh, việc
thực hiện Chiến lược phát triển
KTNN sẽ tập trung ở ba trụ cột
quan trọng là khuôn khổ pháp lý,
nguồn nhân lực và công nghệ.
Trong đó, xây dựng và hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và
hoạt động của KTNN phải thể chế
hóa quy định về KTNN trong Hiến
pháp; đảm bảo thiết chế KTNN có
đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu phục
vụ kiểm tra, giám sát của Nhà nước
trong việc quản lý, sử dụng tài
chính, tài sản công. Đối với nguồn
nhân lực, cần thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp nâng cao chất
lượng toàn diện nguồn nhân lực
KTNN trên cả ba mặt: tâm lực, thể
lực và trí lực, với sự luận giải rõ
ràng về cơ sở khoa học, sự cần thiết
và giải pháp thực hiện đảm bảo đáp
ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong

từng thời kỳ, trong đó tập trung
phát triển đội ngũ kiểm toán viên
đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý…
Cùng với đó, công nghệ đóng vai
trò then chốt, thiết lập, định hướng
cho quá trình xây dựng, hình thành
các hệ thống nền tảng quản trị
thông minh, góp phần đưa KTNN
tham gia tích cực vào sự phát triển
của nền kinh tế số và thích ứng linh
hoạt với sự thay đổi quá trình
chuyển đổi số trong tương lai.

Từ 3 trụ cột trên, Chiến lược đã
xác định rõ 7 nội dung chính, gồm:
hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ
chức và hoạt động của KTNN; phát
triển hệ thống tổ chức bộ máy; phát
triển nguồn nhân lực; chiến lược
nâng cao chất lượng kiểm toán; hội
nhập và hợp tác quốc tế; chiến lược
phát triển cơ sở vật chất, thông tin
tuyên truyền và nghiên cứu khoa
học; chiến lược phát triển công
nghệ thông tin. Đồng thời, Chiến
lược cũng xác định rõ nhiệm vụ, lộ
trình cụ thể để thực hiện thành công
các nội dung đặt ra.

Với nội dung toàn diện, sát
thực tiễn tình hình, Chiến lược sẽ
tác động tích cực đến việc định
hướng hoàn thiện cơ sở pháp lý
cho tổ chức và hoạt động của
KTNN, nâng tầm ảnh hưởng, vai
trò, vị thế của KTNN cả ở trong và
nước và trên trường quốc tế; tăng
cường tính pháp lý đối với các kết
luận, kiến nghị của KTNN; có lộ
trình phù hợp thu hút các nguồn
lực bên ngoài nhằm tăng cường
năng lực cho KTNN. Chiến lược
cũng tạo cơ sở khoa học cho việc
hoàn thiện tổ chức bộ máy KTNN
tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả; định hướng xây
dựng kế hoạch kiểm toán có lộ
trình phù hợp với chiến lược phát
triển đất nước; nâng cao giá trị ý
kiến của KTNN, đồng thời tích cực
phòng, chống tham nhũng, ngăn
chặn thất thoát, lãng phí nguồn lực
quốc gia và sử dụng hiệu quả các
nguồn lực công.

Chiến lược sẽ được Ủy ban
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại
Phiên họp thứ 40 sắp tới.n

Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm
2035 sẽ xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của KTNN          

Ảnh: NGỌC BÍCH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, KTNN đã triển khai xây dựng Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2030) và tầm nhìn đến năm 2035 (Chiến lược) để trình Ủy ban
Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và
ban hành Chiến lược, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên, Phó Trưởng ban thường trực
Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược nêu rõ: Việc xây dựng và phê duyệt Chiến lược không những có ý
nghĩa quan trọng và cấp bách trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho KTNN hoạch định các kế hoạch
dài hạn, trung hạn và hằng năm, khắc phục những bất cập và hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm
vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Xây dựng Chiến lược tạo cơ sở cho Kiểm toán
Nhà nước hoạch định kế hoạch hoạt động
r Đ.KHOA

Tại Hội nghị, các đại biểu đã
bày tỏ sự nhất trí đối với các nội
dung của Báo cáo; đồng thời thảo
luận, đóng góp các ý kiến liên quan
đến việc thực hiện KHKT năm
2020; tiến độ phát hành BCKT; xây
dựng danh mục kiểm toán chi tiết
năm 2020; bình xét thi đua, tổng kết
công tác năm 2019 tại các đơn vị.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại
Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà
nước đánh giá cao các kết quả đạt
được của KTNN trong tháng 11,
đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần
khắc phục trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ của Ngành.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu
cầu, thời gian tới, các đơn vị có liên
quan xây dựng Phương án kiểm
toán và KHKT chi tiết để trình
Tổng Kiểm toán Nhà nước ký
duyệt trong năm 2019. Toàn Ngành

tập trung đẩy nhanh tiến độ phát
hành 100% BCKT trước ngày
31/12/2019…

Các đơn vị khẩn trương thực
hiện việc tổng kết hoạt động, đánh
giá, bình xét thi đua, khen thưởng
năm 2019 làm cơ sở tiến tới tổ chức
Hội nghị triển khai công tác năm
2020 của toàn Ngành (dự kiến diễn
ra vào đầu tháng 01/2020).

Cùng với đó, Tổng Kiểm toán
Nhà nước cũng chỉ đạo các đơn vị
truyền thông trong Ngành tiếp tục
phối hợp với các đơn vị liên quan
tăng cường tuyên truyền về: Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật KTNN vừa được Quốc hội
thông qua (có hiệu lực từ ngày
01/7/2020); vai trò của KTNN trong
việc kiểm toán các dự án đầu tư theo
phương thức đối tác công - tư…n

Tin và ảnh: LÊ HÒA

Khẩn trương... (Tiếp theo trang 2)

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014
của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác bảo vệ

chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” (Chỉ thị 39),
Đảng ủy KTNN vừa có Văn bản yêu cầu các đảng ủy,
chi ủy trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 39 và Quy
định của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính
trị nội bộ Đảng. 

Thường xuyên quán triệt, giáo dục về tầm quan
trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao
tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của đảng viên, công
chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đối
với việc bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và cơ quan,
đơn vị. 

Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành các
quy định về chế độ bảo mật; kiểm tra, giám sát chặt
chẽ việc bảo mật tài liệu, quản lý hồ sơ, nhất là tăng
cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt
động của KTNN; khắc phục triệt để lỗ hổng bảo mật
tại Cổng thông tin, Trang thông tin điện tử của KTNN
và kiểm duyệt chặt chẽ tài liệu đăng trên internet,
không để xảy ra lộ, lọt thông tin, tài liệu thuộc bí mật
nhà nước. Tăng cường công tác quản lý đảng viên ra

nước ngoài hoặc quan hệ tiếp xúc với các tổ chức, cá
nhân nước ngoài. 

Chú trọng xây dựng các tổ chức trong sạch, vững
mạnh, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ vững
nguyên tắc, kỷ luật đảng, thực hiện nghiêm quy định
về những điều đảng viên không được làm. 

Cấp ủy, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm
toàn diện về việc quản lý đảng viên, công chức, viên
chức và người lao động của đơn vị mình trước Ban
cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán Nhà
nước, đặc biệt là công chức, kiểm toán viên trong thời
gian thực hiện các cuộc kiểm toán và chịu trách nhiệm
liên đới nếu để xảy ra vi phạm. 

Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, chủ
động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chấn
chỉnh những biểu hiện, dấu hiệu cục bộ, bè phái, mất
đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ; kịp thời phát hiện, ngăn
chặn, phê bình, uốn nắn những cá nhân có sai sót,
khuyết điểm; xử lý nghiêm những trường hợp nói, viết
và làm trái các quy định của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, tham nhũng, cục bộ, bè phái, lợi
ích nhóm, gây mất đoàn kết trong Đảng...n

T.ĐỨC

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay
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Bộ Tài chính cho biết, trong
tổng thu NSNN 11 tháng, thu
ngân sách T.Ư đạt 761.000 tỷ
đồng, bằng gần 94% dự toán; thu
ngân sách địa phương đạt hơn
615.000 tỷ đồng, bằng 102,4%
dự toán.

Lũy kế thu nội địa 11 tháng
ước đạt hơn 1,12 triệu tỷ đồng,
bằng 95,5% dự toán, tăng 13% so
với cùng kỳ năm 2018. Trong đó,
5/12 khoản thu và nhóm khoản
thu đã hoàn thành vượt dự toán,
gồm: thu về nhà, đất đạt 133,3%
dự toán, thu từ hoạt động xổ số
kiến thiết đạt 106,7% dự toán,
thu cấp quyền khai thác khoáng
sản, tài nguyên nước đạt 155,5%
dự toán, thu quỹ đất công ích và
hoa lợi công sản khác đạt 125%
dự toán, thu khác ngân sách đạt
hơn 123% dự toán. Tuy nhiên,
thu thuế bảo vệ môi trường và 3
khoản thu trực tiếp từ hoạt động
sản xuất - kinh doanh là thu từ
khu vực DNNN, thu từ khu vực
DN có vốn đầu tư nước ngoài và
thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc
doanh vẫn đạt thấp so với dự toán
(đạt từ 81 - 90% dự toán).

Lũy kế thu từ dầu thô 11
tháng ước đạt 51.540 tỷ đồng,
bằng 115,6% dự toán. Lũy kế thu
cân đối ngân sách từ hoạt động
xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt
trên 200.000 tỷ đồng, bằng gần
106% dự toán. Yếu tố tác động
tích cực đến số thu ở lĩnh vực này
chính là tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước
đạt 473,73 tỷ USD, tăng 7,6% so
với cùng kỳ năm trước.

Đối với nguồn thu nội địa,
ước tính cả nước có 58/63 địa
phương thu đảm bảo tiến độ dự
toán, trong đó, 39 địa phương thu
đạt và vượt dự toán được giao. So
với ước thực hiện cùng kỳ năm
2018, có 56 địa phương thu cao
hơn, 7 địa phương thu thấp hơn.

Đắk Lắk là một trong những
địa phương có số thu tăng cao.
Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh
Đắk Lắk - cho biết: Tổng thu
NSNN của tỉnh năm 2019 ước
đạt 6.910 tỷ đồng, đạt 101,5% kế

hoạch, tăng 17,6% so với cùng
kỳ năm 2018. Trong đó, một số
khoản thu tăng cao so với cùng
kỳ. Kết quả tích cực này là do
UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ
đạo đôn đốc thu thuế và chống
thất thu NSNN với sự tham gia
của các ngành, các cấp để thường
xuyên đôn đốc những việc chưa
thực hiện được. Cùng với đó, nền
kinh tế phát triển, một số dự án,
công trình đã đóng góp số thu
lớn; ngành thuế đã tích cực thực
hiện các biện pháp truy thu,
chống thất thu...

Bên cạnh Đắk Lắk, Hải
Phòng cũng là địa phương ước
tính có số thu ngân sách năm
2019 đạt cao so với dự toán.
Theo Sở Tài chính Hải Phòng,
dự kiến hết tháng 12, tổng thu
ngân sách trên địa bàn Thành
phố ước đạt trên 89.618 tỷ đồng,
đạt hơn 134% dự toán T.Ư giao

và 129% dự toán HĐND Thành
phố giao. Tuy nhiên, chỉ tiêu thu
nội địa vẫn chưa đạt kế hoạch.
Để hoàn thành chỉ tiêu này, TP.
Hải Phòng đang tập trung rà soát
các khoản thu từ đất, thu hồi các
khoản nợ tiền sử dụng đất của
các chủ dự án; yêu cầu các quận,
huyện đẩy nhanh tiến độ đấu giá
đất các dự án để kịp thời nộp
ngân sách trong tháng 12; hoàn
thiện các thủ tục thực hiện ghi
thu, ghi chi kịp thời tiền thuê đất,
tiền sử dụng đất vào ngân sách.
Đồng thời, công tác thanh tra,
kiểm tra cũng sẽ được tăng
cường và tập trung vào các DN
có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, có
số nợ thuế lớn; DN nhiều năm
chưa được thanh tra, kiểm tra;
DN được hưởng ưu đãi miễn,
giảm thuế; DN FDI có hoạt động
liên doanh, liên kết có dấu hiệu
chuyển giá.

Phấn đấu thu ngân sách 
vượt 5% so với dự toán

Cùng với các địa phương,
ngành thuế và hải quan đang tiếp
tục thực hiện quyết liệt các giải
pháp để góp phần hoàn thành
nhiệm vụ thu ngân sách của ngành
tài chính. 

Trao đổi với báo chí, ông Lưu
Mạnh Tưởng - Cục trưởng Cục
Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục
Hải quan - cho biết, ngành vẫn tập
trung vào nhiệm vụ thu, điều
chỉnh chỉ tiêu phấn đấu của các
cục hải quan để đạt số thu ngân
sách cao nhất. Đồng thời, Tổng
cục Hải quan sẽ tiếp tục tập trung
xử lý các đối tượng hoàn thuế,
đôn đốc thu hồi nợ thuế theo quy
định; triển khai các giải pháp về
mã, trị giá, chống gian lận xuất
xứ, góp phần đảm bảo môi trường
sản xuất, kinh doanh lành mạnh,
tạo công bằng cho các đối tượng

nộp thuế, qua đó thúc đẩy sản xuất
kinh doanh, thúc đẩy kim ngạch
xuất nhập khẩu, đầu tư, tăng thu
ngân sách. Đặc biệt, Tổng cục sẽ
đẩy mạnh chương trình DN nhờ
thu thuế nhằm tạo thuận lợi nhiều
hơn cho DN xuất nhập khẩu, giúp
thông quan nhanh hàng hóa...

Còn theo Tổng cục Thuế, Cơ
quan này sẽ tiếp tục thực hiện
quyết liệt các giải pháp quản lý
thu, chống thất thu NSNN bằng
cách phối hợp chặt chẽ với các
đơn vị trong ngành tài chính.
Đồng thời, Tổng cục yêu cầu các
cục thuế giao chỉ tiêu thu NSNN
tháng 12 cụ thể cho từng đơn vị;
đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế
hoạch thanh tra, kiểm tra; triển
khai quyết liệt công tác đôn đốc
thu hồi nợ đọng thuế; rà soát, đôn
đốc kịp thời các khoản thu; hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho người nộp thuế; tiếp tục tham
mưu cho UBND các cấp tăng
cường chỉ đạo hoạt động của Ban
Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi
nợ đọng thuế; chỉ đạo các ngành,
các cấp ở địa phương phối hợp
chặt chẽ với cơ quan thuế trong
công tác quản lý thu, đẩy mạnh
các biện pháp chống gian lận
thương mại, chống thất thu ngân
sách trong tháng cuối năm. Việc
thực hiện quyết liệt các giải pháp
nhằm phấn đấu vượt 5% số thu so
với dự toán pháp lệnh được giao,
góp phần vào việc hoàn thành
nhiệm vụ thu NSNN của ngành
tài chính.

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội
khóa XIV vừa qua, Bộ trưởng Bộ
Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng
định, thu NSNN đang ngày càng
bền vững hơn. 3 năm gần đây,
thu NSNN luôn vượt dự toán.
Năm 2019, Bộ Tài chính phấn
đấu thu ngân sách vượt 5% so
với dự toán.n

Sắp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
nhà nước
r THÙY ANH

11 tháng của năm 2019, tổng thu NSNN ước đạt 1,37 triệu tỷ đồng, bằng 97,5% dự toán, tăng 11% so
với cùng kỳ năm 2018. Với kết quả này, ngành tài chính đã gần “cán đích” nhiệm vụ thu ngân sách
năm nay. 

Tại buổi họp báo chuyên đề về “Tình
hình tài chính, kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh năm 2018; Kết quả tái cơ
cấu, cổ phần hóa DNNN năm 2019” do Bộ
Tài chính tổ chức ngày 10/12, ông Đặng
Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính DN
(Bộ Tài chính) - cho biết: Tổng tài sản năm
2018 theo báo cáo hợp nhất của các DN cổ
phần là 777.315 tỷ đồng, tăng 2% so với
thực hiện năm 2017. Vốn chủ sở hữu của
các DN này là 305.498 tỷ đồng, tăng 9% so
với năm 2017. Trong đó, vốn nhà nước góp
tại các công ty cổ phần là 164.133 tỷ đồng,
tăng 6% so với thực hiện năm 2017. Tổng
doanh thu của các DN cổ phần đạt 643.816
tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017; tổng
lợi nhuận kế toán trước thuế theo báo cáo
hợp nhất là 48.822 tỷ đồng, tăng 8% so với
số thực hiện năm 2017. Tỷ suất lãi phát sinh
trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân và tỷ
suất lãi phát sinh trước thuế/tài sản bình

quân của các DN có vốn nhà nước năm
2018 lần lượt là 16% và 6%. 

Theo nhận định của Cục Tài chính DN,
các DN sau cổ phần hóa (CPH) có xu
hướng tăng trưởng ổn định, tỷ lệ vốn nhà
nước góp tại các công ty cổ phần có xu
hướng dịch chuyển gắn liền với quá trình
tái cơ cấu, CPH DNNN. Nhà nước nắm giữ
trên 50% vốn điều lệ tại 180 DN cổ phần,
chủ yếu tập trung tại các tập đoàn, tổng
công ty lớn và các DN cung ứng, sản phẩm,
dịch vụ công ích sau khi thực hiện CPH.
Tuy nhiên, vẫn còn một số DN sau CPH
hoạt động kém hiệu quả, kinh doanh thua lỗ
nên không bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

Đáng lưu ý, mặc dù cơ quan quản lý đã

nhắc nhở, đôn đốc nhưng tiến độ CPH
DNNN vẫn rất chậm và không đạt kế
hoạch. Cả năm 2019 chỉ có 9 DN được phê
duyệt phương án CPH. Không ít đơn vị, địa
phương còn nhiều DN thuộc danh sách phải
thực hiện CPH, trong đó, Hà Nội và TP.
HCM chiếm tới 54% số DN trong danh
mục nhưng vẫn "án binh bất động". 

Về thoái vốn, tiến độ còn chậm, chỉ đạt
7,8% kế hoạch. Tuy nhiên, hiệu quả cao, giá
trị thu về gấp đôi giá trị sổ sách. Trong năm
2019, có 13 DN thực hiện thoái vốn với giá
trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng. Lũy
kế từ năm 2017 đến 2019, đã thoái vốn nhà
nước tại 92 đơn vị với giá trị sổ sách là
4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Ông Tiến cho biết thêm: Năm 2018,
tổng tài sản của các DNNN là 2,93 triệu
tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm
2017. Vốn chủ sở hữu của các DN này là
1,36 triệu tỷ đồng, tăng 5% so với thực
hiện năm 2017. Tổng doanh thu của các
DN này đạt 1,55 triệu tỷ đồng, tăng 9%
so với thực hiện năm 2017. Tổng số phát
sinh phải nộp NSNN là 267.983 tỷ đồng,
tăng 5% so với thực hiện năm 2017.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về tình hình
tài chính và kết quả hoạt động sản xuất,
kinh doanh năm 2018 của các DNNN
đều đạt mục tiêu tăng trưởng, phát triển
và có xu hướng tăng lên so với năm
2017. DN đã tập trung nguồn lực tài
chính tái đầu tư mở rộng hoạt động sản
xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần
phát triển kinh tế, tăng thu cho NSNN,
giải quyết việc làm cho người lao động.n

MINH ANH 

Cổ phần hoá, thoái vốn hiệu quả 
nhưng tiến độ vẫn chậm

Ba năm qua, thu NSNN luôn vượt dự toán                                                                           Ảnh: TTXVN
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Nền kinh tế số Việt Nam, cùng Indonesia,
đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong
khu vực Đông Nam Á, với trung bình
38%/năm so với 33% của cả khu vực tính
từ năm 2015. Theo thống kê, năm 2019,
Việt Nam sở hữu 61 triệu người dùng in-
ternet. Giá trị giao dịch thiết bị công nghệ
thông tin (CNTT), viễn thông tăng đều đặn
hằng năm… đã tạo ra nền tảng lý tưởng
để đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực phát triển
kinh tế số. Bộ Thông tin và Truyền thông
đã triển khai cấp phép thử nghiệm 5G cho
Viettel, VNPT, MobiFone...

Theo mục tiêu kế hoạch, ngành bưu
chính trong nền kinh tế số sẽ phát triển
theo hướng thương mại điện tử, áp dụng
mạnh mẽ công nghệ số, hình thành một số
công ty lớn làm nòng cốt; xây dựng hệ
thống mã bưu chính tới từng địa chỉ, hoàn
thiện đề án cung cấp dịch vụ công qua hệ
thống bưu chính... Hạ tầng viễn thông sẽ
được chuyển thành hạ tầng ICT để thúc
đẩy chuyển đổi số, chuyển dịch ngành
viễn thông từ thoại sang data thông qua
giảm cước kết nối thoại; phổ cập điện
thoại thông minh, quy hoạch tần số 5G,

tuyên bố lộ trình tắt sóng 2G, 3G, thử
nghiệm mobile money; xử lý các vấn nạn
rác viễn thông... Cùng với việc tuyên bố
chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Việt
Nam sẽ ban hành các khung về Chính phủ
điện tử, thành phố thông minh, Nghị định
về đầu tư và thuê công nghệ thông tin; xây
dựng các nghị định quản lý, kết nối và
chia sẻ dữ liệu số, định danh và xác thực
điện tử, thúc đẩy Chính phủ điện tử mà
trọng tâm là cung cấp dịch vụ công trực
tuyến cấp độ 4.

Đặc biệt, trong công nghiệp ICT, Bộ
Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện
Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển DN
công nghệ Việt Nam, về "Make in Viet-
nam". Theo đó, sẽ thúc đẩy phát triển các
loại DN, gồm DN thương mại, dịch vụ
chuyển sang làm công nghệ, công nghiệp.

Theo tinh thần Nghị quyết số 52-
NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(CMCN 4.0), Việt Nam hướng đến mục
tiêu đến năm 2025: duy trì xếp hạng về chỉ
số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc
3 nước dẫn đầu ASEAN. Xây dựng được
hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu
vực ASEAN; Internet băng thông rộng
phủ 100% các xã. Kinh tế số chiếm
khoảng 20% GDP; năng suất lao động
tăng bình quân trên 7%/năm. Cơ bản
hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ
quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc,
các tổ chức chính trị - xã hội. Thuộc nhóm
4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng
Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên
Hợp Quốc. Có ít nhất 3 đô thị thông minh
tại 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc,
phía Nam và miền Trung. Đến năm 2030:
duy trì xếp hạng về Chỉ số Đổi mới sáng
tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 nước
dẫn đầu thế giới; mạng di động 5G phủ
sóng toàn quốc; mọi người dân được truy

cập Internet băng thông rộng với chi phí
thấp; kinh tế số chiếm trên 30% GDP;
hoàn thành xây dựng Chính phủ số. Đến
năm 2045, Việt Nam trở thành một trong
những trung tâm sản xuất và dịch vụ
thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi
mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực
châu Á; có năng suất lao động cao, có đủ
năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ
hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế -
xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên,
Việt Nam cần thực hiện nhiều đổi mới
nhận thức, pháp lý, thể chế, cơ chế, chính
sách nhằm phát triển ngành hệ thống hạ
tầng CNTT và viễn thông, cơ sở dữ liệu
quốc gia thống nhất, đồng bộ, hiện đại,
bảo đảm kết nối liên thông; nâng cao năng
lực đổi mới sáng tạo quốc gia; phát triển
nguồn nhân lực các ngành và công nghệ
ưu tiên, tăng cường hội nhập quốc tế…

Việt Nam cần coi kinh tế số là một trụ
cột và chỉ có dựa vào kinh tế số, chuyển
đổi số chúng ta mới đảm bảo được quá
trình phát triển nhanh, bền vững và đuổi
kịp các nước trong khu vực.n

Triển vọng... (Tiếp theo trang 1)

Nợ xấu giảm nhưng vẫn 
tiềm ẩn rủi ro

Theo báo cáo của NHNN, thời
gian qua, NHNN đã chỉ đạo các
TCTD tích cực nâng cao chất
lượng tài sản, kiểm soát chất
lượng tín dụng, hạn chế phát sinh
nợ xấu mới; tự xử lý nợ xấu bằng
nhiều biện pháp. Đồng thời, các
TCTD tích cực thực hiện các biện
pháp nâng cao năng lực quản trị
rủi ro và chất lượng công tác thẩm
định tín dụng; triển khai các biện
pháp phòng ngừa, kiểm soát nợ
xấu và xử lý nợ xấu. Nhờ đó, nợ
xấu nội bảng của hệ thống các
TCTD tiếp tục được xử lý, kiểm
soát và duy trì ở mức dưới 3%. 

Tính từ năm 2012 đến cuối
tháng 8/2019, toàn hệ thống các
TCTD đã xử lý được 968.890 tỷ
đồng nợ xấu, trong đó, nợ xấu do
các TCTD tự xử lý là 629.200 tỷ
đồng (chiếm 64,94% tổng nợ xấu
xử lý), còn lại là bán nợ (bao gồm
bán nợ cho Công ty Quản lý tài
sản - VAMC và tổ chức, cá nhân
khác) chiếm 35,06%. Tỷ lệ nợ xấu
nội bảng đến cuối tháng 8/2019 là
1,98%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ
bán cho VAMC chưa xử lý và nợ
tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ
thống TCTD tính đến tháng
8/2019 ở mức 4,84%, giảm mạnh
so với mức 10,08% cuối năm
2016, mức 7,36% cuối năm 2017
và mức 5,85% cuối năm 2018.
Việc xử lý nợ xấu được xác định
theo Nghị quyết số
42/2017/QH14 (Nghị quyết 42)
cũng đạt kết quả tích cực với lũy
kế từ ngày 15/8/2017 đến cuối
tháng 8/2019, toàn hệ thống
TCTD đã xử lý được 236.800 tỷ
đồng nợ xấu.

Tuy nhiên, Thống đốc NHNN
Lê Minh Hưng nhận định, nợ xấu

đã xử lý được một bước quan
trọng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi
ro đối với an toàn, hiệu quả hoạt
động của các TCTD. Cùng với các
khoản nợ xấu cũ, hiện nay, nhiều
dự án BOT, BT giao thông đã
hoàn thành, đi vào khai thác có
doanh thu không đạt như phương
án tài chính ban đầu, với dư nợ
khoảng 53.000 tỷ đồng có nguy cơ
phải cơ cấu nợ, phát sinh nợ xấu
cho các ngân hàng thương mại. 

“Tắc” trong xử lý tài sản 
bảo đảm

Theo NHNN, nợ xấu hiện
đang tập trung chủ yếu ở các
TCTD yếu kém, tuy nhiên, để xử
lý dứt điểm nợ xấu còn gặp nhiều

khó khăn do thu hồi tài sản không
sinh lời của các TCTD này đòi hỏi
phải có cơ chế phân bổ tổn thất,
giảm nhẹ gánh nặng tài chính
bằng chính sách tài chính phù hợp
để TCTD hấp thụ dần tổn thất,
vượt qua  khó khăn. Bên cạnh đó,
việc xử lý, thu hồi nợ và tài sản
bảo đảm (TSBĐ) của các ngân
hàng mua bắt buộc gặp khó khăn
do phần lớn TSBĐ cho các khoản
nợ đều đang bị kê biên, liên quan
đến các vụ án, hồ sơ pháp lý chưa
hoàn chỉnh.

Liên quan đến việc áp dụng
thủ tục rút gọn trong giải quyết
tranh chấp về nghĩa vụ giao
TSBĐ và xử lý TSBĐ, NHNN
cho biết, Hội đồng Thẩm phán đã

ban hành Nghị quyết số
03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp
dụng thủ tục rút gọn trong giải
quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao
TSBĐ, tranh chấp về quyền xử lý
TSBĐ của khoản nợ xấu... Tuy
nhiên, hiện nay, số lượng các vụ
việc xử lý nợ xấu thông qua thủ
tục rút gọn tại Tòa án còn hạn chế.
Nếu không có hướng dẫn cụ thể
thì biện pháp áp dụng thủ tục tố
tụng rút gọn có thể không phát
huy được hiệu quả. 

Cùng với đó, hiện chưa có văn
bản quy phạm pháp luật giải thích
cụ thể về việc “ảnh hưởng đến
việc xử lý vụ án và thi hành án”
theo quy định tại Điều 14 Nghị
quyết 42. Do đó, việc hoàn trả vật

chứng trong vụ án hình sự là
TSBĐ của khoản nợ xấu phụ
thuộc nhiều vào quan điểm của cơ
quan tiến hành tố tụng. Cơ chế
tiếp cận thông tin về tình trạng
TSĐB cũng gặp khó khăn do Tòa
án, Cơ quan thi hành án dân sự
không có hệ thống dữ liệu cho
phép các TCTD trích xuất, tra cứu
thông tin tài sản có liên quan đến
vụ việc đang được thụ lý giải
quyết. Đồng thời, chưa có hướng
dẫn về cơ chế xác định sớm hữu
hiệu trong quá trình thẩm định, để
xác định tài sản nào đang tranh
chấp, tài sản nào đang phải áp
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời,
dẫn đến cách hiểu khác nhau về
tài sản tranh chấp giữa các cơ
quan tố tụng, gây khó khăn khi áp
dụng các biện pháp xử lý tài sản
theo Nghị quyết 42.

Để tháo gỡ những khó khăn
trên, NHNN kiến nghị Quốc hội
yêu cầu Tòa án nhân dân tối cao
sớm có văn bản yêu cầu Toà án địa
phương ưu tiên áp dụng các thủ tục
rút gọn khi giải quyết các vụ án
liên quan đến xử lý nợ xấu. Đồng
thời, Tòa án nhân dân tối cao xem
xét, phối hợp với Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ
Tư pháp sớm có văn bản chỉ đạo
về việc hoàn trả các TSBĐ là vật
chứng của vụ án hình sự sau khi đã
hoàn tất các thủ tục xác minh
chứng cứ quy định tại Nghị quyết
42; phối hợp với Cơ quan thi hành
án dân sự sớm xây dựng hệ thống
dữ liệu liên quan đến các vụ việc
đang được thụ lý giải quyết và cho
phép các TCTD được tra cứu, trích
xuất các thông tin liên quan từ hệ
thống dữ liệu này.

NHNN cũng đề xuất Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo
các Bộ, ngành liên quan phối hợp
chặt chẽ và tham gia hỗ trợ tích
cực với ngành ngân hàng nhằm
hoàn thiện cơ chế, chính sách liên
quan đến BOT để tránh phát sinh
rủi ro, đảm bảo hiệu quả trong cho
vay đối với các dự án này.n

Tỷ lệ nợ xấu của các TCTD đã giảm mạnh trong thời gian gần đây                               Ảnh: TTXVN

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) đã giảm mạnh
trong thời gian gầy đây. Song theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), nợ xấu vẫn
tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn, hiệu quả hoạt động của các TCTD; công tác xử lý nợ xấu còn
nhiều khó khăn, vướng mắc nên chưa triệt để.

Gỡ điểm nghẽn trong xử lý nợ xấu
r N.HỒNG
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Thông tin trên được thể hiện
đầy đủ, chi tiết tại Quyết định

số 1866/QĐ-KTNN ngày
28/11/2019 của Tổng Kiểm toán
Nhà nước ban hành Kế hoạch
kiểm toán năm 2020.

Giảm số cuộc kiểm toán 
để tập trung nâng cao 
chất lượng

Theo Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc, nhằm tập
trung nâng cao chất lượng hoạt
động kiểm toán, tổ chức đào tạo
nâng cao trình độ và kỹ năng
kiểm toán, cũng như bố trí đủ
thời gian hoàn thành toàn diện
nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ
khác trong năm, Kế hoạch kiểm
toán (KHKT) năm 2020 của
KTNN đã giảm khoảng 20% số
cuộc kiểm toán so với KHKT đầu
năm 2019. 

Để đạt được những mục tiêu
trên, KTNN tiếp tục đổi mới hoạt
động kiểm toán nhằm nâng cao
năng lực kiểm toán, trong đó, đối
với lĩnh vực kiểm toán NSNN,
KTNN tập trung kiểm toán đối
với các tỉnh, thành phố trực thuộc
T.Ư, các Bộ, cơ quan T.Ư có quy
mô ngân sách lớn để xác nhận
tính đúng đắn, trung thực của báo
cáo quyết toán ngân sách, phục
vụ công tác phê chuẩn báo cáo
quyết toán ngân sách năm 2019
của Quốc hội và HĐND các tỉnh,
thành phố trực thuộc T.Ư.

Đối với lĩnh vực DN và tổ
chức tài chính - ngân hàng,
KTNN đã lựa chọn các tập đoàn,
tổng công ty nhà nước có quy mô
phù hợp để kiểm toán báo cáo tài
chính, các hoạt động liên quan
đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản
nhà nước năm 2019 kết hợp với
việc đánh giá công tác tái cơ cấu
DNNN, trọng tâm là tập đoàn,
tổng công ty nhà nước, đánh giá
thực trạng công tác quản lý tài
chính và cổ phần hóa, thoái vốn
đầu tư của Nhà nước tại các đơn
vị được kiểm toán; đánh giá các
hoạt động quản lý, bảo đảm phát
triển lành mạnh thị trường hàng
hóa, dịch vụ trong nước, như
đánh giá việc chấp hành các quy
định của pháp luật về giá, thuế,
phí, nhất là đối với các hàng hóa,
dịch vụ tiêu dùng thiết yếu…

Đồng thời, thực hiện kiểm toán
báo cáo tài chính, các hoạt động
liên quan đến quản lý, sử dụng
vốn, tài sản nhà nước năm 2019
của Ngân hàng Nhà nước để đánh
giá thực trạng tài chính của đơn
vị và hiệu quả công tác quản lý,
điều hành chính sách tiền tệ.
Thông qua hoạt động kiểm toán,
KTNN cũng thực hiện đánh giá
hoạt động tái cơ cấu thị trường tài
chính, trọng tâm là ngân hàng
thương mại và các tổ chức tín
dụng; xác định thực trạng sở hữu
chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển
khai các biện pháp xử lý nợ xấu
và kiểm soát, nâng cao chất lượng
tín dụng theo Đề án “Xử lý nợ
xấu của hệ thống các tổ chức tín
dụng” của Thủ tướng Chính phủ;
Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ
chức tín dụng gắn với xử lý nợ
xấu giai đoạn 2016-2020” và việc
thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ
chức tín dụng theo Nghị quyết số
42/2017/QH14 của Quốc hội.

Tập trung kiểm toán nhiều
chủ đề, dự án được dư luận
quan tâm

Năm 2020, KTNN cũng quyết
định kiểm toán một số chuyên đề
có phạm vi rộng, được dư luận xã
hội quan tâm để đánh giá toàn
diện, xuyên suốt công tác quản lý,
sử dụng tài chính công, tài sản
công nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư
công, góp phần giảm nợ công,
phát triển kinh tế - xã hội, như:
Chuyên đề “Việc quản lý và sử
dụng vốn đầu tư theo Nghị quyết
số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của
Bộ Chính trị về chiến lược cải

cách tư pháp đến năm 2020 của
Tòa án nhân dân tối cao, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ
Tư pháp”; Chuyên đề “Việc phân
bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn
còn lại của kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020 và
dự phòng 10% tại các Bộ, ngành,
địa phương - Nhiệm vụ Quốc hội
giao tại Nghị quyết số
84/2019/QH14 ngày 14/6/2019”…
Ngoài ra, một số chuyên đề có
phạm vi phù hợp cũng được
KTNN thực hiện tại một số Bộ,
ngành, địa phương, đơn vị nhằm
đánh giá hiệu lực trong thực hiện
các chương trình, dự án; tính kinh
tế, hiệu quả trong quản lý và sử
dụng kinh phí, đồng thời góp phần
nâng cao năng lực của các KTNN
chuyên ngành, khu vực và làm cơ
sở để đánh giá, nhân rộng thành
các cuộc kiểm toán chuyên đề có
phạm vi rộng trong các năm sau.

Trong KHKT năm 2020,
KTNN cũng tiếp tục thực hiện các
cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm
toán môi trường và kiểm toán công
nghệ thông tin theo đúng các quy
trình, chuẩn mực đã được ban hành
phù hợp với các quy định và chuẩn
mực kiểm toán quốc tế. Đó cũng là
các chủ đề được dư luận quan tâm,
đặc biệt là chủ đề của các cuộc
kiểm toán: Công tác bảo vệ môi

trường tại Khu kinh tế Nghi Sơn;
Hoạt động quản lý, thu gom, vận
chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai
đoạn 2017-2019; Chương trình
giảm ngập nước giai đoạn 2016-
2020 của TP. HCM; Chương trình
tín dụng cho vay học sinh, sinh
viên tại một số chi nhánh của Ngân
hàng Chính sách xã hội Việt Nam;
Chương trình Nhà ở xã hội giai
đoạn 2015-2019 của các Quận: 9,
12, Bình Tân - TP. HCM…

Trong lĩnh vực kiểm toán hoạt
động xây dựng và việc quản lý, sử
dụng vốn đầu tư, KTNN sẽ thực
hiện 40 cuộc kiểm toán, trong đó
có kiểm toán nhiều dự án lớn, được
dư luận quan tâm, như: Dự án Xây
dựng một số đoạn đường bộ cao
tốc trên tuyến Bắc - Nam phía
Đông giai đoạn 2017-2020; Dự án
Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai
Dịch - Nam Thăng Long thuộc
đường vành đai III - TP. Hà Nội;
Dự án Mở rộng đường vành đai III
đoạn Mai Dịch - Nội Bài; các dự
án đường sắt và các dự án đường
bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị
quyết số 556/NQ-UBTVQH14
ngày 31/7/2018 của UBTVQH;
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long
Phú 1 - Cơ sở hạ tầng Trung tâm
Điện lực Long Phú 1; Dự án Nhà
máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 - Cơ
sở hạ tầng Trung tâm Điện lực
Sông Hậu 1; Dự án Tuyến đường
sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội,
đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; Dự án Vệ
sinh môi trường TP. HCM giai
đoạn 2…n

Năm 2020, KTNN sẽ tiến hành 158 cuộc kiểm toán       
Ảnh: BÍCH NGỌC

Năm 2020, KTNN sẽ thực hiện 158 cuộc kiểm toán. Cụ thể, ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán
NSNN năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, KTNN sẽ kiểm toán 16 Bộ, cơ quan T.Ư và 40 tỉnh,
thành phố trực thuộc T.Ư; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án
đầu tư; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng và các tập đoàn, tổng công ty nhà
nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ
quan Đảng.

Kế HOạCH KIểM TOÁN NăM 2020 CủA KIểM TOÁN NHÀ NướC:

Quyết liệt mục tiêu nâng cao chất lượng, ưu tiên
kiểm toán các vấn đề được dư luận quan tâm
r H.THOAN

Theo xu thế chung của thế giới, nhiều
công ty niêm yết Việt Nam đã hướng

tới việc công bố những thông tin phi tài
chính ra công chúng, bên cạnh các thông tin
tài chính. Điều kiện tiên quyết để đảm bảo
chất lượng cũng như độ tin cậy của mọi báo
cáo là tính trung thực và minh bạch. Tuy
nhiên, công bố thông tin chỉ là một phần
trong chiến lược nâng cao uy tín của DN.
Theo ông Phạm Thái Hùng - Giám đốc
Dịch vụ Kiểm toán, Thị trường vốn và Tư
vấn kế toán, PwC Việt Nam - thế giới đã có
nhiều nghiên cứu về cách thức nâng cao uy
tín DN. Các nghiên cứu này đưa ra các biện
pháp cụ thể khác nhau, nhưng nhìn chung
đều đề cập đến 4 điểm đáng chú ý: 

Một là, hội đồng quản trị và ban quản lý
cần phải có tiếng nói bao quát và quyết liệt
về tính trung thực, tính minh bạch trong việc
quản lý DN và công bố thông tin ra công

chúng. Thái độ, quan điểm của hội đồng
quản trị và ban quản lý có ý nghĩa quan
trọng trong việc nâng cao uy tín của DN.
Nhiệm vụ của họ là thiết lập các quy tắc ứng
xử và đưa vào áp dụng một cách triệt để. 

Hai là, DN phải có một hệ thống quản
trị nhằm bao quát quyền và trách nhiệm của
hội đồng quản trị, quản lý rủi ro quy trình
lập và sử dụng báo cáo tài chính, dự đoán
dòng tiền và kết quả hoạt động trong tương
lai... Tùy vào quy mô DN, hệ thống quản trị
có thể lớn hoặc nhỏ, chính thức hoặc không
chính thức nhưng quan trọng là hệ thống
này phải đi vào thực chất. 

Ba là, DN cần dựa vào những dịch vụ
hỗ trợ từ bên thứ ba độc lập. Nhà đầu tư Việt
Nam đã quen thuộc với khái niệm báo cáo

tài chính giữa niên độ phải được soát xét và
báo cáo tài chính thường niên phải được
kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc
lập được cấp phép kiểm toán. Đây là hai
dịch vụ thông dụng nhất. Tuy nhiên, những
dịch vụ này chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp
sự đảm bảo hợp lý trên các thông tin quá
khứ của DN. Để nâng cao uy tín, DN Việt
Nam nên xem xét áp dụng các thông lệ tốt
nhất, trong đó có việc sử dụng các dịch vụ
đảm bảo. 

Bốn là, nhà đầu tư cần hiểu rõ quyền và
nghĩa vụ của mình. Thông qua các kênh liên
lạc mà pháp luật cho phép, nhà đầu tư cần
tích cực tham gia vào quá trình nâng cao hệ
thống quản trị của DN. Họ có quyền được
biết thông tin và thông tin đó phải chính xác,

đáng tin cậy, đầy đủ. Quyền đó phải được
nhà đầu tư thực hiện một cách triệt để. Một
hệ thống đưa ra yêu cầu giám sát và bị giám
sát là một hệ thống có khả năng đảm bảo cho
DN hoạt động minh bạch và trách nhiệm. 

Tóm lại, uy tín của DN trước công
chúng không dừng lại ở việc công bố thông
tin. Đây còn là sản phẩm của một hệ thống
quản trị DN sâu rộng, bao gồm: ban lãnh
đạo, hệ thống kiểm soát nội, quản trị rủi ro,
kế toán tài chính... Ngoài ra, độ tin cậy của
DN nên được kiểm chứng bởi bên thứ ba
độc lập. Yếu tố không kém phần quan trọng
chính là thái độ và hành động của nhà đầu
tư, những người chủ thực sự của DN. Một
nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể tạo ra nhiều
thay đổi, nhưng khi tập hợp lại, các nhà đầu
tư có thể tạo ra được một lực lượng đủ mạnh
để thúc đẩy quá trình phát triển bền vững
của DN.n THÙY LÊ (lược ghi)

Trong lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng và các tập đoàn, tổng công ty (TCT) nhà
nước, năm 2020, KTNN sẽ kiểm toán tại: Ngân hàng Nhà nước; TCT Xây dựng Hà Nội; TCT Điện lực TP. HCM;
TCT Điện lực miền Trung; TCT Hạ tầng mạng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng
Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; TCT Cổ phần Bảo
hiểm Bảo Minh; TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; TCT Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC; TCT Địa
ốc Sài Gòn; TCT Cấp nước Sài Gòn; TCT Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn; TCT Bảo đảm an toàn hàng hải
miền Nam và 4 TCT thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.n

4 bí quyết giúp doanh nghiệp niêm yết nâng cao uy tín
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Vai trò quan trọng 
của ủy ban kiểm toán

Một số vụ phá sản lớn gần
đây phải kể đến trường hợp Car-
illion, công ty xây dựng lớn thứ
hai Vương quốc Anh, bị đóng
cửa ngày 15/01/2018 với khoản
nợ gần 7 tỷ Bảng; sự phá sản
của Tập đoàn Đầu tư và Tư vấn
tài chính LCF của Anh khiến Cơ
quan Quản lý tài chính Anh bị
buộc tội vì để xảy ra những sai
phạm tồi tệ nhất trong hơn một
thập kỷ qua. 

Nam Phi cũng chứng kiến sự
thất bại của hàng loạt DNNN
lớn, như: Công ty Điện lực
Eskom lớn nhất châu Phi - 1
trong 7 công ty điện lực lớn nhất
thế giới, Hãng Hàng không
quốc gia Nam Phi. Tại
Malaysia, vụ bê bối 1MDB năm
2015 gây chấn động toàn thế
giới khi Thủ tướng Najib Razak
bị cáo buộc chuyển hơn 700
triệu USD từ ngân sách Công ty
1MDB của Chính phủ vào tài
khoản cá nhân... 

Trước tình hình trên, IFAC
cùng nhiều tổ chức hoạt động
trong lĩnh vực kiểm toán trên
toàn cầu đã có nhiều cuộc thảo
luận, tập trung bàn giải pháp
giúp nâng cao công tác quản
trị DN, chất lượng hoạt động
của các UBKT. Để không rơi
vào nguy cơ bị phá sản, các
công ty, DN, tổ chức cần phát
huy trách nhiệm cao nhất đối
với tính toàn vẹn và chính xác
của các báo cáo tài chính; đảm
bảo công tác kiểm soát nội bộ,

áp dụng các chính sách kế toán
phù hợp; giám sát chặt chẽ các
hãng kiểm toán độc lập.
Những trách nhiệm quan trọng
này thường được ủy quyền cho
UBKT. Các UBKT hoạt động
hiệu quả sẽ góp phần củng cố
niềm tin đối với các báo cáo
tài chính.

Theo IFAC, trách nhiệm của
các UBKT trên toàn cầu đang
dần được mở rộng, ngoài việc
giám sát các báo cáo tài chính,
họ cũng phải chịu áp lực ngày
càng tăng để giám sát các rủi ro
trọng yếu. Trách nhiệm của các

UBKT cũng rất khác nhau giữa
các khu vực, ngành nghề. 

Cần đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao

Trong một báo cáo mới được
công bố, IFAC đã chỉ ra các yếu
tố quan trọng giúp nâng cao
hiệu quả hoạt động của UBKT.
Vấn đề đầu tiên là củng cố tính
minh bạch trong mọi hoạt động
giúp cung cấp cái nhìn sâu sắc
về các vấn đề quan trọng, đặc
biệt liên quan đến các báo cáo
tài chính, đồng thời, thẳng thắn
chỉ ra các vướng mắc, thiếu sót. 

UBKT cũng được yêu cầu
cung cấp thông tin phong phú
hơn, đáp ứng kỳ vọng của các
nhà đầu tư và các bên liên quan.
Hằng năm, tại Hoa Kỳ, Trung
tâm Chất lượng kiểm toán
thường xuyên thực hiện các
cuộc đánh giá về chức năng
thông tin của UBKT tại 500
công ty lớn nhất trên Sàn Giao
dịch chứng khoán New York. 

Một nghiên cứu của Hội
đồng Báo cáo tài chính Anh
năm 2016 chỉ ra rằng, việc công
bố những rủi ro trong Báo cáo
tài chính của UBKT có liên kết

chặt chẽ với báo cáo của kiểm
toán viên về các vấn đề kiểm
toán trọng yếu. Ngoài ra, yếu tố
giao tiếp cũng đóng vai trò rất
quan trọng trong việc cải thiện
hoạt động của UBKT, bao gồm
giao tiếp bằng văn bản và trực
tiếp, chính thức và không chính
thức, giao tiếp với quản lý, kiểm
toán viên nội bộ, kiểm toán viên
độc lập, giao tiếp với bộ phận
tài chính và hội đồng quản trị
của DN. UBKT cần bám sát
những thông tin từ ban lãnh đạo
về những rủi ro, thách thức và
cơ hội trong DN; đối thoại liên
tục với kiểm toán viên để giải
quyết vấn đề…

Bên cạnh đó, để nâng cao
năng lực của UBKT, vấn đề nâng
cao kỹ năng và chuyên môn được
đánh giá vô cùng quan trọng. Các
chương trình đào tạo được coi là
rất cần thiết để đảm bảo các kiểm
toán viên không ngừng củng cố,
nâng cao kiến   thức về hoạt động
kế toán, kiểm toán và các báo cáo
của DN; đồng thời, cần thường
xuyên tìm hiểu các vấn đề, công
nghệ mới cũng như tác động của
chúng đối với hoạt động kinh
doanh và tương lai của ngành
nghề kiểm toán. 

Với khối lượng công việc và
tính phức tạp ngày càng gia
tăng, UBKT cần vạch ra các
phương pháp làm việc hiệu quả
để hoàn thành trách nhiệm giám
sát của mình. Cụ thể, các UBKT
cần xác định rõ phạm vi trách
nhiệm; phối hợp với các bộ
phận khác để tăng hiệu quả
công việc; tiến hành họp định
kỳ với đội ngũ kiểm toán viên…

Vấn đề cuối cùng là UBKT
cũng cần có tiếng nói trong quá
trình bổ nhiệm giám đốc tài
chính cho DN. Năm 2018, hãng
kiểm toán EY tại Anh từng công
bố Báo cáo “Bổ nhiệm giám đốc
tài chính đáp ứng những thay
đổi nhanh chóng - Vai trò của ủy
ban kiểm toán”, qua đó, khuyến
nghị UBKT cần được tham gia
vào quá trình bổ nhiệm giám
đốc tài chính của các DN.n

(Theo IFAC)

IFAC đưa ra lời kêu gọi cần củng cố hiệu quả hoạt động của các UBKT trên toàn cầu        Ảnh: IFAC

Những vụ phá sản, bê bối của các tập đoàn, DN lớn thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế trong
công tác quản trị DN, đồng thời, làm gia tăng mối lo ngại về chất lượng của dịch vụ kiểm toán.
Thực trạng này đã thôi thúc Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) đưa ra lời kêu gọi cần củng cố
hiệu quả hoạt động của các ủy ban kiểm toán (UBKT) trên toàn cầu.

IFAC: 

Cần nâng cao hiệu quả hoạt động 
của ủy ban kiểm toán
r THANH XUYÊN

Chiều 09/12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa
học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Tổ chức đánh giá,
cho ý kiến chủ trương đầu tư các dự án quan
trọng quốc gia” do TS. Lưu Trường Kháng
và ThS. Trần Minh (KTNN chuyên ngành V)
đồng chủ nhiệm. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên -
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - làm Chủ
tịch Hội đồng nghiệm thu. 

Đề tài được nghiên cứu nhằm hệ thống
hoá và phân tích những vấn đề trong quản lý
đầu tư xây dựng công trình theo quy định của
Nhà nước nói chung và dự án quan trọng
quốc gia nói riêng. Đề tài cũng phân tích cơ
sở lý luận và thực tiễn hoạt động đánh giá
chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc
gia trong những năm qua, qua đó đề xuất
những phương thức, giải pháp tổ chức đánh

giá chủ trương đầu tư các dự án quan trọng
quốc gia của KTNN. Theo các thành viên
trong Hội đồng khoa học, Đề tài có ý nghĩa
thiết thực trong việc xây dựng các bước thực
hiện đánh giá, thẩm định và đưa ra ý kiến của
KTNN trình Quốc hội xem xét, quyết định
chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc
gia. Kết quả, Đề tài được Hội đồng nghiệm
thu thông qua và xếp loại Xuất sắc.

Trước đó, Hội đồng khoa học của KTNN
cũng đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên
cứu cấp Bộ: “Tổ chức kiểm toán quản lý,
khai thác khoáng sản” do TS. Hoàng Văn
Lương và TS. Lê Hoài Nam (KTNN chuyên
ngành II) đồng chủ nhiệm. Hội đồng
nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên
cứu và xếp loại Khá cho Đề tài.n

NGUYỄN LY

Nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo bồi
dưỡng năm 2019, mới đây, tại Hà

Nội, KTNN đã khai giảng Lớp Bồi
dưỡng kỹ năng kiểm toán NSNN cấp
độ 3 và Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm
toán công nghệ thông tin cấp độ 2 cho
các công chức, kiểm toán viên của các
đơn vị trực thuộc KTNN.

Theo kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng kỹ
năng kiểm toán NSNN cấp độ 3 diễn
ra từ ngày 09 - 13/12, thời lượng đào
tạo là 32 tiết, với sự tham gia của các
đối tượng là công chức được phân
công kiểm toán trong lĩnh vực NSNN
có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.
Trong thời gian diễn ra Lớp học, các
học viên sẽ được trang bị các kiến

thức, kỹ năng về: khảo sát và lập kế
hoạch kiểm toán NSNN; phân tích,
đánh giá trong kiểm toán tại các đơn
vị sử dụng NSNN; phân tích, đánh giá
trong kiểm toán NSNN; lập báo cáo
kiểm toán NSNN.

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán
công nghệ thông tin cấp độ 2 diễn ra
từ ngày 10 - 19/12, với thời lượng 64
tiết, tập trung vào các chuyên đề:
Kiểm toán việc quản trị, vận hành và
kiểm soát công nghệ thông tin; Kiểm
toán dự án công nghệ thông tin và
việc thuê khoán bên ngoài; Kiểm toán
việc bảo đảm hệ thống công nghệ
thông tin vận hành liên tục và an toàn
thông tin.n BẮC SƠN

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách 
nhà nước và công nghệ thông tin
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Gia tăng giá trị cho doanh nghiệp
nước ngoài 

Đầu tháng 12 vừa qua, tại Hà Nội và TP.
HCM, KPMG đã tổ chức Hội thảo với chủ
đề “Gia tăng giá trị cho doanh nghiệp nước
ngoài của Nhật Bản” với sự tham gia của hơn
100 đại biểu, đại diện cho lãnh đạo các DN
Nhật Bản tại Việt Nam. Tại đây, các chuyên
gia của KPMG đã chia sẻ với các DN về tăng
giá trị cho DN, đồng thời cung cấp những
hiểu biết về rủi ro và biện pháp đối phó gian
lận ở nước ngoài.n

Khai giảng Khóa học về Luật
Doanh nghiệp

Ngày 07/12, Học viện APT khai giảng
Khóa học Luật DN dành cho lãnh đạo các
DN, bộ phận kế toán, kiểm toán, kiểm soát

nội bộ và ban kiểm soát DN, phòng quản trị
rủi ro. Khóa học nhằm giúp học viên được
trực tiếp tiếp cận các hoạt động của DN,
những vấn đề thường phát sinh trong DN
như: thay đổi vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ
trụ sở, thành lập chi nhánh, thành lập địa
điểm kinh doanh, thành lập văn phòng đại
diện, tạm ngừng kinh doanh, giải thể, phá
sản DN…n

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyên
nghiệp hóa hội đồng quản trị

Tại Hà Nội, Deloitte và Viện Thành viên
Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) vừa
phối hợp tổ chức Diễn đàn thường niên 2019
nhằm hỗ trợ các DN trong việc chuyên
nghiệp hóa hội đồng quản trị, thúc đẩy các
chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và
tính minh bạch, xây dựng để kết nối các lãnh

đạo DN với các bên có quyền lợi liên quan,
qua đó giúp DN duy trì và cải thiện niềm tin
của nhà đầu tư. Diễn đàn gồm 2 phiên thảo
luận với các chủ đề: “Nâng cao năng lực
lãnh đạo hội đồng quản trị hướng đến thành
công tương lai” và “Quản trị đối với các
công ty đại chúng chưa niêm yết: các cơ hội
và thách thức”.n

PwC cập nhật các quy định 
về thuế cho doanh nghiệp 
Trung Quốc

Mới đây, tại TP. HCM và Hà Nội, PwC
đã tổ chức Hội thảo về thuế với sự tham gia
của hơn 50 đại biểu đến từ các DN Trung
Quốc. Tại Hội thảo, các chuyên gia của PwC
đã chia sẻ với các DN Trung Quốc về những
quy định hải quan có ảnh hưởng trực tiếp đến
chuỗi cung ứng của DN; đồng thời cập nhật

một số nội dung liên quan đến thuế và định
giá chuyển nhượng gần đây.n

Khóa học về Kiểm toán 
và Dịch vụ đảm bảo

Học viện Kế toán, Kiểm toán thực hành
(SAPP) vừa khai giảng Khóa học ACCA
AA/F8 - Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo, tại
Hà Nội. Khóa học dành cho học viên theo
đuổi nghề nghiệp hoặc đang chuẩn bị cho kỳ
thi tuyển dụng vào các vị trí như: kế toán,
kiểm toán, thuế, tư vấn tài chính…; qua đó
giúp học viên hiểu và nắm vững các khái
niệm về kiểm toán và bảo hiểm, chức năng
của kiểm toán, quản trị DN; quá trình tham
gia hợp đồng kiểm toán, đánh giá rủi ro của
các báo cáo và lên kế hoạch kiểm toán báo
cáo tài chính; đánh giá kiểm soát nội bộ,
công cụ và kiểm tra kiểm toán.n  B.SƠN

Thương thảo, ký kết và quản
lý các gói thầu thiếu chặt chẽ

Theo Báo cáo kiểm toán, kế
hoạch đấu thầu Dự án phải điều
chỉnh 5 lần (điều chỉnh từ quý
II/2009 thành quý II/2012) do
chậm trễ trong khâu thiết kế kỹ
thuật và thực tế thời gian lựa chọn
nhà thầu từ quý II/2012 đến quý
II/2013. Như vậy, công tác đấu
thầu gói thầu CP1 chậm 48 tháng;
gói CP2 chậm so với kế hoạch
ban đầu 24 tháng và chậm so với
kế hoạch điều chỉnh cuối cùng 12
tháng; gói thầu CP3 chậm 40
tháng so với kế hoạch được duyệt
ban đầu và chậm 4 tháng so với kế
hoạch điều chỉnh. Công tác chấm
xét các gói thầu chậm so với quy
định của Luật Đấu thầu.

Đoàn kiểm toán cũng chỉ ra,
các khoản chi phí điều hành thi
công của chuyên gia nước ngoài,
chi phí di chuyển thiết bị thi công
và lực lượng lao động đến công
trường của các gói thầu CP1,
CP2, CP3 đều được mời thầu và
ký hợp đồng trọn gói, không tuân
thủ quy định của chủ đầu tư khi
phê duyệt dự toán. Việc ký hợp
đồng xây lắp với các nhà thầu của
các gói thầu không đúng thẩm
quyền theo quy định của Tổng
công ty Đường sắt Việt Nam.
Công tác quản lý hợp đồng thầu
phụ chưa chặt chẽ và chưa đảm
bảo quy định của Hồ sơ mời thầu.
Cụ thể là số lượng thầu phụ thực
tế tại hiện trường nhiều hơn số
lượng thầu phụ cam kết tại Hồ sơ
dự thầu. Các gói thầu xây lắp
được nhà thầu chính chuyển cho
các nhà thầu phụ trong nước vượt
quá 50% khối lượng hợp đồng
(thậm chí có gói là 100%), do đó,
không phát huy được tính kinh tế
khi bổ sung chi phí chung 6,4%
cho các chuyên gia nước ngoài.

Trong thương thảo và ký kết
hợp đồng gói thầu RP đã không
cắt giảm chi phí kiểm tra (7 đợt)
không cần thiết tại nhà máy sản
xuất tại Pháp (vì chỉ là công tác
chứng kiến quy trình kiểm tra, thử
nghiệm chất lượng vật tư ray, ghi
tại nhà máy), gây lãng phí hơn 3,1
tỷ đồng. Cùng với đó, trong quá
trình triển khai thực hiện hợp
đồng gói thầu RP, cho đến trước
thời điểm nhập lô ray cuối cùng 5

tháng đã có thể xác định số lượng
ray thừa so với nhu cầu sử dụng
của Dự án là 5.153 tấn. Tuy nhiên,
Ban Quản lý Dự án không xem
xét điều chỉnh khối lượng hợp
đồng gói thầu, dẫn đến lãng phí
giá trị vật tư, Thuế Giá trị gia tăng
hàng nhập khẩu, tiền vận chuyển
với giá trị 135 tỷ đồng và lãi vay
phải trả trong 23 năm khoảng 36
tỷ đồng.

Về quản lý chất lượng thi
công xây dựng của nhà thầu, theo
kết quả kiểm toán, bản vẽ hoàn
công của các gói thầu xây lắp
CP1, CP2, CP3 không thực hiện
đầy đủ theo yêu cầu của Chỉ dẫn
kỹ thuật; không tiến hành thí
nghiệm kiểm tra chất lượng đá ba
lát tận dụng lại khi thi công nền
đường, không tuân thủ Chỉ dẫn
kỹ thuật tại các gói thầu xây lắp
nhưng vẫn được Tư vấn giám sát
và chủ đầu tư (Bộ Giao thông vận
tải) chấp nhận nghiệm thu, thanh
toán. Qua kiểm tra thực tế hiện
trường và kết quả thí nghiệm cấp

phối thành phần hạt đá ba lát gói
thầu CP1 và CP3, có 3/4 mẫu
không đạt phần trăm lọt sàng theo
quy định của Chỉ dẫn kỹ thuật.
Tại gói thầu CP2, bệ phản áp từ
và bảo vệ mái dốc tại một số đoạn
thi công sai thiết kế nhưng vẫn
hoàn công theo thiết kế.

Nhiều sai sót, bất cập trong
trong quản lý chi phí đầu tư 

Kết quả kiểm toán cũng chỉ ra,
trong quá trình thực hiện Dự án
còn một số sai sót trong quản lý
chi phí đầu tư với giá trị hơn 584,3
tỷ đồng, chiếm 18,97% (trong đó,
sai khối lượng gần 25,4 tỷ đồng,
sai đơn giá hơn 7,9 tỷ đồng và sai
khác hơn 550,9 tỷ đồng). 

Trong quản lý, sử dụng nguồn
vốn đầu tư, qua kiểm toán cho
thấy, một số thông báo ghi thu, ghi
chi áp sai tỷ giá hạch toán, dẫn
đến số liệu nguồn vốn được hạch
toán tại Ban Quản lý Dự án giảm
351 triệu đồng. Trong bố trí vốn
đối với phần điều chỉnh tăng quy

mô, tăng tổng mức đầu tư, Bộ
Giao thông vận tải đã không tính
Thuế Giá trị gia tăng cho dự án
điều chỉnh, trong khi đó lại sử
dụng hơn 138,3 tỷ đồng và hơn
8.674,5 USD tiền Thuế Giá trị gia
tăng chi vào các nội dung tăng
thêm của giải phóng mặt bằng,
Ban Quản lý Dự án, mà không
báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Về nguồn vốn vay, theo quy
định của Hiệp định vay vốn được
ký kết, việc giải ngân thanh toán
cho nhà thầu được nhà tài trợ
thanh toán trực tiếp, không thông
qua ngân hàng phục vụ của Việt
Nam. Đối với các khoản thanh
toán bằng VNĐ, nhà tài trợ quy
đổi sang đồng tiền nhận nợ theo tỷ
giá của nhà tài trợ, do đó, phía Việt
Nam không kiểm soát được tỷ giá.
Qua so sánh tỷ giá do nhà tài trợ
quy đổi với tỷ giá mua vào do
Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (VCB) niêm yết trên
website tại thời điểm 2 ngày trước
giải ngân cho thấy, tỷ giá nhà tài
trợ thường thấp hơn tỷ giá của
VCB. Qua tính toán, nếu áp dụng
tỷ giá do VCB công bố thì giá trị
nhận nợ của khoản vay Ngân hàng
Phát triển châu Á (ADB) giảm
hơn 20,9 tỷ đồng; khoản vay Cơ
quan Phát triển Pháp (AFD) giảm
trên 4,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, qua kiểm toán Dự
án, KTNN chỉ ra những bất cập về
cơ chế, chính sách quản lý dự án.
Theo đó, đối với vật tư do chủ đầu
tư cấp và vật tư tận dụng (ray và
phụ kiện), các chi phí thu nhập
chịu thuế tính trước được tính
theo là phù hợp với quy định. Tuy
nhiên, vật tư do chủ đầu tư cấp
chiếm giá trị lớn, trong khi nhà

thầu không phải bỏ chi phí này
nhưng vẫn được hưởng thu nhập
chịu thuế tính trước 6% với giá trị
hơn 34,3 tỷ đồng là bất cập trong
công tác quản lý chi phí đầu tư. 

Bên cạnh đó, dự toán các gói
thầu tư vấn (CS - Tư vấn thiết kế
kỹ thuật và CS2 - Tư vấn giám
sát) nếu áp dụng theo định mức
ban hành theo Quyết định số
957/QĐ-BXD thì giá trị dự toán là
hơn 30,3 tỷ đồng, thấp hơn 129,8
tỷ đồng (tương đương 81%) so
với chi phí quyết toán gần 160,2
tỷ đồng. Chi phí thực tế 3 gói thầu
xây lắp (CP1, CP2, CP3), gói tư
vấn khảo sát thiết kế kỹ thuật và
giám sát do nhà thầu nước ngoài
thực hiện, so với quy định về quản
lý chi phí trong nước (dự toán tính
đúng) thì giá trị sẽ giảm 345,8 tỷ
đồng/2.033,3 tỷ đồng, tương
đương giảm giá trị đầu tư 17%.

Từ kết quả kiểm toán, đối với
Ban Quản lý Dự án, KTNN kiến
nghị xử lý tài chính 584,3 tỷ
đồng; đồng thời kiến nghị chấn
chỉnh công tác quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình, công tác
quản lý tài chính, kế toán; kiểm
điểm rút kinh nghiệm đối với tập
thể, cá nhân về một số sai sót đã
được KTNN chỉ ra. KTNN cũng
kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát,
sửa đổi nội dung Thông tư số
06/2016/TT-BXD do dự toán các
gói thầu xây lắp áp dụng theo
Thông tư số 04/2010/TT-BXD đã
hết hiệu lực, được thay thế bằng
Thông tư 06, nhưng nội dung
Thông tư này vẫn chưa khắc
phục được các hạn chế nêu trên.
KTNN kiến nghị Bộ Tài chính có
cơ chế kiểm soát đối với ngân
hàng phục vụ trong việc xác định
tỷ giá để rút vốn, giải ngân vốn
vay ODA của các dự án nhằm
đảm bảo lợi ích của Nhà nước và
quyền lợi của các ngân hàng
phục vụ.n

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai đầu tư
đạt hiệu quả kinh tế thấp                                                  Ảnh: TTXVN

Dự ÁN CảI TạO, NÂNG CấP TUYếN đườNG SắT YÊN VIÊN - LÀO CAI

Kỳ cuối Dự án đầu tư đạt hiệu quả kinh tế thấp
r Đ.KHOA

Cùng với tình trạng đội vốn, chậm tiến độ, đầu tư khai thác không đạt mục tiêu, kết quả kiểm toán
cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt
Yên Viên - Lào Cai thuộc hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng (Dự án) và những bất cập về cơ
chế, chính sách. Qua đó, Đoàn kiểm toán đánh giá Dự án đầu tư đạt hiệu quả kinh tế thấp.
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Tai nạn giao thông tuy giảm
nhưng vẫn diễn biến phức tạp

Thống kê của Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) cho thấy, mỗi
năm trên thế giới có khoảng 1,3
triệu người chết và 50 triệu người
bị thương do TNGT. Thiệt hại từ
TNGT chiếm khoảng 2,5% GDP
toàn cầu, tương đương 1.500 tỷ
USD/năm. Với các nước đang
phát triển, đời sống nhân dân còn
gặp nhiều khó khăn, GDP còn thấp
như Việt Nam, thiệt hại do TNGT
gây ra là rất nghiêm trọng. Do vậy,
từ năm 2011 đến nay, 5 nghị quyết
đã được ban hành với mục tiêu
đến năm 2020, số người chết và bị
thương do TNGT được kéo giảm
bằng 50% so với năm 2010.

Theo Ủy ban An toàn giao
thông Quốc gia (UBATGTQG),
10 năm trước, TNGT ở Việt Nam
cướp đi sinh mạng của khoảng
12.000 người/năm, đến năm 2018,
con số này chỉ còn khoảng 8.000
người. 11 tháng năm 2019, số
người tử vong do TNGT là 6.975
người. Dự kiến, năm 2019 sẽ là
năm đầu tiên trong 20 năm qua,
Việt Nam sẽ kéo giảm số người
thiệt mạng do TNGT xuống dưới
8.000 người. Mặc dù số vụ, số
người chết, số người bị thương do
TNGT đã được kiềm chế song
TNGT vẫn diễn biến phức tạp,
trung bình mỗi ngày vẫn có 20
người chết và 50 người bị thương
do TNGT. 

Theo đánh giá của nhiều
chuyên gia, một trong những
nguyên nhân gây nên tình trạng
TNGT là do lái xe sử dụng ma túy,
rượu bia, vi phạm Luật Giao thông
đường bộ… đặc biệt là sự phát
triển “chóng mặt” của lượng xe
máy trong những năm vừa qua.

Năm 1990, cả nước có khoảng 1,2
triệu xe máy, đến hết năm 2018,
con số này đã tăng lên trên 62 triệu
xe, cao gấp 49 lần. Theo TS.
Nguyễn Hữu Đức - chuyên gia Tư
vấn cao cấp, Công ty ALMEC
Việt Nam, mặc dù ô tô dễ gây
TNGT nhiều hơn xe máy 4 - 6 lần
nhưng do số lượng xe máy áp đảo,
gấp 15 lần ô tô, đồng thời người
ngồi trên xe máy chỉ có mỗi mũ

bảo hiểm làm vật che chắn nên dễ
bị thương vong do TNGT hơn. Vì
vậy, số vụ TNGT liên quan đến xe
máy chiếm tỷ lệ đáng kể. Từ năm
2013-2017, tỷ lệ TNGT liên quan
xe máy lên tới hơn 82% số vụ, trên
84% số người chết và gần 90% số
bị thương. Tuy nhiên, do chưa có
công cụ hữu hiệu, cơ quan chức
năng vẫn đang gặp khó trong việc
thống kê chính xác số lượng xe

máy lưu hành để hoạch định chính
sách phù hợp. 

Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ cao

Nhằm kéo giảm tình trạng số
người chết và bị thương do TNGT
gây ra, nhiều ý kiến cho rằng, cần
có chế tài mạnh hơn để giảm thiểu
mức độ vi phạm của người tham
gia giao thông, nhất là đối với
người tham gia giao thông bằng
phương tiện xe gắn máy. Mặt
khác, để tăng cường hiệu quả giám
sát và tăng tính răn đe, ngành chức
năng cần nghiên cứu, tiến hành lắp
đặt camera tại các nút giao thông
để có thể ghi lại những hình ảnh vi
phạm, từ đó có hình thức “phạt
nguội” đối với người tham gia
giao thông vi phạm.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Biển Bạc Trần
Trọng Vinh cho biết, việc ứng dụng
công nghệ trong đảm bảo an toàn
giao thông không chỉ là sử dụng hệ
thống camera giám sát thông
thường để theo dõi hoạt động, diễn
biến giao thông trên đường mà còn
có sự xuất hiện của giải pháp giám
sát và xử lý vi phạm giao thông

bằng hình ảnh trên nền tảng trí tuệ
nhân tạo (AI). Công nghệ AI sẽ
phát hiện, phân tích, cảnh báo trước
các hành vi vi phạm, phát hiện lái
xe có nguy cơ gây TNGT và đưa ra
cảnh báo kịp thời. Giải pháp này sẽ
hỗ trợ tối đa cảnh sát giao thông
trong việc phát hiện lái xe vi phạm,
gây mất an ninh trật tự và nguy
hiểm đến tính mạng của người
tham gia giao thông.

Trong khi đó, nguyên Viện
trưởng Viện Khoa học - Công
nghệ (Bộ GTVT) Doãn Minh Tâm
nhìn nhận, đối với quản lý nhà
nước về an toàn giao thông, việc
xác định chính xác lưu lượng xe có
vai trò quan trọng. Tuy nhiên, các
dự án của ngành GTVT đều dựa
vào các con số khảo sát lưu lượng
xe được đo đếm thủ công, chưa có
hệ thống đếm xe tự động để có con
số thực là bất cập lớn. Do đó, tới
đây, cần ứng dụng công nghệ cao
vào việc này để có con số chính
xác. Bởi, muốn công tác bảo đảm
an toàn giao thông hiện đại, phải
có hệ thống đếm xe tự động.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn
Văn Thể - Chủ tịch UBATGTQG
- cho biết, UBATGTQG, Bộ
GTVT mong muốn hình thành hệ
thống giám sát tự động để giám sát
hoạt động vận tải, các điểm giao
thông phức tạp, xử lý tốt vi phạm
theo hướng “phạt nguội”. Đồng
thời, hệ thống này cũng sẽ được
dùng để quản lý mặt đường, vỉa
hè. Hiện nay, Nghị định số
46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ và đường sắt
đã có quy định cho việc xử “phạt
nguội”, vì vậy, cần có nhiều giải
pháp để hình thức xử phát này
hiệu quả hơn.n

Lắp camera giám sát giao thông trên cầu Chương Dương (Hà Nội)      
Ảnh: TTXVN

Áp dụng khoa học - công nghệ 
để kéo giảm tai nạn giao thông
r LÊ HÒA

(ii) Báo cáo tài chính không bị sai lệch, theo khuôn
khổ về tuân thủ trong lập và trình bày báo cáo tài chính
được áp dụng.

Việc sử dụng giả định hoạt động liên tục là phù
hợp nhưng có yếu tố không chắc chắn trọng yếu 

20. Trường hợp kiểm toán viên nhà nước kết luận
rằng việc sử dụng giả định hoạt động liên tục là phù
hợp nhưng có yếu tố không chắc chắn trọng yếu, kiểm
toán viên nhà nước phải xác định xem báo cáo tài chính
có đảm bảo các yêu cầu sau hay không:

(i) Trình bày đầy đủ các sự kiện hoặc điều kiện chủ
yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt
động liên tục của đơn vị được kiểm toán và kế hoạch
của đơn vị được kiểm toán đối với các sự kiện hoặc
điều kiện này;  

(ii) Trình bày rõ ràng có yếu tố không chắc chắn
trọng yếu liên quan đến sự kiện hoặc điều kiện đó có
thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động
liên tục của đơn vị được kiểm toán và do đó đơn vị có
thể sẽ không thực hiện được giá trị tài sản và thanh toán
các khoản nợ phải trả của mình trong điều kiện hoạt
động bình thường.

21. Nếu báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm
toán đã trình bày đầy đủ các nội dung theo quy định tại
Đoạn 20 Chuẩn mực này, kiểm toán viên nhà nước phải
đưa ra báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn
phần có đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” nhằm:

(i) Nêu bật sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn
trọng yếu liên quan đến sự kiện hoặc điều kiện có thể

dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên
tục của đơn vị được kiểm toán;  

(ii) Lưu ý người đọc tới phần nội dung trong báo
cáo kiểm toán đề cập về vấn đề này.

Khi có nhiều yếu tố không chắc chắn trọng yếu có
tính chất quan trọng đối với tổng thể báo cáo tài chính,
kiểm toán viên nhà nước cần phải cân nhắc việc từ chối
đưa ra ý kiến thay vì thêm đoạn “Vấn đề cần nhấn
mạnh” vào báo cáo kiểm toán.

22. Nếu báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm
toán không trình bày đầy đủ các nội dung theo quy định
tại Đoạn 20 Chuẩn mực này, kiểm toán viên nhà nước
phải đưa ra ý kiến ngoại trừ hoặc ý kiến trái ngược phù
hợp với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại CMK-
TNN 1705 - Ý kiến kiểm toán không phải ý kiến chấp
nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán tài chính. Kiểm
toán viên nhà nước phải nêu rõ trong báo cáo kiểm toán
về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có
thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động
liên tục của đơn vị được kiểm toán.

Việc sử dụng giả định hoạt động liên tục là
không phù hợp

23. Nếu báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt
động liên tục nhưng theo xét đoán của kiểm toán viên
nhà nước, việc đơn vị được kiểm toán sử dụng giả định
này là không phù hợp thì kiểm toán viên nhà nước phải
đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược cho dù báo cáo tài
chính của đơn vị được kiểm toán có hay không có
thuyết minh về tính không phù hợp của giả định hoạt
động liên tục mà đơn vị sử dụng.n

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1570 KIỂM TOÁN 

HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC CỦA ĐƠN VỊ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

(Kỳ sau đăng tiếp)

(Tiếp theo kỳ trước)

Tai nạn giao thông (TNGT) luôn là một vấn đề "nóng", hậu quả của nó không chỉ tác động trực tiếp
đến những người có liên quan mà còn gây thiệt hại to lớn về kinh tế, tinh thần và nhiều hệ lụy khác
cho gia đình, xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ là giải pháp phù
hợp nhất hiện nay để kéo giảm TNGT.

Quy trình đảm bảo nguồn vốn nội bộ
KPMG, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Giám

sát Ngân hàng (BSA) đã phối hợp tổ chức Hội thảo về Quy trình
đảm bảo nguồn vốn nội bộ (ICAAP). Tại đây, đại diện KPMG
đã chia sẻ kinh nghiệm và thông lệ hàng đầu về ICAAP đã được
thực hiện tại các nước trên thế giới. Đồng thời, nhiều thách thức
thực tế và tác động quan trọng tiềm tàng của hệ thống ngân hàng
Việt Nam cũng đã được thảo luận và chia sẻ, cụ thể như cách tiếp
cận khả thi yêu cầu vốn để lựa chọn kịch bản kiểm tra căng thẳng,
tích hợp kinh doanh và rủi ro.n

Deloitte và HOSE triển khai chương trình 
hợp tác giai đoạn 2020-2022

Vừa qua, Deloitte và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
(HOSE) đã tổ chức triển khai Chương trình hợp tác giai đoạn
2020-2022 với mục tiêu tăng cường nhận thức thực hiện các
phương pháp về quản trị DN cũng như kế toán - kiểm toán cho
các công ty niêm yết tại HOSE. Chương trình được kỳ vọng sẽ
giúp nâng cao chất lượng của các công ty niêm yết cũng như củng
cố và tăng cường vai trò quản trị của HOSE đối với cái công ty
thành viên trên thị trường chứng khoán.n

Cập nhật mới nhất về áp dụng IFRS và bài học
kinh nghiệm

Mới đây, tại Hà Nội, PwC đã tổ chức Hội thảo “Cập nhật
mới nhất về áp dụng IFRS và bài học kinh nghiệm” với sự tham
dự của hơn 50 khách mời. Tại đây, các chuyên gia của PwC đã
chia sẻ những cập nhật mới nhất về Chuẩn mực Báo cáo tài
chính (IFRS) 15 và IFRS 16, bao gồm những khác biệt và thách
thức mà các công ty cần hiểu rõ. Bên cạnh đó, các chuyên gia
cũng nhấn mạnh việc thay đổi IFRS sẽ tạo cơ hội cho các công
ty Việt Nam nếu họ có kế hoạch quản lý rủi ro và nguồn nhân
lực hợp lý.n BẮC SƠN
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Diễn đàn “Cơ hội và thách thức cho khởi
nghiệp sáng tạo trong bối cảnh chuyển

đổi số” vừa diễn ra mới đây tại Quảng Ninh.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm
2019 (Techfest Vietnam 2019), do Bộ Khoa
học và Công nghệ (KH&CN), Hội Truyền
thông số Việt Nam và Cục Phát triển Thị
trường & Doanh nghiệp khoa học và công
nghệ phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho
biết, việc tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp số
là điều hết sức cần thiết cho một thế hệ DN
khởi nghiệp - lực lượng quan trọng trong
công cuộc chuyển đổi số, phát triển nền
kinh tế số của Việt Nam trong tương lai.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị các sở
KH&CN là cơ quan tham mưu cho UBND
tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số
cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu lớn.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ
4 với nền tảng phát triển là công nghệ số

đã hình thành xu hướng chuyển đổi số ở
mọi lĩnh vực. Chuyển đổi số cũng đang
diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các ngành, lĩnh
vực như: tài chính, ngân hàng, giáo dục, y
tế, giao thông, nông nghiệp và nhiều lĩnh
vực khác. “Nếu không xây dựng cơ sở dữ
liệu lớn và tập trung, có tiêu chuẩn để kết
nối thì khó có thể chuyển đổi số. Về vấn
đề này, Bộ KH&CN đã và đang trao đổi,
hướng dẫn, định hướng sở KH&CN các
tỉnh, thành phố thực hiện tốt trong thời
gian tới” - Thứ trưởng Trần Văn Tùng
khẳng định.

Có thể định nghĩa một cách ngắn gọn,
chuyển đổi số (Digital Transformation) là
sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào
tất cả các lĩnh vực của một DN, tận dụng

các công nghệ để thay đổi căn bản cách
thức vận hành, mô hình kinh doanh và
cung cấp các giá trị mới cho khách hàng
của DN đó cũng như tăng tốc các hoạt
động kinh doanh. Chuyển đổi số cũng là
một sự thay đổi về văn hóa DN, đòi hỏi các
DN phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái
mới và thoải mái chấp nhận các thất bại.

Khái niệm chuyển đổi số tại Việt Nam
thường được hiểu theo nghĩa là quá trình
thay đổi từ mô hình DN truyền thống sang
DN số bằng cách áp dụng công nghệ mới
như: dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật
(IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm
thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo,
quy trình làm việc, văn hóa công ty. Bên
cạnh đó, chuyển đổi số còn đóng vai trò

quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã
hội như: chính phủ, truyền thông đại chúng,
y học, khoa học...

Với định hướng chủ đạo “Nguồn lực
hội tụ’, Techfest năm nay có mục tiêu trở
thành nền tảng liên kết, phát triển mạng lưới
chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh
thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với hệ
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khu
vực và trên thế giới; cập nhật tình hình và
tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng
tạo, cập nhật xu hướng công nghệ và khởi
nghiệp sáng tạo mới nhất; kết nối đầu tư từ
quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần,
các tập đoàn, DN lớn trong nước và quốc
tế cho các DN khởi nghiệp sáng tạo.n

HỒNG ANH

Thói quen tiêu dùng 
thời số hóa đang thay đổi
nhanh chóng 

Khảo sát về thương mại điện
tử của Nielsen cho biết, 55%
người tiêu dùng Việt Nam đã và
sẵn lòng sử dụng các thiết bị di
động có kết nối để mua sắm nhanh
và hiệu quả hơn. Cũng theo một
nghiên cứu nữa của Nielsen được
thực hiện hằng tháng tại Hà Nội và
TP. HCM, có khoảng 25% khách
hàng trong độ tuổi 18 - 25 đang sử
dụng dịch vụ tài chính nói chung,
tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với
giai đoạn trước kia. Các số liệu
trên cho thấy khả năng tăng trưởng
mạnh của ngành dịch vụ tài chính. 

Tại Hội thảo “Chuyển động
của dịch vụ tài chính trong thời
đại số”, ông Phạm Minh Tùng -
Trưởng nhóm nghiên cứu Nielsen
Việt Nam - đánh giá: Bức tranh
về thói quen tiêu dùng thời số hóa
đang thay đổi nhanh chóng nhờ
các xu hướng công nghệ mới
như: trí tuệ nhân tạo (AI), Internet
vạn vật (IoT), ứng dụng robot
(Robotics) hay 5G. Người tiêu
dùng hiện tại cần sự tiện lợi, tính
cá nhân hóa và đặc biệt là không
trung thành với bất kỳ thương
hiệu nào. Vì vậy, các DN cần có
sự chuẩn bị để đáp ứng những
nhu cầu này. Đặc biệt, nếu có
những sản phẩm được xây dựng
dựa trên việc nghiên cứu hành vi
người tiêu dùng, nhất là tiêu dùng
online thì đó sẽ là một lợi thế lớn.

Dẫn chứng về những thành
công của DN khi tích hợp công
nghệ để đáp ứng nhu cầu của
người tiêu dùng trên thế giới, đại
diện Nielsen cho biết: Amazon
Prime đã triển khai dịch vụ chuyển
hàng bằng robot tự động; mô hình
bán lẻ O2O (từ trực tuyến đến
ngoại tuyến) áp dụng chính sách
người tiêu dùng mua hàng trực
tuyến nhưng nhận hàng tại điểm
bán do hệ thống đề xuất sao cho
tiện lợi nhất đối với họ. Hay, các
chương trình khuyến mại được
DN gửi trực tiếp đến khách hàng
dựa trên các dữ liệu đầu vào giúp
người tiêu dùng tiết kiệm thời

gian… Tóm lại, dịch vụ càng tiện
lợi sẽ càng khuyến khích người
tiêu dùng.

Bên cạnh xu hướng tiêu dùng
chung, các dịch vụ liên quan đến
tài chính cũng đang thay đổi rõ
rệt, đặc biệt là các hình thức thanh
toán không dùng tiền mặt, hoàn
tiền từ thẻ ngân hàng hay ví điện
tử... Theo khảo sát của Nielsen,
thanh toán không dùng tiền mặt
đã tăng cao hơn trong năm nay.
Cụ thể: 33% người tiêu dùng cho
biết họ dùng phương thức chuyển
khoản khi mua sắm hàng hóa qua
mạng và 36% người dùng thanh
toán giao dịch bằng thẻ tín dụng
hay ghi nợ. Cùng với sự bùng nổ
của dịch vụ thanh toán, các sản
phẩm tài chính khác cũng đang
thay đổi nhanh chóng, mang lại

lợi ích cho khách hàng nhờ tích
hợp công nghệ. Chẳng hạn, Công
ty Tài chính tiêu dùng FE
CREDIT đã cho ra mắt ứng dụng
$NAP giúp rút ngắn thời gian
duyệt khoản vay chỉ còn khoảng
15 phút, thay vì 4 - 5 ngày như
trước kia. Đặc biệt, quy trình
duyệt khoản vay không có sự
tham gia của con người.

Doanh nghiệp cần đẩy nhanh
quá trình chuyển đổi số

Theo các chuyên gia, dù tiềm
năng của ngành dịch vụ tài chính
còn rất lớn nhưng thách thức cũng
không hề ít. Trên thực tế, sự xuất
hiện ngày càng nhiều các mô hình
kinh tế như: kinh tế chia sẻ, nền
tảng dịch vụ chia sẻ về phương
tiện/phòng ở... đã đặt ra thách thức

cho các nhà cung cấp dịch vụ
trong việc xây dựng niềm tin nơi
người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo
- Trưởng khoa Tài chính, Đại học
Kinh tế TP. HCM - nhận định,
một trong những rào cản lớn của
DN khi đứng giữa nền kinh tế số
là làm sao thuyết phục được lòng
tin và sự tín nhiệm của khách
hàng với mô hình kinh doanh
mới. Đơn cử như việc tranh luận
Bitcoin là đồng tiền kỹ thuật số
hay là một hình thái tiền tệ thay
thế đồng tiền truyền thống: Nếu
Chính phủ và ngân hàng T.Ư các
nước đồng ý với Bitcoin, nó sẽ
thay thế các đồng tiền tệ và lịch sử
thế giới sẽ sang trang mới; nếu
ngân hàng T.Ư các nước và người
dân không chấp nhận, Bitcoin sẽ

sớm chấm dứt sứ mệnh của nó.
“Như vậy, chính thái độ và lòng
tin sẽ quyết định vận mệnh của
các giao thức kinh doanh mới” -
ông Bảo đúc kết. 

Còn theo ông Nguyễn Hoàng
Ly - Chủ tịch HĐQT Công ty
Fintek, sự phát triển của công
nghệ tài chính trong nền kinh tế
giúp các DN cạnh tranh trên thị
trường có cơ hội đồng đều nhau.
Tuy nhiên, để có được doanh số,
DN cần phải có nền tảng cơ bản
là sản phẩm mang tính cạnh tranh
trên thị trường. Không chỉ vậy, áp
lực của DN trong nước sẽ ngày
càng lớn hơn khi các DN nước
ngoài có tốc độ thâm nhập, chiếm
lĩnh thị trường rất nhanh, họ sẵn
sàng và dễ dàng mua các DN
công nghệ tài chính phát triển tốt
trong nước. Vì vậy, nếu chậm
chân, DN Việt Nam có thể bị bỏ
xa trong cuộc đua áp dụng công
nghệ vào hoạt động kinh doanh.
Bên cạnh đó, DN Việt cũng nên
thay đổi quan điểm, cần xem
công nghệ tài chính là đối tác
cùng phát triển lâu dài thay vì chỉ
bỏ tiền mua công nghệ là xong.

Đồng quan điểm trên, ông
Kalidas Ghose - Tổng Giám đốc
FE CREDIT- cho rằng: DN Việt
Nam cần làm chủ công nghệ và
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi
số để mang lại những trải nghiệm
tốt nhất cho người tiêu dùng.
“Khách hàng ngày một thông
minh hơn. Vì vậy, dịch vụ tài
chính trong tương lai phải là dịch
vụ tiếp cận dễ hơn, phù hợp với
hành vi ngày một thay đổi của
người tiêu dùng” - ông Kalidas
Ghose nhấn mạnh.n

Việc thúc đẩy chuyển đổi số sẽ giúp DN bắt kịp với xu thế và phát triển nhanh hơn Ảnh minh họa         

Hiện nay, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu của ngành dịch vụ tài chính. Thực tế cho thấy, công nghệ tài chính giúp DN tiếp
cận thị trường mới nhanh hơn, mạnh hơn nhưng cũng đặt ra cho DN không ít thách thức. Nếu không đẩy nhanh quá trình chuyển đổi
số và làm chủ được công nghệ, DN có thể sẽ bị tụt hậu trong tương lai. 

Doanh nghiệp Việt có thể 
tụt hậu nếu không làm chủ được công nghệ
r NGUYỄN LY

Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức 
cho khởi nghiệp sáng tạo
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Nhìn vào thực trạng dòng vốn
của DN Việt Nam hiện nay

cho thấy, dòng vốn tự có của DN
ngày càng nhỏ đi trong tổng dòng
vốn của DN. Bình quân giai đoạn
2011-2015, vốn tự có của DN
chiếm khoảng 32%, nhưng thời
điểm cuối năm 2018, nguồn vốn
tự có của DN chỉ chiếm khoảng
27%. Dự báo đến cuối năm 2019,
nguồn vốn tự có của DN cũng
không thể vượt quá 27%.

Về dòng vốn tín dụng, quy mô
năm 2018 bằng 133% GDP, năm
2019 khoảng 134% GDP - đây là
mức tương đối lớn so với thu
nhập bình quân đầu người và mức
độ phát triển của Việt Nam hiện
nay. Mức tăng trưởng tín dụng
được duy trì ổn định trong
khoảng 7 - 8 năm qua, năm 2019
dự báo khoảng 13% và năm 2020
cũng vào khoảng 12 - 13%. Với
mức tăng trưởng tín dụng này, tôi
cho rằng DN không khó khăn khi
tiếp cận, nhất là khi so sánh với
các nước trong khu vực. Nếu tăng
trưởng tín dụng của Việt Nam chỉ
là 10% thì đã là cao nhất so với
các nước ASEAN. Các nước
ASEAN hiện đang kiểm soát tăng
trưởng tín dụng từ 4 - 6%. Tuy
nhiên, trong bối cảnh vốn của
ngân hàng thương mại còn khó
khăn thì mức tăng trưởng như
trên là một bất cập. Về tiếp cận
vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa
(DNNVV), số liệu năm 2018 cho
thấy, các DNNVV chỉ tiếp cận
được khoảng 22% nguồn vốn,
con số này không hề thấp so với
các nền kinh tế cũng có số lượng
DNNVV lớn như: Hàn Quốc,
Trung Quốc, Đài Loan…, hay so
với các nền kinh tế có tỷ lệ
DNNVV tương tự với Việt Nam
như: Indonesia, Philippines, Ấn
Độ… thì tỷ lệ cho vay của Việt
Nam lại cao hơn rất nhiều, bởi tỷ
lệ của các nước này chỉ khoảng 8
- 10%. Do đó, ở đâu đó có sự kêu
ca về vốn cho DNNVV thì chúng
ta cũng cần lưu ý điểm này.

Qua tính toán toàn bộ 4 dòng
vốn của nền kinh tế hiện nay dành

cho DN, tôi nhận thấy, dòng vốn
tín dụng năm 2016 chiếm khoảng
57% tổng dòng vốn đầu tư cho
nền kinh tế, nay giảm xuống còn
46%. Lý do giảm vì có 2 dòng
vốn khác bù vào, gồm dòng vốn
tư nhân (vốn tự có của DN đã
tăng từ 5,2% trước đây lên
khoảng 14% hiện nay) và dòng
vốn huy động từ thị trường cổ
phiếu, trái phiếu DN (mỗi năm
huy động từ thị trường vốn cổ
phiếu DN khoảng 280.000 tỷ
đồng, còn huy động vốn từ thị
trường trái phiếu DN khoảng từ
230.000 - 240.000 tỷ đồng). Dòng
vốn FDI vào khoảng 23% và gần

như không thay đổi trong 4 năm
qua. Dòng vốn từ NSNN được
giải ngân năm 2017-2018 tăng
vọt do năm 2016 chúng ta bắt đầu
thực hiện theo Luật Quản lý nợ
công và đầu tư công mới nên giải
ngân vốn đầu tư công hầu như tắc
nghẽn, không tăng được, đến năm
2017 bắt đầu tăng vọt lên.

Dòng vốn từ kênh chứng
khoán có tăng nhưng chưa nhiều.
Năm 2018 và 2019, lượng vốn
huy động từ thị trường trái phiếu
DN rất tốt, năm 2019 đạt khoảng
232.000 tỷ đồng. Nhiều ý kiến
chuyên gia và nhà quản lý bày tỏ
quan ngại về việc phát hành trái

phiếu của DN, tôi cho rằng cần
phải ủng hộ nhưng vẫn quản lý
để thị trường phát triển lành
mạnh: phải minh bạch hơn để
nhà đầu tư định lượng được rủi ro
khi nhà đầu tư lựa chọn đầu tư;
phải có đầu mối quản lý tổng thể,
phải là Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước, chứ không thể là các Sở Kế
hoạch và Đầu tư đang quản lý
việc này như hiện nay; mặt bằng
lãi suất phải giữ ở mức tương đối
phù hợp, không thể tới mức 20%
như nhiều DN đã làm, điều này
vừa có vấn đề với DN, vừa có
vấn đề với mặt bằng lãi suất của
nền kinh tế. Bởi với lãi suất 20%

thì DN sẽ cực kỳ khó khăn để trả
nợ trong tương lai.

Huy động vốn từ thị trường
chứng khoán chủ yếu qua phát
hành cổ phiếu của DN, qua IPO,
cổ phần hóa mỗi năm huy động
được khoảng 270.000 - 280.000
tỷ đồng. Rõ ràng là kênh chứng
khoán, kênh trái phiếu phát triển
tốt nhưng mức độ huy động vốn
còn rất thấp so với thông lệ quốc
tế. Cả thị trường chứng khoán
của Việt Nam trong 1 năm mới
huy động được vốn bằng 1 ngân
hàng thương mại cỡ trung bình (1
năm huy động được vốn khoảng
250.000 - 300.000 tỷ đồng). Như
vậy, chúng ta thấy rằng cần phải
huy động mạnh mẽ hơn từ thị
trường chứng khoán.

Về giải pháp, tôi cho rằng,
Chính phủ và các Bộ, ngành cần
tiếp tục cải cách thể chế, môi
trường kinh doanh vốn đang còn
tồn tại nhiều vấn đề. Thứ hai, phải
phát triển tốt hơn và cân bằng hơn
thị trường tài chính. Thứ ba, về lâu
dài cần cân nhắc việc bỏ trần lãi
suất để hướng đến thị trường ở
mức độ cao hơn, minh bạch hơn.
Đối với các DN, cần phải minh
bạch hơn và thiện chí hợp tác hơn,
thay đổi quản trị DN, quản lý tài
chính bài bản hơn, minh bạch
hơn. DN cũng cần chú trọng liên
kết và đặc biệt quan tâm đến đội
ngũ nhân lực, chủ động tăng
cường khả năng chống chịu đối
với rủi ro bên ngoài. Khảo sát vừa
qua cho thấy, chỉ có 12% DN
quan tâm đến chiến tranh thương
mại Mỹ - Trung và có phương án
dự phòng để thích ứng, còn đại đa
số DN vẫn tương đối thờ ơ. Điều
này là không ổn!.n

HỒNG THOAN (lược ghi)

DN cần huy động vốn mạnh mẽ hơn từ thị trường chứng khoán                                      Ảnh minh họa

Hiện nay, các dòng vốn DN có thể huy động khá đa dạng, bao gồm: vốn từ ngân sách; từ các đối
tác của DN, các quỹ đầu tư nước ngoài; vốn tín dụng; thị trường chứng khoán và vốn tự có của
DN. Tuy nhiên, trong bối cảnh cơ cấu vốn ngân hàng ngày càng giảm, các DN cần quan tâm hơn
đến việc huy động vốn trung và dài hạn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu và từ các quỹ đầu tư… để
đảm bảo tăng trưởng của DN khoảng 15 - 20%/năm.

Phác họa thực trạng và xu hướng dòng vốn 
cho doanh nghiệp
r TS. CẤN VĂN LỰC - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

Hiện nay, nông sản Việt Nam đã có mặt tại 186 quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với giá trị kim ngạch

xuất khẩu cao. Việt Nam đã và đang từng bước đảm bảo an
ninh lương thực vững chắc. Tuy hầu hết các thị trường đã
mở cho nông sản Việt nhưng xuất khẩu vẫn chưa thực sự
bền vững, có nguy cơ rủi ro cao trong hội nhập, cạnh tranh.

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường,
nền nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với 3 thách thức
lớn: quy mô sản xuất nhỏ lẻ; tác động của biến đổi khí
hậu; hội nhập kinh tế thế giới. Để giải quyết 3 thách thức
này cần phải tiếp tục tập trung công cuộc tái cơ cấu kinh
tế nói chung, trong đó có tái cơ cấu nông nghiệp theo
hướng sản xuất tập trung, phát triển nhóm sản phẩm lợi
thế, ứng dụng khoa học - công nghệ mới nhất, tổ chức lại
sản xuất cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Nhấn mạnh về vai trò trong việc nâng cao chuỗi giá
trị vùng nguyên liệu, Nguyên Viện trưởng Chính sách và
Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ
NN&PTNT) Đặng Kim Sơn cho rằng, việc xây dựng
được vùng nguyên liệu sẽ là khâu đột phá, giải quyết
được các khâu tiếp theo trong chuỗi giá trị. Cũng theo
ông Sơn, nút thắt lớn trong chuỗi giá trị nông sản Việt
Nam hiện nay chính là khâu phân phối bởi hầu hết các

mô hình sản xuất liên kết còn nhỏ lẻ, thiếu tính bền vững,
nên thường phải đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh,
“được mùa - mất giá”, nông sản được tiêu thụ không ổn
định. Mặt khác, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

chưa được kiểm soát chặt chẽ, chưa truy xuất được nguồn
gốc hàng hóa làm cho người tiêu dùng trong nước thiếu
tin tưởng và việc xuất khẩu thường xuyên gặp khó. Để
đáp ứng những nhu cầu trên, cần phải đẩy mạnh xây dựng
vùng nguyên liệu bền vững, nâng cấp công nghệ chế
biến, phát triển hệ thống phân phối nông sản...

Chia sẻ cách xây dựng vùng nguyên liệu, đại diện Tổ
chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO)
cho biết, các DN nên xác định đâu là khâu thế mạnh của
mình trong chuỗi từ sản xuất, thu hoạch, chế biến đến thị
trường. UNIDO đã chọn các DN tư nhân nhỏ và vừa để
thành lập trung tâm tân tiến theo hướng tiếp cận chuỗi. DN
được lựa chọn là ở vùng lõi nguyên liệu nhằm cắt giảm
khâu trung gian, giảm chi phí rủi ro trong sản phẩm, đồng
thời giám sát sâu hơn nguyên liệu đầu vào. Mô hình tổ
chức này đã giúp cải thiện tổ chức sản xuất, ổn định chất
lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, từ đó nâng
cao thu nhập cho nông dân, DN.n LÊ HÒA 

Phát triển vùng nguyên liệu bền vững, 
nâng cao năng lực cho nông sản Việt

Ảnh: THÁI ANH
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Từ cái “bắt tay” 
giữa Vingroup và Masan…

Những năm gần đây, thị
trường Việt Nam đã chứng kiến
sự bùng nổ của chuỗi cửa hàng
tiện lợi với hàng loạt tên tuổi
đình đám như: 7-Eleven, Circle
K, GS25, Lawson... Cùng đứng
vào cuộc đua này còn có các
thương hiệu trong nước như:
Vinmart+, Co.op Food,
Satrafood, Bách Hóa Xanh...

Để tăng sức mạnh trên thị
trường bán lẻ, nhiều DN đã
thực hiện mua bán, sáp nhập
(M&A). Minh chứng là, hồi đầu
tháng 9/2019, GIC (Quỹ đầu tư
Chính phủ Singapore) đã đầu tư
500 triệu USD để sở hữu một
lượng cổ phần thiểu số tại Công
ty Cổ phần (CP) Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp Vin-
Commerce (đơn vị sở hữu
chuỗi VinMart và VinMart+).

Ngày 03/12 vừa qua, Tập
đoàn Vingroup và Tập đoàn
Masan đã công bố thỏa thuận
nguyên tắc về việc hoán đổi cổ
phần Công ty VinCommerce và
Công ty VinEco. Theo thỏa thuận,
Công ty CP Dịch vụ Thương mại
Tổng hợp VinCommerce (bán
lẻ), Công ty VinEco (nông
nghiệp) và Công ty CP Hàng tiêu
dùng Masan - Masan Consumer
Holding (tiêu dùng) sẽ sáp nhập
để thành lập Tập đoàn Hàng tiêu
dùng - Bán lẻ hàng đầu Việt
Nam. Theo đó, Vingroup sẽ
hoán đổi toàn bộ cổ phần trong
VinCommerce thành cổ phần

của Công ty mới sau sáp nhập.
Masan Group sẽ nắm quyền
kiểm soát hoạt động, Vingroup là
cổ đông.

Công ty mới sẽ sở hữu mạng
lưới hơn 2.600 siêu thị và cửa
hàng VinMart, VinMart+ tại 50
tỉnh, thành với hàng triệu khách

hàng; hệ thống 14 nông trường
công nghệ cao VinEco cùng
nguồn lực và 20 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực sản xuất
hàng tiêu dùng từ Masan. 

Cái “bắt tay” giữa Vingroup
và Masan, hai đại gia đình đám
trong lĩnh vực hàng tiêu dùng -

bán lẻ, được coi là xu thế tất yếu
để “đi trước, đón đầu” thị phần
ngay trên chính sân nhà. Từ
thương vụ đình đám này, giới
chuyên gia kỳ vọng về một Tập
đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ
hàng đầu khu vực có thể đứng
vững và cạnh tranh với những
chuỗi bán lẻ tên tuổi lớn trong
khu vực và trên thế giới. Sự hợp
tác giữa 2 DN nội sẽ góp phần
cân bằng thị trường bán lẻ trong
nước, dẫn dắt DN trong lĩnh vực
này cùng phát triển. Đồng thời,
việc sáp nhập ấy sẽ tiếp tục sứ
mệnh phụng sự người tiêu dùng,
đảm bảo sân chơi bán lẻ công
bằng cho các nhà sản xuất Việt.

… đến xu hướng M&A sôi
động ngành hàng tiêu dùng -
bán lẻ

Thực tế cho thấy, làn sóng
các giao dịch M&A ngành hàng
tiêu dùng - bán lẻ đã dấy lên từ
đầu năm 2016 và tăng trưởng
nhanh trong những năm gần đây

như một kênh đầu tư hấp dẫn.
Theo báo cáo của Công ty CP
Chứng khoán Vietcombank
(VCBS), nếu như năm 2005 chỉ
có 18 thương vụ M&A với tổng
giá trị 61 triệu USD thì đến năm
2017, con số này đã tăng lên
10,2 tỷ USD. 

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ
Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 9
tháng năm 2019, các nhà đầu tư
nước ngoài đã đầu tư vào 19
ngành lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực
bán buôn, bán lẻ chiếm 5,4% tổng
vốn đầu tư đăng ký với gần 1,4 tỷ
USD, đứng thứ 3 trong nhóm
ngành hút vốn ngoại nhiều nhất.

Một số thương vụ M&A nổi
trội có thể kể đến: Central Group
(Thái Lan) thâu tóm chuỗi 33
siêu thị, đại siêu thị Big C Việt
Nam với giá 1,14 tỷ USD hồi
tháng 4/2016; TTC Holdings
thâu tóm Metro Cash & Cary
Việt Nam của Tập đoàn Metro
Đức, sau đó hợp nhất với Big C
Thái Lan hồi tháng 01/2016. Ước
tính, Metro chiếm khoảng 22%
thị phần bán lẻ của Việt Nam…

Đáng lưu ý, không chỉ các
DN ngoại tham gia thị trường,

r HỒNG NHUNG

Vừa qua, thị trường hàng tiêu dùng - bán lẻ trong nước “dậy sóng” bởi thương vụ “bắt tay” được
coi là đình đám của năm giữa Vingroup và Masan. Giới chuyên gia kỳ vọng, DN mới được tạo nên
từ thương vụ này sẽ là DN lớn và tiếp tục phát triển vững mạnh để đem đến làn gió mới cho thị
trường bán lẻ Việt Nam. 

Ngày 10/12, Bảng xếp hạng Top 10
công ty du lịch - lữ hành uy tín năm
2019 vừa được công bố với ngôi vị
quán quân thuộc về Công ty Cổ phần
Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải
Việt Nam (Vietravel). Kèm theo đó là
danh sách Top 10 công ty du lịch - lữ
hành đón khách du lịch vào Việt Nam,
Top 10 công ty du lịch - lữ hành đưa
khách du lịch ra nước ngoài uy tín và
những kết quả nghiên cứu, khảo sát
với nhiều điểm đáng chú ý.

Thị trường hấp dẫn du khách
Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch,

tháng 11/2019, lượng khách quốc tế đến
Việt Nam đạt trên 1,8 triệu lượt người -
đạt mức cao nhất từ trước đến nay, nâng
tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong
11 tháng đạt gần 16,3 triệu lượt người. 

Vị trí của du lịch Việt Nam đã được
cải thiện đáng kể trên bản đồ du lịch thế
giới. Việt Nam đang trở thành điểm đến
hấp dẫn, thu hút mạnh dòng khách du
lịch và là 1 trong 10 quốc gia có tốc độ
tăng trưởng khách quốc tế cao nhất thế
giới. Thị phần khách quốc tế đến Việt
Nam trong khu vực và trên thế giới đã
được cải thiện đáng kể. Trong đó, thị
trường châu Á vẫn chiếm thị phần cao
nhất với 77,6% tổng số lượng khách;
khách từ châu Âu chiếm 14,1%; khách
châu Mỹ chiếm 6,1% và châu Úc chiếm
2,6%. Nhóm khách có tốc độ tăng trưởng
cao bao gồm: Thái Lan có mức tăng
trưởng cao nhất với 45,4%; Đài Loan
(Trung Quốc) 27%; Indonesia 22%; Hàn
Quốc 21%; Philippines 20%.

Năm 2018, tổng thu từ du lịch đạt
620.000 tỷ đồng (chiếm 8% GDP). 11
tháng của năm 2019, tổng thu từ khách du
lịch đạt 649.000 tỷ đồng, tăng 16,3% so
với cùng kỳ năm 2018. Theo ước tính của
Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm
2019, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước
tính đạt 12 tỷ USD, trong đó, dịch vụ du
lịch đạt 8,4 tỷ USD (chiếm 70,2% tổng
kim ngạch), tăng 11%.

Theo đánh giá của các chuyên gia
trong khảo sát của Vietnam Report, nhiều
DN lữ hành của Việt Nam đã xây dựng
được thương hiệu lữ hành mạnh, có khả
năng cạnh tranh và vươn ra thị trường thế
giới. Dự báo, năm 2020, ngành du lịch
Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng trên
10%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng du
lịch tại Việt Nam sẽ dần chậm lại do lượng
khách đang dần tiệm cận ngưỡng tương

đương với chất lượng hạ tầng du lịch Việt
Nam hiện nay. 

Doanh nghiệp cần thích ứng với bối
cảnh mới

Kết quả khảo sát các DN và chuyên
gia trong ngành tháng 11/2019 cho thấy,
ngành du lịch - lữ hành Việt Nam đang
phải đối mặt với 5 thách thức lớn: việc
quản lý khai thác tài nguyên du lịch chưa
tương xứng với tiềm năng sẵn có (72,22%
DN, chuyên gia đánh giá); cơ sở vật chất
kỹ thuật còn nghèo nàn, thiếu đồng bộ
(61,11%); nguồn nhân lực được đào tạo
bài bản còn thấp, thiếu tính chuyên nghiệp
(55,56%); quy định chính sách thiếu đồng
bộ (44,44%); chất lượng sản phẩm, dịch
vụ và hoạt động quảng bá chưa có nhiều
đột phá (38,89%). Ngành du lịch trong
những năm qua đã có nhiều hoạt động để
đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá qua các
phương tiện thông tin đại chúng trong và
ngoài nước. Tuy nhiên, mức chi tiêu cho
hoạt động quảng bá du lịch của Việt Nam
vẫn còn thấp, chưa có nhiều đột phá và
theo Bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế
Thế giới về hiệu quả quảng bá du lịch,
Việt Nam chỉ đứng thứ 80 trong tổng số
136 quốc gia, xếp sau Lào và Campuchia. 

Trong khi đó, Cách mạng công nghiệp
4.0 đã làm thay đổi cách làm du lịch, từ
quản lý tới xúc tiến, quảng bá, kinh doanh
du lịch và khách hàng cũng có sự thay đổi
phương thức đi du lịch, chọn nơi lưu trú,
thói quen tìm hiểu thông tin du lịch, thay
vì sử dụng sách, báo, tờ rơi… đã chuyển
sang tra cứu thông tin du lịch trên internet.
Có 78,67% khách du lịch phản hồi, họ tìm

r PHÚC KHANG

Nguồn: Vietnam Report

Để tăng sức mạnh trên thị trường bán lẻ, nhiều DN đã thực
hiện M&A Ảnh: MINH THÁI
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Cải cách thủ tục hành chính làm
thay đổi toàn diện công tác
quản lý hải quan

Thời gian qua, ngành hải quan
đã nỗ lực cải cách thủ tục hành
chính, đáp ứng yêu cầu quản lý hải
quan trong điều kiện hội nhập kinh
tế quốc tế và tạo thuận lợi cho hoạt
động thương mại. 

Công tác cải cách thủ tục hành
chính đã làm thay đổi căn bản, toàn
diện phương thức quản lý hải quan.
Sau 5 năm hoạt động, Hệ thống
Thông quan tự động
(VNACCS/VCIS) đã được triển
khai ở 100% đơn vị thuộc Tổng cục
Hải quan với hơn 99,65% DN tham
gia. Việc khai báo, xử lý hồ sơ trên
Hệ thống này đã rút ngắn thời gian
làm thủ tục hải quan cho DN, giảm
thiểu giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ
hải quan.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã
chính thức triển khai Chương trình
Nộp thuế điện tử DN nhờ thu qua 5
ngân hàng. Với việc tham gia
Chương trình này, DN phát sinh tờ
khai, thông tin số tiền thuế, các sắc
thuế đều được cập nhật, xử lý và
thanh toán hoàn toàn tự động. 

Nhằm đẩy mạnh công tác quản
lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển
và cảng hàng không, Tổng cục đã
xây dựng và triển khai thành công
Hệ thống Quản lý hải quan tự động
tại cảng, kho, bãi (VASSCM) tại
33/35 cục hải quan tỉnh, thành phố.
Hệ thống này đã tăng tính tự động
trong việc kết nối giữa cơ quan hải
quan và các DN kinh doanh cảng,
kho, bãi, tạo thuận lợi cho các DN
này hoạt động; giảm thời gian, chi
phí cho DN xuất nhập khẩu và tăng
cường hiệu quả giám sát của cơ
quan hải quan. Theo kết quả khảo
sát ban đầu tại Cục Hải quan TP.
Hải Phòng, việc không phải xuất
trình chứng từ giấy đã giảm thời
gian thực hiện thủ tục giám sát
khoảng 2 phút cho 1 tờ khai.

Bên cạnh đó, ngành hải quan đã
triển khai dịch vụ công trực tuyến,
cho phép người dân, DN nộp hồ sơ
và nhận kết quả trực tuyến thông
qua mạng internet, cho phép tra cứu
và xác định mã số hàng hóa, thuế
suất; đăng ký sử dụng chữ ký số, tài
khoản tham gia thủ tục hải quan
điện tử; tra cứu thông tin nộp thuế,
nợ thuế; in danh sách mã vạch phục
vụ hệ thống giám sát hải quan. Việc
này góp phần công khai, minh bạch
hoạt động của cơ quan hải quan,
giảm thời gian và chi phí thực hiện
thủ tục hành chính cho DN.

Tổng cục cũng đã tham mưu cho
Bộ Tài chính và Chính phủ sửa đổi,
bổ sung các quy định liên quan đến

thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát
hải quan đối với hàng hóa xuất nhập
khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập
cảnh, góp phần thực hiện mục tiêu
giảm thời gian thông quan hàng hóa
qua biên giới còn 70 giờ đối với
hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với
hàng hóa nhập khẩu. Các đề xuất
bãi bỏ thủ tục không cần thiết; cắt
giảm, đơn giản hóa thủ tục hành
chính; cắt giảm điều kiện kinh
doanh trong lĩnh vực hải quan đã
tiết kiệm cho cộng đồng DN hàng
chục tỷ đồng/năm…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần
Xuân Hà cho biết: Trong lĩnh vực
hải quan, Bộ Tài chính đã ban hành
mới và sửa đổi 7 thông tư; tham
mưu ban hành nghị định quy định
thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa quốc gia và kiểm tra chuyên
ngành, làm cơ sở pháp lý quan trọng
trong đột phá về cải cách hiện đại
hóa hải quan. Thực hiện việc sắp
xếp, tổ chức bộ máy theo hướng
tinh gọn, hiệu quả, Tổng cục Hải
quan đã giảm từ 174 chi cục xuống
còn 162 chi cục. Đặc biệt, cơ quan
hải quan đã tăng cường giáo dục,
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
và thái độ, tinh thần phục vụ của đội
ngũ cán bộ, công chức; cải thiện
chất lượng, kết quả công tác thanh
tra, kiểm tra, đảm bảo thực thi công
vụ, qua đó nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật của DN nói riêng và
người nộp thuế nói chung.

Hải quan và doanh nghiệp 
sẽ tiếp tục kết nối - chia sẻ -
đồng hành

Những nỗ lực cải cách hành
chính của ngành hải quan đã được
cộng đồng DN ghi nhận và đánh giá
cao. Theo ông Hoàng Quang Phòng
- Phó Chủ tịch VCCI,  ngành hải
quan đã áp dụng bộ công cụ hiện đại
vào công tác quản lý, hỗ trợ hoạt
động của DN. Việc 100% hoạt động

thông quan áp dụng Hệ thống
VNACCS/VCIS, Chương trình
VASSCM và các nguyên tắc quản lý
rủi ro, phân luồng hàng hóa đã giúp
rút ngắn thời gian nộp thuế cũng
như thời gian thông quan hàng hóa
của người dân, DN. Các cục, chi
cục đã trao đổi, hướng dẫn DN thực
hiện các quy định mới, từ đó phát
hiện ra các vấn đề còn vướng mắc...
Vì thế, kết quả đánh giá mức độ hài
lòng của DN do VCCI khảo sát năm
2018 cho thấy, khoảng 80% DN
đánh giá sự hỗ trợ của ngành hải
quan là kịp thời và hiệu quả. Báo
cáo năm 2019 đang được VCCI
hoàn thiện nhưng về cơ bản, các DN
vẫn đánh giá cao nỗ lực cải cách,
chia sẻ, đồng hành của ngành hải
quan.

Tuy nhiên, cũng theo ông
Phòng, việc ban hành các văn bản
hướng dẫn của ngành hải quan còn
chậm, thiếu tính cụ thể, thống nhất,
dẫn đến tình trạng cùng một văn bản
nhưng có những cách hiểu khác
nhau, áp dụng khác nhau, ví dụ như
mã HS trong hải quan, cũng như
cách tính thuế, mã thuế của các mặt
hàng cụ thể… Để hạn chế tình trạng
này, DN cần chủ động hợp tác với
cơ quan hải quan, đồng thời, cơ
quan hải quan cần tăng cường tổ
chức tập huấn, đối thoại với DN. 

Nhằm khắc phục những bất cập
trên, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cam
kết, Bộ Tài chính sẽ khẩn trương
xây dựng các nghị định, văn bản
hướng dẫn Luật Hải quan và tiếp tục
cải cách thủ tục hành chính, tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh của DN. Bộ luôn
lắng nghe, chia sẻ ý kiến từ DN để
tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng
thời giải đáp các vướng mắc của
DN, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
về thủ tục hành chính, chính sách
hải quan, thúc đẩy hoạt động sản
xuất, kinh doanh của DN.n

Ngành hải quan nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho
hoạt động thương mại                                  Ảnh:quangninhcustoms.gov.vn

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của DN do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện
năm 2018 cho thấy, khoảng 80% DN đánh giá sự hỗ trợ của ngành hải quan là kịp thời và hiệu quả. Đánh giá
tích cực này cũng đã được minh chứng qua những nỗ lực cải cách hành chính của ngành hải quan.

rMINH ANH

hoạt động M&A ngành này đã chứng kiến sự trỗi dậy
mạnh mẽ của nhà đầu tư trong nước. Với việc mạnh tay
đầu tư, thâu tóm các DN bán lẻ, thị trường này được dự
báo sẽ ngày càng khốc liệt. 

Đơn cử, năm 2017, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di
Động thâu tóm chuỗi siêu thị điện máy Trần Anh với số
tiền là 824 tỷ đồng. Năm 2018, Tập đoàn BGR mua lại
65% cổ phần của Tổng công ty Thương mại Hà Nội
(Hapro). Tháng 10/2018, Công ty CP Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp VinCommerce mua lại 100% cổ phần
chuỗi siêu thị Fivimart sau khi Tập đoàn Aeon (Nhật)
chấm dứt việc rót vốn. Hệ thống 25 siêu thị Fivimart đã
được đổi tên thành VinMart khi thương vụ hoàn tất. Mới
đây nhất là “cái bắt tay” giữa Vingroup và Masan…

Theo VCBS, thị trường hàng tiêu dùng - bán lẻ đang
trên đà phát triển tích cực bởi nhiều yếu tố: thu nhập bình
quân tăng, sự tăng trưởng của tín dụng tiêu dùng, xu
hướng liên kết với nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ để
đẩy mạnh dịch vụ cho vay tiêu dùng lãi suất 0%... 

Báo cáo “Xu hướng M&A hàng tiêu dùng - bán lẻ:
Cuộc đua chuyển đổi chiến lược và tăng trưởng chiến
lược năm 2019” của KPMG đã chỉ ra rằng, M&A trong
lĩnh vực này đang tập trung vào 3 xu hướng chính gồm:
tối ưu hóa danh mục đầu tư, tạo ra sự kết hợp phù hợp
khi các DN định hình lại danh mục đầu tư để đáp ứng
với việc thay đổi hành vi của người tiêu dùng; hướng
tới sự lành mạnh, có đạo đức và tính xác thực, các DN
sẽ có sự thay đổi khi người tiêu dùng đang tập trung vào
mục tiêu ăn uống lành mạnh hơn, tiêu dùng bền vững,
thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và xu hướng chuyển
đổi số. 

Thời gian tới, theo dự báo, Việt Nam vẫn tiếp tục là
một điểm sáng hấp dẫn các nhà đầu tư, trong đó, tiêu
dùng - bán lẻ sẽ vẫn là một trong những ngành thu hút
dòng vốn M&A nhiều nhất. Đứng trước làn sóng thâm
nhập ngày càng mạnh của nhà đầu tư ngoại, nhiều
chuyên gia khuyến cáo, các DN bán lẻ trong nước cần
vượt qua chính mình, phát huy thế mạnh về văn hóa,
kinh nghiệm, đồng thời liên kết với nhau và với các hiệp
hội, ngành hàng để tạo nên sức mạnh, đủ sức cạnh tranh
ở thị trường nội địa và từng bước vươn ra thế giới.n

kiếm tour của một công ty du lịch qua mạng xã hội và
website du lịch (64,89%); hỏi người quen, bạn bè
(64,44%); video và các bài viết của Travel blogger
(32,44%).

Cùng với sự phát triển của công nghệ, khách du
lịch ngày càng có sự đa dạng trong lựa chọn dịch vụ
lưu trú. Bên cạnh lựa chọn hình thức khách sạn nghỉ
dưỡng (chiếm tỷ lệ 77,43%), loại hình homestay ngày
càng được ưa chuộng (56,19%) do có nhiều ưu điểm
như: chi phí rẻ, tiện nghi và không gian sáng tạo.

Theo các chuyên gia trong ngành du lịch, lĩnh vực
du lịch cao cấp vẫn sẽ phát triển, xu hướng dựa vào
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bản sắc dân tộc sẽ trở
thành những ưu tiên hàng đầu. Du lịch sinh thái, du
lịch xanh sẽ ngày càng phát triển và nở rộ khi những
nhận thức về bảo vệ môi trường của công dân toàn cầu
ngày một tiến bộ. 

Tuy nhiên, các DN du lịch - lữ hành với sản phẩm
điển hình là các chương trình du lịch - loại sản phẩm
dễ dàng bị sao chép một cách nhanh chóng nên các
DN cạnh tranh chủ yếu dựa trên chất lượng sản phẩm.
Kết quả khảo sát với khách du lịch và các chuyên gia
trong ngành cho thấy, việc cải thiện chất lượng dịch
vụ du lịch, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu
của khách hàng là ưu tiên hàng đầu với 84,62% người
được hỏi lựa chọn. 

Cùng với đó, có tới 21,57% khách du lịch chia sẻ
đã từng không hài lòng về công ty du lịch, trong đó,
phần lớn là do nhân viên tư vấn không nhiệt tình,
hướng dẫn viên không chuyên nghiệp. Do vậy, chăm
sóc khách hàng tốt sẽ góp phần giữ chân khách hàng.
Có tới 63,3% chuyên gia và khách du lịch cho rằng,
các DN du lịch cần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm
sóc khách hàng. 

Ngoài ra, các DN cần chú trọng đầu tư nghiên cứu
những thay đổi trong thói quen và thị hiếu của khách
du lịch (52,84%), xây dựng chiến lược giá phù hợp với
nhu cầu thị trường (49,78%).n
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Số vụ tai nạn lao động còn cao
Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội), so với giai đoạn 2011-2015, trong 4 năm
2016-2019, tần suất tai nạn lao động chết người giảm
10,77%, tuy nhiên, số vụ tai nạn lao động vẫn còn cao. 

Theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, trong năm
2018, trên toàn quốc đã xảy ra 7.997 vụ tai nạn lao động
làm 8.229 người bị nạn. Trong đó, số người chết vì tai
nạn lao động là 1.039 người. Nguyên nhân dẫn đến tai
nạn chủ yếu là do ý thức chấp hành của chủ sử dụng lao
động còn kém. Trong năm 2020, Cục An toàn lao động
đặt mục tiêu ngăn chặn và giảm trên 6% tần suất tai nạn
lao động chết người trong một số lĩnh vực có nguy cơ cao
như: khai thác than, đá, quặng kim loại; sản xuất hóa chất;
thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp...n

PHỐ HIẾN

Hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm 
cho trẻ vị thành niên vẫn gặp khó khăn

Báo cáo Đào tạo nghề, Hướng nghiệp và Việc làm
cho trẻ vị thành niên (người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi)
do Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên
Hợp Quốc thực hiện và công bố mới đây cho thấy, thực
trạng hỗ trợ đào tạo nghề, hướng nghiệp và việc làm cho
trẻ vị thành niên vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, đối với công tác đào tạo nghề: Mặc dù công
tác đào tạo nghề được tích hợp vào nhiều chính sách khác
nhau nhằm hỗ trợ trẻ em nhưng các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp vẫn gặp khó khăn trong quá trình tuyển sinh, đào
tạo và sau đào tạo, như: thiếu hỗ trợ từ phía DN trong
việc phát triển các lĩnh vực đào tạo; thiếu cơ sở vật chất,
trang thiết bị học tập và nguồn kinh phí. Với công tác
hướng nghiệp, trẻ em trai và trẻ em gái được hướng
nghiệp theo các con đường sự nghiệp khác nhau. Điều
này dẫn đến những hạn chế trong việc lựa chọn nghề
nghiệp của trẻ em trai và trẻ em gái. Với việc làm, các
DN có tâm lý e ngại tuyển dụng trẻ từ 15 đến 18 tuổi.n

LỘC NGUYỄN

Sữa học đường phải có 21 vi chất dinh dưỡng 
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định yêu cầu đối

với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình
Sữa học đường. Theo đó, các sản phẩm sữa tươi trong
chương trình Sữa học đường phải bảo đảm đủ 21 vi chất
dinh dưỡng. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày
20/01/2020.

Thông tư nêu rõ: Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong
Chương trình Sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên
chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định
tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa
dạng lỏng. Nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi sử
dụng trong Chương trình Sữa học đường phải bảo đảm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu. Sản
phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường
phải được cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố sản phẩm
trước khi lưu thông trên thị trường…n Đ. KHOA

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, 
mất từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngay sau khi Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức
vận hành vào chiều 09/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt
Nam đã có Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực
thuộc T.Ư về việc liên thông thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y
tế (BHYT) do hỏng, mất với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp Văn phòng
Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp
Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng
Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại
thẻ BHYT do hỏng, mất. BHXH Việt Nam yêu cầu
BHXH các địa phương thực hiện thủ tục cấp lại thẻ
BHYT do hỏng, mất theo đúng quy trình nghiệp vụ hiện
hành. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá
nhân thực hiện giao dịch điện tử đối với cá nhân thông
qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ:
http://dichvucong.gov.vn.n N. HỒNG

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 vừa khép lại với
những giải thưởng danh giá nhất được trao cho các
phim do tư nhân sản xuất. Trong khi đó, loại hình
phim do Nhà nước đặt hàng tiếp tục gây thất vọng
trên cả thị trường rạp chiếu lẫn giải thưởng. 

Thua kém cả về chất lượng lẫn doanh thu
Sau phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo

diễn Victor Vũ làm bằng hình thức Nhà nước góp vốn
với tư nhân sản xuất, điện ảnh Việt không còn phim Nhà
nước tài trợ, đặt hàng một thời gian dài. Đến năm vừa
qua, dòng phim này xuất hiện trở lại với 4 tác phẩm được
sản xuất: “Truyền thuyết về Quán Tiên”, “Thạch Thảo”,
“Nơi ta không thuộc về” và “Hợp đồng bán mình”. Về

mặt doanh thu, có tác phẩm đã ra rạp, nhưng không tạo
được sức hút với khán giả; có tác phẩm chưa ra rạp,
nhưng sự phản hồi từ khán giả thông qua truyền thông
dành cho bộ phim cũng không mấy mặn mà. 

Trong các phim đặt hàng, bộ phim “Truyền thuyết
về Quán Tiên” đồng giải Bông sen Bạc tại Liên hoan
Phim Việt Nam lần thứ 21, được đánh giá tốt hơn cả.
Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của cố nhà
văn Nguyễn Xuân Thiều, tuy nhiên, tác phẩm bị đánh
giá là chuyển thể chưa đạt, lời thoại vẫn nặng tính văn
học và nhìn chung phim chưa tạo được xúc cảm chạm
đến trái tim người xem.

Không có khả năng doanh thu như phim giải trí
nhưng chất lượng nghệ thuật của phim do Nhà nước tài
trợ, đặt hàng cũng không hơn phim do tư nhân sản xuất
là điều mà cả người trong và ngoài giới đều bức xúc.
Nếu như trước đó, nhiều phim đặt hàng, dù không thể
tạo bứt phá ngoài rạp chiếu, thì ít nhất cũng nhận được
phản hồi tích cực về tính nghệ thuật, điển hình như
phim “Long thành cầm giả ca” của đạo diễn Đào Bá
Sơn. Tính nghệ thuật của phim được thể hiện rõ qua các
giải thưởng mà phim đạt được. Tuy nhiên, Giải Bông
sen Vàng Liên hoan Phim Việt Nam lần này được trao
cho phim “Song lang” do tư nhân sản xuất mà không
phải là phim do Nhà nước đặt hàng. Điều này đã khẳng
định sự thất thế toàn diện của loại hình phim vốn được
Nhà nước ưu ái này. 

Theo đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn, hiện trên thị
trường tồn tại 2 dòng phim, phim Nhà nước đặt hàng
nhân các sự kiện lớn, các lễ kỷ niệm lớn của dân tộc…
vì đây là nhiệm vụ chính trị cũng như duy trì bản sắc Việt
trong nghệ thuật và phim tư nhân. Bên cạnh đó là các
hãng phim tư nhân làm phim vì mục đích doanh thu, lợi
nhuận. Tuy nhiên, thực tế qua một số giải thưởng, mùa
liên hoan phim gần đây cho thấy, phim tư nhân luôn
thắng thế ở các giải thưởng - vốn đề cao tính nghệ thuật,
chuyên môn chứ không coi doanh thu là tiêu chí xét giải.
“Những mâu thuẫn này chắc sẽ tồn tại rất lâu trong điện
ảnh Việt” - đạo diễn Đào Bá Sơn nhận định. 

Thận trọng lựa chọn phim đặt hàng
Liên quan đến phim đặt hàng, hiện Luật Điện ảnh sửa

đổi đang được lấy ý kiến cũng có những quy định về loại
hình phim này. Trước thực trạng phim do Nhà nước đặt
hàng bằng nguồn vốn NSNN nhưng không mang lại hiệu
quả như kỳ vọng, nhiều ý kiến cho rằng, việc cấp ngân

sách tài trợ, đặt hàng làm phim hiện nay vẫn nặng về cấp
phát vốn cho hãng phim nhà nước chứ chưa thực sự
hướng đến hiệu quả là sản xuất phim chất lượng, thu hút
khán giả và mang tính nghệ thuật. 

Theo đạo diễn Đào Bá Sơn, việc cấp kinh phí thông
qua đơn vị sản xuất là các hãng phim nhà nước sẽ bị
chi phối bởi cách quản lý mang nặng tư duy bao cấp
của chính các cơ quan này, dẫn đến hệ quả là nguồn
kinh phí thực sự để đầu tư cho phim không theo kế
hoạch. Do đó, phim đặt hàng cần tiếp tục được thực
hiện nhưng phải có sự chọn lựa thận trọng, kiểm soát
được nguồn kinh phí và có sự giám sát chất lượng tác
phẩm. “Nhiều người vẫn có cảm giác cơ quan quản lý
chưa thoát khỏi tư duy tiền do Nhà nước bỏ ra là phải

do các hãng phim nhà nước sản xuất, một hình thức trợ
cấp vốn chứ không phải muốn tạo ra những bộ phim
thực sự có giá trị về nghệ thuật” - vị đạo diễn chia sẻ. 

Dẫn Nghị định số 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật
Điện ảnh, đạo diễn, NSND Nguyễn Thước cho rằng, các
quy định hiện hành đều quy định cơ chế lựa chọn dự án
sản xuất phim có sử dụng NSNN là phải đấu thầu để bảo
đảm tính minh bạch, phù hợp xu thế thị trường và tạo ra
nhiều tác phẩm có chất lượng. Đáng tiếc, quy định này
không được thực hiện thấu đáo trong những dự án phim
tài trợ, đặt hàng của Nhà nước thời gian qua. Đạo diễn,
NSND Nguyễn Thước cho biết: “Đúng ra, cơ quan quản
lý nhà nước phải có phương thức chọn lựa kịch bản tốt
và giao đạo diễn, đơn vị sản xuất có năng lực thực hiện
khi bỏ vốn đầu tư”.

Trong Văn bản góp ý vào Dự thảo Luật Điện ảnh
(sửa đổi) được Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Cơ quan này còn thẳng thẳn chỉ ra: Việc đặt hàng
phim sử dụng NSNN gây lãng phí mà chưa đem lại
hiệu quả như mong muốn, chưa thể hiện rõ vai trò định
hướng, tuyên truyền do không thu hút được người
xem. Do đó, không nên tiếp tục sử dụng NSNN để đầu
tư cho những lĩnh vực nhiều rủi ro và không đo đếm
cụ thể được hiệu quả như vậy. VCCI đề nghị cơ quan
soạn thảo bãi bỏ các quy định về đặt hàng phim sử
dụng NSNN. Thay vào đó, các cơ quan chức năng cần
nghiên cứu và đẩy mạnh hình thức xã hội hóa, huy
động các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện chủ
trương phát triển phim đặt hàng.n

Phim đặt hàng cần được kiểm soát, lựa chọn thận trọng
Ảnh minh họa

Thận trọng khi đặt hàng phim 
từ nguồn vốn ngân sách
r NGUYỄN LỘC

- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 31/CT-TTg
về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh,
sinh viên. Chỉ thị được ban hành với mục tiêu nhằm chấn
chỉnh tình trạng một bộ phận học sinh, sinh viên chưa có
ý thức học tập tốt; tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn
xã hội, vi phạm pháp luật diễn ra thời gian qua. 

- Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT),
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sẽ cơ bản giữ ổn định

như Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ GD&ĐT dự
kiến không công bố đề thi tham khảo cho Kỳ thi này.
Giáo viên, học sinh có thể căn cứ vào đề thi tham khảo
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để ôn tập, chuẩn bị cho
Kỳ thi năm 2020.

- Theo báo cáo mới được công bố của Ngân hàng
Thế giới và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tình trạng thiếu
dinh dưỡng ở Việt Nam đặc biệt phổ biến trong nhóm
trẻ em dân tộc thiểu số, với tỷ lệ thấp còi ở mức cao
nhất thế giới.n NGUYỄN LỘC
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Ngày 02/12, KTNN Malaysia đã phát
hành Báo cáo kiểm toán năm 2018,
trong đó đặc biệt chỉ trích những yếu
kém trong công tác quản lý và hoạt
động của Tổng công ty Đường sắt
quốc gia Malaysia Keretapi Tanah
Melayu Berhad (KTMB), dẫn đến
khoản thua lỗ 2,83 tỷ Ringgit (khoảng
11,8 tỷ USD) tính đến ngày 31/12/2018.

Khai thác đường sắt thua lỗ, không
đạt hiệu quả như mong muốn

Theo Báo cáo của KTNN Malaysia,
KTMB chưa được trao quyền tự do ra
quyết định, đặc biệt là về hoạt động và
vấn đề sử dụng tài sản của Cơ quan này.
“Điều này gián tiếp góp phần gây ra tình
hình tài chính không ổn định của
KTMB, do Cơ quan này hầu như chỉ lệ
thuộc vào các khoản thu đến từ việc bán
vé tàu hỏa”, Báo cáo nhận định. 

Báo cáo kiểm toán cho thấy, hoạt
động của các tuyến tàu hỏa còn chưa
hiệu quả, đặc biệt, các tuyến tàu nội đô
và ngoại ô hiện đang thua lỗ từ 39,8 triệu
Ringgit đến 77,7 triệu Ringgit trong giai
đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019.

Cuộc kiểm toán cũng chỉ ra những
yếu kém trong việc thực hiện và cung
cấp dịch vụ đường sắt của KTMB, điển
hình là việc số lượng hành khách và
doanh thu từ các chuyến tàu không đạt
hiệu quả như mong muốn. “Số lượng
hành khách thực tế và doanh thu cho
thấy sự sụt giảm nghiêm trọng từ năm
2016 đến tháng 7/2019”, Báo cáo ghi rõ.

Sự yếu kém trong hoạt động đường sắt
của KTMB còn có nguyên nhân từ việc
Dự án Tàu điện đường đôi Klang Valley
Electrified Double Track (KVDT) bị trì
trệ. Sự chậm trễ của Dự án này dẫn đến
sự thay đổi lộ trình hằng ngày của khoảng
74% hành khách và có tới 62,6% số hành
khách thường xuyên của KTMB chuyển
sang sử dụng phương thức di chuyển
khác. Không chỉ thế, thời gian chờ của các
tuyến tàu hỏa cũng dài hơn, lên tới 4 tiếng
16 phút so với thời gian chờ đặt ra là 45
phút do Cục Giao thông đường bộ
(APAD) nước này ấn định trước đó.

Báo cáo cũng chỉ trích rằng công tác
duy tu, bảo dưỡng các tàu không được
thực hiện một cách hiệu quả, không
được tiến hành theo lịch trình quy định.
Hệ thống kiểm soát vé tàu mới mà
KTMB xây dựng kém hiệu quả, theo
đó, trong giai đoạn từ tháng 12/2016
đến tháng 7/2019, đã có 36.860 khiếu
nại, phàn nàn của người dân về Hệ
thống này.

Dựa trên phạm vi của cuộc kiểm
toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Malaysia kết luận rằng, các mục tiêu
hoạt động của KTMB đã không được
hiện thực hóa như dự kiến ban đầu. 

Cần tăng quyền tự chủ cho KTMB
Trong Báo cáo kiểm toán, Tổng

Kiểm toán Nhà nước Malaysia đã đưa ra
một số khuyến nghị về mô hình quản lý
của KTMB, trong đó có việc tăng cường
quyền tự chủ và ra quyết định song song
với các mục tiêu tư nhân hóa. Báo cáo
nhận định, sự đóng góp của khu vực tư
nhân dưới hình thức đầu tư về vốn và kỹ
năng đã cho phép cải tiến các dịch vụ,
đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và
tăng trưởng kinh tế. 

Ngoài ra, Cơ quan Kiểm toán quốc
gia cũng khuyến nghị KTMB cần đẩy
nhanh quá trình hoàn thiện Dự án
KVDT và phối hợp chặt chẽ với Bộ

Giao thông
vận tải nước
này nhằm
tránh những
chậm trễ
không đáng
có trong cung
cấp các dịch
vụ đường sắt,
giảm thiểu
thua lỗ. 

Được biết,
từ năm 1992
đến tháng
7 / 2 0 1 9 ,
KTMB đã
tiếp nhận 1,46
tỷ Ringgit hỗ

trợ tài chính từ Bộ Tài chính Malaysia
nhằm hiện đại hóa hệ thống đường sắt
quốc gia. Hàng loạt các siêu dự án đã ra
đời từ đó, đặc biệt phải kể đến Dự án
Đường sắt bờ đông (ECRL). Dự án
ECRL được khởi động vào năm 2017,
dự kiến dài 688 km, nhằm kết nối bờ
biển phía Đông Malaysia với tuyến
đường thủy nhộn nhịp qua eo biển
Malacca ở phía Tây. Chính phủ
Malaysia từng bày tỏ lo ngại và tạm
dừng Dự án này do chi phí quá lớn,
trong khi đất nước đang phải giải quyết
khối nợ khổng lồ mà chính quyền cựu
Thủ tướng Najib Razak để lại. 

Song mới đây, Chính phủ Malaysia
đã chấp thuận khôi phục lại siêu Dự án
ECRL, sau khi đạt thỏa thuận với nhà
thầu Trung Quốc để giảm gần 1/3 chi
phí, từ 16 tỷ USD trong kế hoạch ban
đầu xuống còn 10,7 tỷ USD. Thỏa thuận
được thông qua sau nhiều tháng đàm
phán giữa Chính phủ 2 nước và các
công ty liên quan, giúp giảm nhẹ đáng
kể gánh nặng tài chính quốc gia. Văn
phòng Thủ tướng Malaysia Mahathir
Mohamad cho biết: “Việc cắt giảm chi
phí chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho
Malaysia và giảm nhẹ gánh nặng lên
tình hình tài chính của đất nước”.n

(Theo Free Malaysia Today 
và Malay Mail)

Số lượng hành khách và doanh thu từ các chuyến tàu hỏa của
KTMB không đạt hiệu quả như mong muốn         Ảnh: internet

Mới đây, Hội đồng Báo cáo
tài chính Anh (FRC) đã

công bố Báo cáo thường niên
2019 với chủ đề “Sự phát triển
trong hoạt động kiểm toán”,
trong đó chỉ ra những thách thức
lớn đối với việc nâng cao chất
lượng dịch vụ kiểm toán trên
toàn Vương quốc Anh. 

Cụ thể, Báo cáo đưa ra cảnh
báo: Chất lượng dịch vụ kiểm
toán sẽ không được nhất quán,
các kiểm toán viên sẽ không đạt
được chất lượng kiểm toán cao
và ổn định nếu họ không chủ
động giải quyết những thách
thức, rủi ro trong chuyên môn.
Sau đợt thanh tra đánh giá chất
lượng kiểm toán năm 2019 đối
với 7 hãng kiểm toán lớn nhất

nước Anh, FRC đã chỉ ra rằng,
đây là điểm yếu của rất nhiều
kiểm toán viên, đặc biệt là trong
việc kiểm toán đánh giá các hợp
đồng dài hạn.

FRC cho rằng, đội ngũ kiểm
toán viên thường chỉ làm theo
chỉ đạo của các cấp quản lý,
thay vì tự tìm hiểu vấn đề, tự
đưa ra các quan điểm riêng của
họ. Đồng thời, FRC kết luận,
chất lượng dịch vụ kiểm toán
vẫn chưa nhất quán, chưa đảm
bảo được các chuẩn mực cần
thiết để củng cố tính chính xác

của các báo cáo kiểm toán. 
Kết quả kiểm tra tổng thể đối

với 7 hãng kiểm toán lớn đều
không đạt yêu cầu. Chỉ có 75%
các cuộc kiểm toán tại 350 công
ty lớn nhất Anh được niêm yết
trên Sàn Giao dịch chứng khoán
London được đánh giá là đạt tiêu
chuẩn và không để xảy ra thiếu
sót, trong khi mục tiêu FRC đưa
ra cho năm 2019 là 90%. 

Một thiếu sót nữa của nhiều
kiểm toán viên mà FRC chỉ ra là
việc không thực hiện các quy
trình bắt buộc trong quá trình

kiểm toán một cách nhất quán.
Kiểm toán doanh thu, kiểm soát
nội bộ và nhiều quy trình hoạt
động khác của các kiểm toán
viên đều không được thực hiện
thống nhất. Các hãng kiểm toán
cũng bị chỉ trích không thực sự
sát sao khi lên kế hoạch kiểm
toán cho mỗi giai đoạn mới. Bên
cạnh đó, tình trạng chậm đổi mới
trong cách tiếp cận kiểm toán,
trong khi thực tế môi trường kinh
doanh, các phương thức giao
dịch đã có nhiều thay đổi, dẫn
đến kết quả kiểm toán thiếu thực

tế, không đầy đủ và để xảy ra các
thiếu sót lớn.

Ông David Rule - Giám đốc
Điều hành FRC - chia sẻ: “Hiện
nay, toàn bộ thị trường kiểm
toán phải đối mặt với những cải
cách mới. Chúng tôi hy vọng các
hãng kiểm toán sẽ đặt chất
lượng kiểm toán lên hàng đầu và
có kế hoạch làm việc hiệu quả,
nhất quán nhằm gia tăng niềm
tin của các nhà đầu tư và các bên
có liên quan”.n

(Theo Economia.icaew)
THANH XUYÊN

ANH: 

Ấn Độ: Kiểm toán an ninh mạng
đối với WhatsApp

Chính phủ Ấn Độ hiện đang kêu gọi một
cuộc kiểm toán đối với hệ thống an ninh mạng
của WhatsApp, sau khi có nhiều thông tin hé
lộ tình trạng dễ bị tổn thương trước các phần
mềm gián điệp. Ấn Độ hiện đang là thị trường
lớn nhất của WhatsApp với hơn 400 triệu
người dùng. Trước đó, WhatsApp cũng nhiều
lần bị sự cố tấn công và khai thác bởi các phần
mềm gián điệp trên các giao diện máy tính và
điện thoại.n (Theo Reuters)

Kenya: Các công trình nhà ở cũ
vào tầm ngắm kiểm toán

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta ngày
09/12 vừa qua đã yêu cầu một cuộc kiểm
toán toàn diện đối với các công trình nhà ở
cũ tại Kenya sau hàng loạt sự cố sập nhà xảy
ra tại Thủ đô Nairobi, khiến hàng chục
người thiệt mạng. Sở Xây dựng quốc gia
cho biết, hiện tại, có khoảng 58% các công
trình nhà ở tại Nairobi không phù hợp cho
người dân sinh sống do xuống cấp.n

(Theo Star Kenya)

Nhật Bản: 
Chính phủ hối thúc BOA kiểm toán
chi phí Olympic Games

Chính phủ Nhật Bản hôm 08/12 đã công
bố thông tin liên quan đến dự toán mà nước
này chi dùng cho Thế vận hội Olympic
Games và Paralympic Games 2020 tổ chức tại
Tokyo và các dự án liên quan là khoảng 1.060
tỷ USD. Điều này hoàn toàn xa rời với
phương châm là tổ chức một kỳ đại hội tiết
kiệm, hiệu quả. Chính phủ Nhật Bản đang hối
thúc Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản (BOA)
kiểm toán chi phi các dự án nhằm tránh đội
vốn không cần thiết.n (Theo Japan Times)

Tổng công ty Đường sắt Malaysia ghi nhận
thua lỗ hàng chục tỷ USD

NGỌC QUỲNH

Ủy ban Báo cáo Tài chính Anh (FRC) vừa
qua đã áp mức phạt 650.000 Bảng Anh đối với
Hãng kiểm toán Grant Thornton của nước này
do vi phạm quy định kiểm toán tại Công ty
Patisserie Valerie hồi năm 2016.n

(Theo Financial Times)
Mazars đã chính thức được bổ nhiệm trở

thành hãng kiểm toán của đại gia bán lẻ Nam
Phi Steinhoff.n  (Theo Accountancy Daily)

TRÚC LINH

Tin vắn
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