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

Khởi phát từ đầu năm 2020, đến nay, dịch nCoV 2019 (vừa được
Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên chính thức là COVID-19) đã lan

rộng ra hơn 20 quốc gia trên thế giới và khiến hơn 40.000 người
nhiễm bệnh, gần 1.000 người tử vong, chủ yếu tập trung tại Trung
Quốc. Do chưa thể dự báo được diễn biến của dịch nên việc đánh
giá tác động, dự báo tình hình cũng như đề xuất giải pháp, chính sách
khắc phục hậu quả và vượt qua dịch bệnh gần như là bất khả thi. 

Trọng tâm chính sách và chỉ đạo điều hành của Chính phủ lúc
này là tập trung toàn lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan đồng thời hạn
chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh, cả ảnh hưởng vật
chất, tài chính lẫn tinh thần chứ không phải là bàn chuyện điều chỉnh
hay không các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô hay nới lỏng chính sách tài chính
- tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hay đa dạng hóa thị trường, cả
thị trường xuất khẩu và nhập khẩu... Mọi đề xuất chỉ thực sự sáng
suốt sau khi đã có những đánh giá toàn diện và có căn cứ từ thực tế
cuộc sống, mà điều đó chỉ có sớm nhất là cuối quý I/2020. Từ nay
đến đó, chúng ta nên xây dựng khung phân tích đánh giá tình hình

(Xem tiếp trang 6)

Sáng suốt trước dịch nCoV
r TS. VŨ ĐÌNH ÁNH - Chuyên gia Kinh tế

Dự ÁN ĐầU Tư XÂY DựNG TUYếN Lộ Tẻ - RạCH SỏI: 

Khó khăn trong bố trí 
nguồn vốn làm chậm tiến độ

(Xem trang 8)
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PHIÊN HọP THứ 42 CủA ủY BAN THườNG Vụ QUốC HộI: 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc sắp xếp đơn vị 
hành chính của 6 tỉnh, thành phố
Từ ngày 10 - 11/02, tại Nhà Quốc hội, dưới

sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(UBTVQH) đã tiến hành Phiên họp thứ 42
(ảnh bên).

Tại Phiên họp, UBTVQH đã cho ý kiến về
Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các vấn đề
còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc
hội. Cùng với đó, UBTVQH cũng cho ý kiến
về việc chuẩn bị cho Năm Chủ tịch AIPA 2020. 

Cũng tại Phiên họp, UBTVQH đã thảo
luận, xem xét và biểu quyết thông qua việc
sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã
trong giai đoạn 2019-2021 của 6 tỉnh, thành
phố: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ,
Khánh Hòa và Cao Bằng, với tỷ lệ 100%

Ảnh: TTXVN(Xem tiếp trang 3)
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Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng Kiểm
toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã

chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến
toàn Ngành tháng 02/2020 (ảnh trên),
nhằm đánh giá kết quả thực hiện công
tác tháng 01 và triển khai kế hoạch công
tác tháng 02.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện
công tác tháng 01/2020 và kế hoạch
công tác tháng 02/2020, trong tháng
01/2020, toàn Ngành đã cơ bản hoàn
thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

Để chủ động thực hiện Kế hoạch
kiểm toán năm 2020 đảm bảo chất

lượng, hiệu quả, Tổng Kiểm toán Nhà
nước đã ban hành Chỉ thị số 134/CT-
KTNN ngày 20/01/2020 về việc tổ
chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán
năm 2020; đồng thời, KTNN đã ban
hành Công văn số 94/KTNN-TH ngày
20/02/2020 hướng dẫn mục tiêu, trọng
yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm
2020 của KTNN và ban hành phương
án tổ chức kiểm toán năm 2020 của các
đơn vị trực thuộc KTNN.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký
ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ
kiểm toán tạm thời để kịp thời áp dụng

ngay trong các cuộc kiểm toán đợt
1/2020; ban hành Kế hoạch kiểm soát
chất lượng kiểm toán năm 2020...

Trong tháng qua, các công tác khác
cũng được các đơn vị trong toàn Ngành
chú trọng triển khai, như: ban hành
thông báo tuyển dụng công chức năm
2020; cho ý kiến bổ sung quy hoạch
lãnh đạo KTNN giai đoạn 2016-2021
và giai đoạn 2021-2026; hoàn thành
Báo cáo kết quả đánh giá phân loại
công chức, viên chức và người lao động
năm 2019 của KTNN gửi Bộ Nội vụ...

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng nêu bật
kết quả trên từng mảng công tác của
Ngành như: công tác hợp tác quốc tế,
công tác xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật và văn bản quản lý; thanh tra,
kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo;
công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa
học; báo chí, tuyên truyền...

Về một số nhiệm vụ trọng tâm của
toàn Ngành trong thời gian tới, Báo
cáo nêu rõ: Các đơn vị kiểm toán
trình lãnh đạo KTNN xét duyệt và
phát hành các báo cáo kiểm toán phát
sinh của năm 2019; thực hiện nhiệm
vụ theo Kế hoạch công tác năm 2020

Từ ngày 10 - 11/02, tại Hà Nội,
KTNN đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng

kỹ năng thuyết trình cho 26 lãnh đạo
cấp vụ. Khóa học được tổ chức nhằm
giúp nâng cao kỹ năng thuyết trình cho
đội ngũ lãnh đạo cấp vụ, từ đó giúp cho
các công chức, viên chức trên cương vị
lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ
được phân công.

Theo chương trình học, các học viên
sẽ được học 2 chuyên đề gồm: “Kỹ
năng thuyết trình” do ThS. Đinh Ngọc
Sơn - Phó Trưởng khoa Phát thanh -
Truyền hình (Học viện Báo chí và
Tuyên truyền) - trình bày và Chuyên đề
“Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện kỹ
năng thuyết trình” do TS. Hồ Đức Phớc
- Tổng Kiểm toán Nhà nước - trình bày.

Trong quá trình học, giảng viên đã
tổ chức đa dạng các hình thức truyền
đạt, trao đổi thảo luận với học viên như:
tổ chức cho học viên tham gia các trò
chơi, giải đáp các câu hỏi tình huống…
từ đó phát huy khả năng diễn đạt, thuyết
trình của học viên, tạo không khí học
tập sôi nổi.

Tại Lớp học, các học viên đã được
TS. Hồ Đức Phớc chia sẻ về tầm quan
trọng của kỹ năng thuyết trình của cán
bộ, công chức nói chung và với cán bộ,
công chức của KTNN nói riêng. Theo
TS. Hồ Đức Phớc, kỹ năng thuyết trình
đóng vai trò rất quan trọng trong việc
thể hiện hình ảnh của cơ quan, đơn vị.
Bởi lẽ, khi đại diện các đơn vị kiểm
toán làm việc với các đối tượng kiểm

toán, hoặc khi công chức tham gia cuộc
họp, có giao tiếp với bên ngoài, kỹ năng
giao tiếp, thuyết trình của cán bộ, công
chức mà tốt sẽ góp phần nâng cao hình
ảnh, vị thế của KTNN. 

Theo đó, muốn thuyết trình thành
công, trước hết cần phải chú trọng từ
hình thức, như cách ăn mặc, đi đứng,
tác phong cho đến tư duy, thể hiện ngôn
ngữ phù hợp, gồm cả ngôn ngữ nói và
ngôn ngữ cơ thể... 

Bằng những ví dụ minh họa, những
tình huống trải nghiệm qua thực tiễn
công tác, TS. Hồ Đức Phớc đã truyền
đạt cho học viên những kinh nghiệm
quý báu, thiết thực để giúp các học viên
có thêm kiến thức, kỹ năng thực hiện
thuyết trình đạt kết quả cao.n N.LỘC

THỨ NĂM 13-02-20202

r Ngày 12/02, Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Chính
phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính
quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương đã diễn ra dưới
sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc - Chủ tịch Ủy ban.
r Sáng 12/02, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng
Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc
gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra -
chủ trì cuộc họp với các thành viên để triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch.
r Chiều 10/02, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc
Thịnh đã đến thăm, làm việc với Tổng cục II, Bộ
Quốc phòng.n

(Xem tiếp trang 7)

(Xem tiếp trang 7)

Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình cho lãnh đạo cấp vụ

Tháng 01/2020: Giải ngân vốn đầu tư công
đạt gần 4.450 tỷ đồng 

Theo tin từ Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/01, ước giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các Bộ,

ngành, địa phương đạt gần 4.450 tỷ đồng, đạt 0,95% kế
hoạch Chính phủ giao. Cụ thể, các Bộ, ngành T.Ư ước
giải ngân đạt hơn 46 tỷ đồng, các địa phương ước giải
ngân đạt hơn 4.402 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư
công tháng đầu năm còn thấp là do hầu hết các Bộ, ngành
địa phương đang tập trung triển khai công tác phân bổ kế
hoạch vốn và nhập dự toán chi cho các dự án.

Đến ngày 20/01, Bộ Tài chính đã nhận được quyết
định phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 của 34/53 Bộ,
ngành và 46/63 địa phương với tổng số vốn phân bổ
hơn 243.144 tỷ đồng (đạt 51,67% so với kế hoạch
Chính phủ giao), số vốn còn lại chưa phân bổ là hơn
227.455 tỷ đồng.

Trên cơ sở số vốn đã phân bổ, một số Bộ, ngành đã
thực hiện nhập dự toán trên Hệ thống Tabmis như: Bộ
Giao thông vận tải, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Phụ nữ
Việt Nam, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao.

Để đảm bảo việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư
nguồn NSNN năm 2020 đúng thời gian quy định, ngày
17/01, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 696/BTC-
ĐT gửi các Bộ, ngành T.Ư và địa phương về việc đôn
đốc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN
năm 2020. Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ
chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương thực hiện các nhiệm
vụ sau:

Khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg về việc giao
kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 và thực hiện nhập
kế hoạch vốn trên Hệ thống Tabmis theo đúng quy định
của Bộ Tài chính. 

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP của
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm
2020 ngay từ những tháng đầu năm và các giải pháp thúc
đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, các Bộ, ngành,

Tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng năm 2020, sáng 12/02, tại

Hà Nội, KTNN đã phối hợp với Học
viện Ngoại giao khai giảng Khóa Bồi
dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc
họp, hội nghị quốc tế cho 23 học viên
đến từ 8 đơn vị trực thuộc KTNN. 

Tại Lễ Khai giảng, đại diện lãnh đạo
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
đối ngoại thuộc Học viện Ngoại giao đã
đánh giá cao các chính sách cũng như
sự quan tâm của lãnh đạo KTNN đối
với công tác đào tạo; đồng thời khẳng
định: Khóa Bồi dưỡng là dịp để các
công chức, kiểm toán viên nhà nước
chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ
các giảng viên cao cấp - những chuyên
gia có bề dày kinh nghiệm trong hoạt
động đối ngoại. 

Phát biểu khai giảng Khóa Bồi
dưỡng, đại diện lãnh đạo Trường Đào
tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của

việc đào tạo các kỹ năng chủ trì, điều
phối cuộc họp, hội nghị quốc tế trong bối
cảnh KTNN tăng cường hợp tác quốc tế
và đang giữ trọng trách Chủ tịch Tổ chức
Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á
nhiệm kỳ 2018-2021. 

Dự kiến, Khóa Bồi dưỡng diễn ra
trong 3 ngày (từ ngày 12 - 14/02) với 5
chuyên đề: Tổng quan về tham dự, tổ
chức hội nghị, hoạt động đối ngoại; Kỹ
năng chủ trì hội nghị, hoạt động đối
ngoại; Kỹ năng phát biểu, trình bày tại
hội nghị, hoạt động đối ngoại; Kinh
nghiệm làm việc với các đối tác từ các
nền văn hóa, tôn giáo khác nhau; Kinh
nghiệm xử lý các tình huống phức tạp
phát sinh liên quan tới hội nghị và hoạt
động đối ngoại. 

Trước đó, sáng 10/02, tại Hà Nội,
KTNN cũng đã khai giảng Lớp Bồi
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh
đạo, quản lý cấp Phòng (Lớp 1) cho
khoảng 50 học viên là công chức, viên

chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp
Phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo
cấp Phòng. Lớp học nhằm cung cấp cho
học viên kiến thức, kỹ năng, góp phần
nâng cao năng lực quản lý và điều hành
của lãnh đạo cấp Phòng.

Theo Kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng diễn
ra từ ngày 10 - 26/02/2020, tổng thời
gian đào tạo là 108 tiết với 7 chuyên đề:
Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo
của cấp Phòng thuộc KTNN; Kỹ năng
lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công
tác của lãnh đạo cấp Phòng; Kỹ năng
quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng
thuyết trình; Vai trò của KTNN trong
phòng, chống tham nhũng; Thực tiễn của
KTNN Việt Nam và KTNN các nước về
quản lý, lãnh đạo cấp Phòng; Vai trò của
KTNN trong cơ cấu lại tài chính công và
bài học kinh nghiệm. Dự kiến, KTNN sẽ
tiếp tục tổ chức Lớp Bồi dưỡng thứ hai
vào cuối năm nay.n

THÀNH ĐỨC - THÙY ANH

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức, 
kiểm toán viên nhà nước

r Ngày 12/02, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN đã
tổ chức Phiên họp thường kỳ quý I/2020, dưới sự chủ
trì của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân
Tiên - Chủ nhiệm Ủy ban.
r Từ ngày 10 - 14/02, KTNN chuyên ngành VI tổ
chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.
r Trung tâm Tin học (KTNN) đang tiếp tục thực hiện
các thủ tục triển khai 2 dự án “Xây dựng hệ thống
quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN” và
“Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn cho KTNN”.
r Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN vừa tổ
chức họp thường kỳ tháng 01/2020. Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Ngô
Đạt Trí chủ trì cuộc họp.n THU HUYỀN
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ủy viên tán thành. Theo đó, sau khi sắp xếp,
tỉnh Thái Bình giảm 26 ĐVHC cấp xã; tỉnh
Lào Cai giảm 10 ĐVHC cấp xã; tỉnh Khánh
Hòa giảm 1 ĐVHC cấp xã và TP. Cần Thơ
giảm 2 ĐVHC cấp xã. UBTVQH cũng thống
nhất chưa sắp xếp đối với 5 ĐVHC cấp xã
của TP. Hà Nội vì cả 5 ĐVHC cấp xã hình
thành sau sắp xếp đều chưa đạt 100% cả 2
tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô
dân số theo quy định. Đồng thời, UBTVQH
nhất trí thông qua việc sáp nhập huyện Trà
Lĩnh và huyện Trùng Khánh; nhập huyện
Phục Hòa và huyện Quảng Uyên của tỉnh
Cao Bằng.

Tại phiên làm việc chiều 11/02,
UBTVQH đã cho ý kiến về việc ban hành
Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế
tạm quản theo Công ước Istanbul. Công ước
Istanbul về tạm quản hàng hóa được ký kết
ngày 26/6/1990, có hiệu lực từ ngày
27/11/1993 dưới sự quản lý của Tổ chức Hải

quan Thế giới (WCO). Việt Nam chính thức
là thành viên Công ước Istanbul từ ngày
03/7/2019. Vì vậy, việc ban hành Nghị định
của Chính phủ nhằm thực hiện cam kết quốc
tế, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai cơ
chế tạm quản; đơn giản hóa thủ tục, áp dụng
biện pháp nghiệp vụ hải quan tiên tiến, phù
hợp với xu hướng phát triển giao lưu thương
mại của Việt Nam khi gia nhập sâu hơn vào
thị trường quốc tế. Đồng thời, đảm bảo tính
hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống
nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu
cầu hội nhập. Dự thảo Nghị định hướng dẫn
thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan,
thủ tục cấp và hoàn trả sổ tạm quản (sổ
ATA), bảo đảm thuế nhập khẩu, các khoản
thuế khác và phí, lệ phí (nếu có) đối với

hàng hóa tạm quản theo Công ước Istanbul.
Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên

UBTVQH cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban
hành Nghị định của Chính phủ để hướng dẫn
việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công
ước Istanbul; nội luật hóa Công ước Istanbul
mà Việt Nam đã tham gia. Về việc cấp sổ
ATA, UBTVQH thống nhất coi đây là một
loại phí hải quan nằm trong danh mục phí và
lệ phí do Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và
không phải ban hành theo một danh mục phí
mới. UBTVQH sẽ có thông báo để Chính
phủ ban hành Nghị định này.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết,
sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương,
UBTVQH đã hoàn thành chương trình Phiên

họp thứ 42. Các nội dung Phiên họp đều
được UBTVQH xem xét thận trọng, thảo
luận kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng theo yêu
cầu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau Phiên
họp, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội,
các cơ quan tổ chức hữu quan nhanh chóng
triển khai các kết luận đối với các nội dung
đã được UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp
và khẩn trương, tập trung nghiên cứu tiếp thu
ý kiến để chỉnh lý hai dự án Luật gồm Dự án
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xử lý vi phạm hành chính và Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc
hội; triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ
chức tốt Năm Chủ tịch AIPA 2020. Đồng
thời, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết
về sắp xếp ĐVHC cấp xã, cấp huyện tại 6
tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đợt này để ký
ban hành, tạo điều kiện cho các địa phương
ổn định tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ
các cấp…n Đ.KHOA

Ủy ban Thường vụ... (Tiếp theo trang 1)

Bám sát hướng dẫn về xác
định trọng yếu kiểm toán

Xác định việc đánh giá rủi ro
và xác định trọng yếu có vai trò
quan trọng đối với việc lập kế
hoạch kiểm toán, xây dựng đề
cương kiểm toán, cũng như ảnh
hưởng đến việc đưa ra kết luận,
kiến nghị kiểm toán, trong những
năm qua, KTNN đã ban hành
nhiều văn bản hướng dẫn về tiếp
cận kiểm toán dựa trên xác định
trọng yếu kiểm toán. 

Cụ thể như: Hướng dẫn phương
pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên
đánh giá rủi ro và xác định trọng
yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết
toán dự án đầu tư (Quyết định số
01/2018/QĐ-KTNN; Hướng dẫn
phương pháp tiếp cận kiểm toán
dựa trên đánh giá rủi ro và xác định
trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo
tài chính DN (Quyết định số
01/2019/QĐ-KTNN); Hướng dẫn
phương pháp tiếp cận kiểm toán
dựa trên đánh giá rủi ro và xác định
trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo
tài chính ngân hàng (Quyết định số
02/2019/QĐ-KTNN); Hướng dẫn
phương pháp tiếp cận kiểm toán
dựa trên đánh giá rủi ro và xác định
trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo
tài chính, Báo cáo quyết toán ngân
sách địa phương (Quyết định số
04/2019/QĐ-KTNN); Hướng dẫn
phương pháp tiếp cận kiểm toán
dựa trên đánh giá rủi ro và xác định
trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo
tài chính, Báo cáo quyết toán ngân
sách Bộ, ngành (Quyết định số
05/2019/QĐ-KTNN)... 

Theo Vụ trưởng Vụ Tổng hợp
(KTNN) Trần Khánh Hòa, đây là
những lĩnh vực quan trọng, được
lãnh đạo KTNN quan tâm chỉ đạo
xây dựng, ban hành hướng dẫn.
Các văn bản hướng dẫn được ban
hành giúp cho đoàn kiểm toán,
kiểm toán viên thuận lợi hơn rất
nhiều trong quá trình thực hiện
kiểm toán. Mặt khác, khi có các
hướng dẫn sẽ giúp trọng yếu kiểm
toán được xác định đúng đắn, tạo
cơ sở cho quá trình kiểm toán
không bỏ lọt sai sót, từ đó góp phần
nâng cao chất lượng cuộc kiểm
toán nói riêng và hoạt động kiểm
toán nói chung. “Những lĩnh vực
chưa có hướng dẫn xác định trọng

yếu kiểm toán sẽ tiếp tục được
Ngành nghiên cứu, ban hành văn
bản hướng dẫn trong thời gian tới”
- ông Hòa cho biết. 

Ngoài những văn bản hướng
dẫn cụ thể đối với một số lĩnh vực
kiểm toán, trước khi thực hiện kế
hoạch kiểm toán năm, lãnh đạo
KTNN luôn chú trọng ban hành
văn bản hướng dẫn các đơn vị xác
định trọng yếu kiểm toán của các
cuộc kiểm toán trong năm với yêu
cầu bám sát, cập nhật tình hình thực
tế, những quy định, chính sách mới
được ban hành, sửa đổi. 

Đảm bảo xác định đúng trọng
yếu kiểm toán năm 2020

Mới đây nhất, trước khi Kế
hoạch kiểm toán năm 2020 được
triển khai, Tổng Kiểm toán Nhà
nước đã ban hành Công văn số
94/KTNN-TH ngày 20/01/2020
hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và
nội dung kiểm toán chủ yếu năm
2020 của KTNN. 

Theo đó, KTNN đã có một số
hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm
toán đối với từng mục tiêu kiểm
toán năm 2020. Cụ thể, đối với mục
tiêu xác nhận báo cáo tài chính,
việc xác định trọng yếu kiểm toán
để xác nhận tính trung thực, đúng
đắn, chính xác của báo cáo quyết
toán vốn đầu tư và báo cáo quyết
toán dự án hoàn thành được thực
hiện theo các văn bản hướng dẫn
phương pháp tiếp cận kiểm toán
trong kiểm toán từng lĩnh vực. 

Bên cạnh đó, KTNN cũng
hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm
toán đối với mục tiêu đánh giá tính
tuân thủ pháp luật; tính kinh tế, hiệu
quả, hiệu lực trong hoạt động quản
lý tài chính công, tài sản công năm
2020. Trong đó, Tổng Kiểm toán
Nhà nước yêu cầu tập trung đánh
giá việc triển khai thực hiện các văn
bản của Quốc hội, Chính phủ với
lưu ý tập trung vào việc lập kế
hoạch tài chính - NSNN 3 năm
2019-2021; việc điều hành chi ngân

sách phải theo dự toán được giao;
cơ cấu lại NSNN; siết chặt kỷ luật
tài chính - NSNN, triển khai Luật
Quản lý và sử dụng tài sản công;
giám sát việc quản lý và sử dụng
vốn vay; việc thực hiện Kế hoạch
tài chính 5 năm quốc gia và Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020. Đồng thời, đánh
giá việc thực hiện quy định về
phòng, chống tham nhũng; đánh
giá trách nhiệm người đứng đầu
của các đơn vị được kiểm toán đối
với các sai phạm phát hiện qua
kiểm toán; đánh giá tính tuân thủ,
tính kinh tế và hiệu lực trong từng
lĩnh vực thu NSNN, chi thường
xuyên, đầu tư dự án, DNNN và các
tổ chức tài chính - ngân hàng.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn
lĩnh vực kiểm toán chưa có hướng
dẫn xác định trọng yếu kiểm toán.
Do đó, Công văn số 94/KTNN-TH
nêu rõ, việc xác định trọng yếu
kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán
chưa ban hành hướng dẫn được áp
dụng theo cách thức hiện hành hoặc
vận dụng phương pháp xác định
trọng yếu kiểm toán của các lĩnh
vực đã có văn bản hướng dẫn. Thủ
trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm
toán quyết định cách thức áp dụng
xác định trọng yếu.

Ngoài ra, căn cứ kết quả kiểm
toán các năm gần đây và thực tiễn
quản lý tài chính công, tài sản công
giai đoạn hiện nay, lãnh đạo KTNN
cũng nêu ra một số khoản mục,
nhóm giao dịch, số dư tài khoản
cần lưu ý khi xác định trọng yếu
của các cuộc kiểm toán trong năm
2020. Chẳng hạn, đối với lĩnh vực
NSNN, cần lưu ý các khoản thu
học phí, giá dịch vụ y tế và các
khoản thu dịch vụ sự nghiệp công;

số thu từ xử phạt vi phạm hành
chính của lực lượng quản lý thị
trường thực hiện điều tiết 100% về
ngân sách T.Ư; thu thuế, thu tiền sử
dụng đất, thu từ khai thác tài
nguyên, khoáng sản, thu thuế xuất
nhập khẩu, thu thuế từ DN FDI; chi
kinh phí sự nghiệp và kinh phí quản
lý hành chính; quyết toán kinh phí
đoàn ra nước ngoài; chi chuyển
nguồn sang năm sau; đầu tư công,
xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm
vật tư, thiết bị, sử dụng xe ô tô
công, mua sắm tập trung tài sản
công. Đối với lĩnh vực DNNN và
các tổ chức tài chính - ngân hàng,
cần chú ý các khoản thuế và khoản
phải nộp khác với NSNN; nguồn
vốn nhà nước tại DN, cổ tức được
chia tương ứng phần vốn nhà nước;
đầu tư ra nước ngoài, đầu tư ngoài
ngành, sở hữu chéo giữa các DN;
giao dịch với các bên liên quan; chi
phí mua sắm hàng hóa, vật tư,
nguyên liệu.

Tuy nhiên, các hướng dẫn này
chỉ là những lưu ý trong xác định
trọng yếu kiểm toán cho tất cả các
đoàn kiểm toán trong năm 2020
theo mục tiêu chung của Ngành,
không thay thế cho việc đánh giá
rủi ro và xác định trọng yếu kiểm
toán của từng cuộc kiểm toán trên
cơ sở đặc điểm, tình hình riêng của
từng đơn vị được kiểm toán. 

Theo Kiểm toán viên chính
Nguyễn Việt Anh - Phó Trưởng
phòng Tổng hợp (KTNN chuyên
ngành III), bất cứ cuộc kiểm toán
nào, để xác định trọng yếu kiểm
toán, trước hết, kiểm toán viên cần
bám sát hệ thống chuẩn mực, tiếp
đó là các thông tin khảo sát thu thập
được, tình hình thực tế tại đơn vị và
cuối cùng là kinh nghiệm kiểm
toán. Đối với lĩnh vực kiểm toán
chưa có hướng dẫn xác định trọng
yếu, các yêu cầu đặt ra sẽ ở mức cao
hơn. Do đó, kiểm toán viên phải có
sự tổng hợp, so sánh và vận dụng
linh hoạt để giải quyết vấn đề.n

KTNN tiếp tục chú trọng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên
đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu                             Ảnh tư liệu

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán, năm 2020, KTNN tiếp tục chú trọng phương pháp tiếp
cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu. Cùng với việc ban hành các văn bản
hướng dẫn trong nhiều lĩnh vực cụ thể, lãnh đạo KTNN cũng có công văn hướng dẫn các đơn vị xác
định trọng yếu kiểm toán tại từng thời điểm, qua đó giúp đoàn kiểm toán, kiểm toán viên thuận lợi hơn
trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Tuân thủ hướng dẫn, xác định đúng trọng yếu
để nâng cao chất lượng kiểm toán
r NGUYỄN LỘC
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Nền kinh tế chịu tác động 
nhiều mặt từ dịch bệnh

Là quốc gia láng giềng có
chung biên giới trên bộ, trên biển
và quan hệ hợp tác, giao thương
nhiều mặt với Trung Quốc, Việt
Nam khó tránh khỏi những tác
động trực tiếp và gián tiếp trên
diện rộng của dịch bệnh nCoV.

Đánh giá những tác động trực
tiếp của dịch nCoV tới các ngành,
các lĩnh vực của nền kinh tế, Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho
biết, kim ngạch xuất khẩu sẽ giảm
mạnh, đặc biệt là xuất khẩu các
mặt hàng nông, thủy sản, dệt may,
điện thoại các loại và linh kiện;
lượng khách quốc tế giảm mạnh;
hoạt động vận tải, đặc biệt là lĩnh
vực hàng không cũng bị ảnh
hưởng nặng nề.

Bên cạnh đó, dịch nCoV cũng
tác động gián tiếp đến các lĩnh
vực sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp, đầu tư; trong đó tác động
nặng nề lên ngành nông nghiệp,
đặc biệt nhóm hàng rau quả,
nông, thủy sản - những mặt hàng
có kim ngạch xuất khẩu sang thị
trường Trung Quốc chiếm tỷ
trọng lớn. Ngoài ra, dịch bệnh còn
ảnh hưởng đến khả năng thu
NSNN, thị trường chứng khoán,
lao động, việc làm…

Bộ trưởng Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh nhận định, tác
động của dịch nCoV đến một số
mặt của nền kinh tế dù khá nhanh
nhưng chỉ là tạm thời. Tuy nhiên,
nếu dịch bệnh không sớm được
kiểm soát và kéo dài đến hết quý
II/2020, mức độ tác động đến
kinh tế Việt Nam sẽ là nghiêm

trọng. Trong đó, xuất khẩu của
Việt Nam sang Trung Quốc có xu
hướng giảm do cầu nhập khẩu
hàng hóa của Trung Quốc giảm;
giao thương biên giới bị hạn chế;
thời gian giao hàng, thông quan
kéo dài do phải thực hiện công tác

kiểm dịch y tế nghiêm ngặt.
Còn theo báo cáo của Ngân

hàng Nhà nước (NHNN), dịch
nCoV tác động 2 chiều lên tăng
trưởng kinh tế nhưng dự kiến, yếu
tố tiêu cực có thể nhiều hơn tích
cực, hoạt động kinh tế bị gián

đoạn ngắn hạn nhưng trên diện
rộng. Đánh giá của Ngân hàng
HSBC mới đây cho thấy, nếu tăng
trưởng GDP của Trung Quốc
giảm 2 điểm % trong quý I và sau
đó phục hồi thì tăng trưởng của
Việt Nam giảm gần 0,25 điểm %

qua kênh giảm xuất khẩu (bình
quân châu Á là -0,2 điểm %).
Mức giảm này chưa tính đến khả
năng gián đoạn nguồn cung
nguyên vật liệu từ Trung Quốc
cho sản xuất của các nước.

Trong khi đó, Bộ Tài chính
cho biết, số thuế phải thu từ hàng
hóa có xuất xứ Trung Quốc trong
năm 2019 đạt khoảng 84.500 tỷ
đồng, chiếm khoảng 24,2% số
thu của ngành hải quan. Do đó,
nếu dịch bệnh kéo dài thì điều
này sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt
động sản xuất, xuất nhập khẩu và
số thu NSNN.

Trên cơ sở dự kiến những tác
động trực tiếp và gián tiếp của
dịch bệnh nCoV tới các ngành,
lĩnh vực của nền kinh tế, Bộ
KH&ĐT dự kiến 2 kịch bản tăng
trưởng GDP. Kịch bản 1, nếu dịch
nCoV được khống chế kịp thời
trong quý I, ước tính GDP năm
2020 tăng 6,27% so với năm
trước (thấp hơn 0,53 điểm % so
với mục tiêu). Kịch bản 2, nếu
dịch được khống chế trong quý II,
ước tính GDP năm 2020 tăng
6,09% so với năm trước (thấp hơn
0,71 điểm % so với mục tiêu). 

Sẵn sàng các giải pháp 
để chủ động ứng phó

Mặc dù Việt Nam khó tránh

Nhiều kịch bản cho nền kinh tế để 
ứng phó với nCoV
r XUÂN HỒNG

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) vẫn đang rất phức tạp và
được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân cũng như tác
động mạnh đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Theo đó, Việt Nam đang xây dựng các kịch bản cho nền
kinh tế để có thể chủ động ứng phó trong mọi tình huống. 

Để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch
số 21/2017/QH14 do Quốc hội ban hành
và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày
05/02/2018 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư (KH&ĐT) đang chủ trì xây
dựng Báo cáo phân vùng giai đoạn
2021-2030 trên quan điểm phát huy
được lợi thế của các vùng, tạo điều kiện
phát triển nhanh và bền vững các vùng
và cả nước.

Đã trình 4 phương án phân vùng...
Tổng hợp ý kiến của 16 Bộ, ngành và

53 địa phương, tháng 11/2018, Bộ
KH&ĐT trình Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ 4 phương án phân vùng để lập
quy hoạch giai đoạn 2021-2030. Tiếp đó,
sau khi xin ý kiến Hội đồng Quy hoạch
quốc gia và làm việc với các địa phương
của các vùng, Bộ KH&ĐT tiếp tục hoàn
thiện Báo cáo phân vùng và có Tờ trình gửi
Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2019,
trong đó có bổ sung đánh giá thực trạng
phương án phân vùng hiện nay, điều chỉnh
các tiêu chí phân vùng, đồng thời đề xuất
lại 4 phương án phân vùng.

Với Phương án 1, Bộ đề xuất phân
thành 7 vùng, trong đó giữ nguyên 2 vùng
(Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông
Cửu Long); tách vùng Trung du và Miền
núi phía Bắc thành vùng Đông Bắc và Tây
Bắc; tách vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải
miền Trung thành Bắc Trung bộ và Nam

Trung bộ (tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vào
vùng Nam Trung Bộ), điều chỉnh 1 tỉnh
(Bình Thuận) sang vùng Đông Nam bộ và
gộp 4 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai,
Đắk Lăk, Đắk Nông) vào vùng Nam Trung
bộ. Vùng Đông Nam bộ mới được hình
thành trên cơ sở vùng Đông Nam bộ hiện
nay và bổ sung thêm 2 tỉnh (Lâm Đồng và
Bình Thuận). Phương án này đặt yếu tố liên
kết kinh tế giữa các địa phương cao hơn tính
tương đồng về điều kiện tự nhiên, lịch sử,
xã hội, dân cư; khắc phục được hạn chế
vùng có khoảng cách quá dài, quy mô các
vùng hợp lý hơn; hướng tới việc tạo ra
không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết
giữa các địa phương trong vùng, nâng cao
năng lực cạnh tranh trong hội nhập. 

Với Phương án 2, Bộ đề xuất phân
thành 6 vùng, trong đó giữ nguyên vùng
Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng Đồng
bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông
Cửu Long, hình thành lại 3 vùng Bắc Trung
bộ, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ như
Phương án 1. Phương án này giữ được các
ưu điểm của Phương án 1, tuy nhiên, nhược

điểm là vùng Nam Trung bộ, vùng Trung
du và Miền núi phía Bắc còn có quy mô
khá lớn.

Theo Phương án 3, Bộ KH&ĐT đề xuất
phân thành 8 vùng, trong đó giữ nguyên 4
vùng (Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên,
Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu
Long); tách vùng Trung du và Miền núi
phía Bắc thành 2 vùng: Đông Bắc và Tây
Bắc (như Phương án 1); tách vùng Bắc
Trung bộ và Duyên hải miền Trung thành 2
vùng: Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến
Thừa Thiên - Huế) và Duyên hải Nam
Trung bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận).

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT nhận định, ưu
điểm của Phương án này là mối tương quan
về quy mô diện tích, dân số và kinh tế giữa
các vùng khá cân đối, khắc phục được tồn
tại vùng có khoảng cách quá dài. Tuy nhiên,
nhược điểm là còn đặt nặng tính tương đồng
về điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội, dân
cư cao hơn so với tính liên kết kinh tế. 

Phương án 4 được đưa ra là duy trì 6
vùng hiện nay với ưu điểm không gây xáo
trộn về vùng, bảo đảm tính liên tục đối với

các hoạt động lập quy hoạch vùng và quản
lý vùng. 

... nhưng đề xuất lựa chọn 
Phương án 6

Tuy nhiên, khi chủ trì cuộc họp về
phương án phân vùng giai đoạn 2021-2030
để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch vào
tháng 12/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng đã có kết luận, đề nghị
nghiên cứu thêm 2 phương án phân vùng.
Một là trên cơ sở phân vùng giai đoạn 2011-
2020 hiện nay (6 vùng) nghiên cứu theo
hướng tách vùng Bắc Trung bộ và vùng
Nam Trung bộ. Hai là nghiên cứu tách vùng
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
thành 2 vùng (Bắc Trung bộ và Nam Trung
bộ); mở rộng vùng Đồng bằng sông Hồng
thêm các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Thái
Nguyên, Bắc Giang để trở thành vùng Thủ
đô và hình thành vùng TP. HCM trên cơ sở
vùng Đông Nam bộ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo này, cùng với
4 phương án nêu trên, Bộ KH&ĐT vừa đề
xuất bổ sung thêm Phương án 5 và Phương
án 6.

Theo Phương án 5 sẽ phân thành 7
vùng, trong đó giữ nguyên 5 vùng (Đồng
bằng sông Hồng, Trung du và Miền núi phía
Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng
bằng sông Cửu Long); tách vùng Bắc Trung
bộ và Duyên hải miền Trung thành vùng
Bắc Trung bộ và vùng Nam Trung bộ.

Phân vùng giai đoạn 2021-2030
để triển khai Luật Quy hoạch
r QUỲNH ANH

Việt Nam chuẩn bị các kịch bản để chủ động ứng phó với những tác động của nCoV đối với nền kinh tế
Ảnh minh họa
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Giảm 227 chi cục thuế
Theo báo cáo của Tổng cục

Thuế (Bộ Tài chính), tính đến hết
năm 2019, cơ quan thuế các cấp đã
cắt giảm được 89 đầu mối cấp
phòng, giảm 1.792 đầu mối cấp
đội; sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế
cấp huyện thành chi cục thuế khu
vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố
trực thuộc T.Ư đối với 433 chi cục
thuế để thành lập 206 chi cục thuế,
giảm 227 chi cục thuế. Số chi cục
thuế trong cả nước đã giảm từ 711
xuống còn 484 chi cục. Việc hợp
nhất đã diễn ra ổn định, thuận lợi,
tạo được sự đồng thuận; các đơn vị
thuộc diện sắp xếp, hợp nhất đều
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là
một trong những dấu ấn nổi bật của
ngành tài chính nói chung và ngành
thuế nói riêng trong năm 2019. 

Kết quả đạt được trên đã góp
phần thiết thực vào việc triển khai
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành
T.Ư Đảng khóa XII về tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả; Quyết
định số 520/QĐ-BTC ngày
13/4/2018 của Bộ Tài chính phê
duyệt Kế hoạch triển khai, sắp
xếp, sáp nhập chi cục thuế các
quận, huyện, thị xã, thành phố
thành chi cục thuế khu vực thuộc
cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc
T.Ư. Việc làm này còn giúp giảm
đầu mối chi cục thuế, góp phần
tinh giản biên chế, tinh gọn bộ
máy, giảm chi phí hành thu, nâng
cao chất lượng đội ngũ công chức
cũng như hiệu lực, hiệu quả quản
lý thu ngân sách trên các địa bàn.
Đồng thời, đây sẽ là nhân tố tác
động trở lại đối với ngành thuế,
qua đó, đặt ra bài toán cho toàn
ngành là phải đẩy mạnh hơn nữa
công tác ứng dụng công nghệ
thông tin, đổi mới phương thức
quản lý, hướng tới cải cách, hiện
đại hóa công tác quản lý thuế…

Theo lộ trình đã được Bộ
trưởng Bộ Tài chính phê duyệt,
đến hết năm 2020, số chi cục thuế
sẽ giảm xuống còn 420 chi cục.
Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Thuế
cho biết, ngành thuế sẽ phấn đấu
hoàn thành sớm mục tiêu này. Dự
kiến, trong quý I/2020, số chi cục
thuế sẽ giảm còn dưới 420 chi cục,
giảm nhiều hơn so với kế hoạch đã
đề ra.

Chủ động phương án tổ chức
kiểm toán phù hợp đối với các
chi cục thuế đã sáp nhập

Trong bối cảnh ngành thuế đã
và đang tiếp tục sắp xếp, hợp nhất,
thu gọn đầu mối chi cục thuế,

KTNN sẽ tổ chức triển khai các
cuộc kiểm toán ngân sách địa
phương như thế nào cho phù hợp
với điều kiện thực tế? Đây là vấn
đề được lãnh đạo các đơn vị trực
thuộc KTNN quan tâm và đề xuất
tại Hội nghị giao ban trực tuyến
toàn Ngành tháng 02 vừa qua. 

Kiểm toán trưởng KTNN khu
vực XIII Trần Minh Khương nêu
thực tế: Việc ngành thuế tổ chức
sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế
trong năm 2019 dẫn đến các chi
cục thuế không còn trực thuộc cấp
huyện nữa. Do đó, năm 2020, đối
với ngân sách cấp huyện, đơn vị
sẽ không kiểm toán chi cục thuế;
theo đó, các chi cục thuế được
tách ra để kiểm toán theo ngành
dọc, tức là kiểm toán từ cục thuế
xuống đến các chi cục thuế trực
thuộc. Khi đó, biên bản kiểm toán
ngân sách cấp huyện sẽ chỉ có
phần đánh giá công tác lập dự toán
thu, tình hình dự toán thu ngân
sách; xác nhận báo cáo quyết toán
thu chi ngân sách cấp huyện; còn
phần đánh giá sự tuân thủ pháp
luật về thu NSNN cấp huyện sẽ
được tổng hợp trong biên bản
kiểm toán tại Tổng cục Thuế. 

Kiểm toán trưởng KTNN khu
vực I Vũ Khánh Toàn và Kiểm
toán trưởng KTNN khu vực VI
Nguyễn Hữu Phúc đều đồng tình
với đề xuất trên. Ông Vũ Khánh
Toàn nhấn mạnh thêm, năm qua,
ngành thuế đã có nhiều đổi mới,
cải cách, đặc biệt là những cải cách
về tổ chức, bộ máy. Cách thức tiếp
cận kiểm toán là thực hiện đến đâu
thì đánh giá đến đó. Do vậy, đối
với những huyện không còn chi
cục thuế, KTNN có thể chỉ xác
nhận số thu, số chi theo báo cáo
của Kho bạc Nhà nước; còn việc
chấp hành pháp luật về thuế của
các đối tượng thu nộp ngân sách sẽ

được đánh giá qua kiểm toán tại
Tổng cục Thuế, các cục thuế và chi
cục thuế. 

Liên quan đến đề xuất trên, Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn
Họa và Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước Đoàn Xuân Tiên đều cho
rằng, đối với những địa phương
còn chi cục thuế, tức là không sáp
nhập, các đơn vị vẫn thực hiện
kiểm toán bình thường như trước
đây để tránh sự xáo trộn. Những
trường hợp đã sắp xếp, hợp nhất,
thành lập chi cục thuế khu vực, các
đơn vị cần nghiên cứu kỹ về cơ
cấu, tổ chức… để đề xuất với lãnh
đạo KTNN phương án tổ chức
thực hiện kiểm toán mới cho phù
hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. 

Tuy nhiên, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên
lưu ý, mặc dù ngành thuế có sự
biến động về cơ cấu, tổ chức bộ
máy nhưng hoạt động chuyên
môn, từ dự toán thu, tổ chức, thực
hiện thu cho đến quyết toán thu
vẫn diễn ra bình thường ở tất cả
các chi cục thuế đã sáp nhập hay
không sáp nhập. Đây là một phần
quan trọng trong nội dung ngân
sách của địa phương. Do đó, khi
kiểm toán, các đơn vị phải lưu ý
thực hiện để đảm bảo không bỏ sót
nội dung. 

Kết luận vấn đề này, Tổng
Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
đồng ý với phương án: những địa
phương đã sáp nhập chi cục thuế,
tức là 2 - 3 huyện thành lập một
chi cục, KTNN sẽ kiểm toán cơ
quan thuế của tỉnh và các chi cục
thuế khu vực. Những địa phương
vẫn còn chi cục cũ, KTNN tiến
hành kiểm toán bình thường như
truyền thống trước đây, trong đó
tập trung đánh giá công tác thu,
trách nhiệm của chi cục thuế và địa
phương trong điều hành thu…n

Ảnh: TTXVN

Năm 2020, KTNN sẽ thực hiện các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương theo kế hoạch đã phê duyệt. Tuy
nhiên, các cuộc kiểm toán này sẽ được triển khai như thế nào cho phù hợp với bối cảnh ngành thuế đã và
đang sắp xếp, hợp nhất nhiều chi cục thuế?

Sáp nhập các chi cục thuế - Hướng đi nào phù hợp
cho các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương?
r THÀNH ĐỨC

khỏi những tác động tiêu cực từ dịch bệnh nCoV nhưng tại
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vẫn nhấn mạnh tinh thần
“bàn tiến không bàn lùi”, không điều chỉnh mục tiêu tăng
trưởng. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa
phương phải có các kịch bản, phương án để chủ động ứng
phó trong mọi tình huống , “biến bại thành thắng”, vượt qua
khó khăn, thách thức, đưa nền kinh tế tiếp tục tiến bước. 

Trên tinh thần này, Bộ KH&ĐT kiến nghị 2 nhóm giải
pháp chủ yếu. Trong đó, bên cạnh nhóm giải pháp liên quan
đến công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, nhóm giải
pháp thứ hai là sau khi dập dịch bệnh thành công, các Bộ,
ngành, địa phương cần tập trung hỗ trợ khôi phục sản xuất,
bảo đảm cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa, ổn định đời
sống nhân dân và thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính
sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Bộ Công Thương sẽ
theo dõi, đánh giá thường xuyên tình hình thị trường để xây
dựng kịch bản, tham mưu phương án sản xuất, xuất khẩu
hàng hóa Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc trong
trường hợp dịch bệnh kéo dài, sức mua thực phẩm, nhu yếu
phẩm, trang thiết bị y tế dùng cho công tác phòng, chống
lây nhiễm dịch tăng đột biến. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ chủ
động phối hợp với Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam
tại các nước triển khai toàn diện, hiệu quả công tác xúc tiến,
phát triển thị trường tại các địa bàn trọng điểm, tiềm năng
và thị trường ngách ngay từ đầu năm 2020, tạo sự đột phá
trong đa dạng hóa thị trường. Trường hợp dịch bệnh kéo dài
nhiều tháng, Bộ phối hợp các hiệp hội ngành hàng, DN, các
đơn vị ngành công thương, các địa phương đẩy mạnh xúc
tiến thương mại, đưa hàng hóa nông sản vào tiêu thụ trong
các hệ thống, chuỗi siêu thị lớn; ưu tiên thị trường nội địa;
khuyến khích các DN nâng cao chất lượng bảo quản, chế
biến nông sản…

Đối với NHNN, hiện chưa có các thống kê chính xác về
tác động của dịch bệnh lên lạm phát trong khi thị trường
tiền tệ vẫn khá ổn định, do đó, các chỉ tiêu điều hành chưa
cần điều chỉnh. Thời gian tới, NHNN sẽ theo dõi sát các
diễn biến, căn cứ trên các thông tin thống kê chính thức để
có đánh giá kỹ hơn về tác động của dịch bệnh và triển vọng
lạm phát, tăng trưởng, điều chỉnh quan điểm điều hành nếu
cần thiết.n

Phương án này đảm bảo không gây xáo trộn nhiều về quy
mô các vùng, bảo đảm tính kế thừa của các phương án phân
vùng và liên tục đối với các hoạt động lập quy hoạch của 5/6
vùng hiện nay, đồng thời khắc phục được hạn chế vùng Bắc
Trung bộ và Duyên hải miền Trung có khoảng cách quá dài.
Tuy nhiên, hạn chế là chưa tạo ra không gian phát triển mới
cho vùng Đồng bằng sông Hồng (vùng Thủ đô Hà Nội).

Phương án 6 được đưa ra với đề xuất phân thành 7 vùng,
trong đó có vùng Thủ đô mới. Theo phương án này, 3 vùng
được giữ nguyên là Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng
bằng sông Cửu Long; tách vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải
miền Trung thành vùng Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ; đưa
4 tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hòa Bình thuộc
vùng Trung du và Miền núi phía Bắc vào vùng Đồng bằng
sông Hồng thành vùng Thủ đô, vùng Trung du và Miền núi
phía Bắc với các tỉnh còn lại đổi tên thành vùng Miền núi
phía Bắc.

Ưu điểm của phương án này là đảm bảo tính kế thừa cao;
ít gây xáo trộn về vùng; mở rộng không gian phát triển mới
cho vùng Đồng bằng sông Hồng, hình thành vùng Thủ đô Hà
Nội (mới) và tạo điều kiện cho một số tỉnh trước đây thuộc
vùng Trung du và Miền núi phía Bắc có điều kiện phát triển
hơn và tính liên kết vùng được đề cao hơn. Phương án này
cũng khắc phục được hạn chế vùng Bắc Trung bộ và Duyên
hải miền Trung có khoảng cách quá dài. Vì thế, theo lãnh đạo
Bộ KH&ĐT, quan điểm của Bộ là đề xuất lựa chọn Phương
án 6 làm phương án phân vùng cho giai đoạn 2021-2030. 

Về việc nghiên cứu hình thành vùng TP. HCM, Bộ
KH&ĐT đang kiến nghị trong giai đoạn 2021-2030, giữ
nguyên vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu
Long, khi nghiên cứu quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu
Long sẽ tính đến việc liên kết của 2 tỉnh Tiền Giang và Long
An với vùng TP. HCM.n
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Nhiều chính sách được 
ban hành nhưng việc thực thi 
vẫn còn những hạn chế

Với đặc thù về vị trí địa lý, mô
hình phát triển kinh tế, phân bố dân
cư, cơ cấu lao động, Việt Nam trở
thành quốc gia dễ bị tổn thương
dưới tác động của BĐKH. Theo
Kịch bản BĐKH và nước biển
dâng cho Việt Nam đến năm 2050,
nếu mực nước biển dâng cao 1m,
sẽ có 38,9% diện tích Đồng bằng
sông Cửu Long, 16,8% diện tích
Đồng bằng sông Hồng, 17,8% diện
tích TP. HCM, trên 11% diện tích
các tỉnh thuộc vùng ven biển và
nhiều cụm đảo, đảo bị ngập. Bên
cạnh đó, khoảng 10 - 12% dân số
nước ta bị ảnh hưởng trực tiếp và
tổn thất khoảng 0,6% GDP/năm.
Thực tế này đe dọa những nỗ lực
tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm
nghèo, bảo vệ môi trường (BVMT)
và PTBV của Việt Nam.

Nhận thức được các nguy cơ và
thách thức của BĐKH, Đảng ta đã
xây dựng và ban hành nhiều chủ
trương, chính sách nhằm BVMT,
ứng phó BĐKH và đảm bảo sự
PTBV của đất nước. Trong đó,
Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày
03/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư
Đảng khóa XI về chủ động ứng
phó với BĐKH, tăng cường quản
lý tài nguyên và BVMT (Nghị
quyết 24) xác định ứng phó với
BĐKH là một trong những nhiệm
vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ
thống chính trị. 

Đồng bộ hóa với chủ trương
của Đảng, Chính phủ đã ban hành
Chiến lược quốc gia về: BĐKH,
tăng trưởng xanh; Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết 24
và Kế hoạch hành động quốc gia
thực hiện Chương trình nghị sự
2030 vì sự PTBV, trong đó, ứng
phó kịp thời, hiệu quả với BĐKH
và thiên tai (SDG13) là 1 trong 17
mục tiêu PTBV của quốc gia. Cùng
với đó, Chính phủ đã chỉ đạo lồng
ghép việc thực hiện mục tiêu này
vào các chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
phát triển ngành, lĩnh vực, địa
phương theo từng giai đoạn.  

Kết quả thực hiện các chính
sách trên đã tạo chuyển biến tích
cực trong BVMT và ứng phó với
BĐKH. Tuy nhiên, theo Kết luận

của Bộ Chính trị về việc triển khai
Nghị quyết 24, quá trình thực hiện
còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém
như: bộ máy quản lý nhà nước còn
bất cập; hệ thống pháp luật thiếu
đồng bộ; công tác quản lý, phương
pháp tiếp cận, ứng dụng khoa học -
công nghệ còn chậm và chưa được
đổi mới; thu hút đầu tư thiếu chọn
lọc, không cân nhắc và xem xét các
yếu tố, tiêu chí về BVMT; nhiều kế
hoạch, quy hoạch chưa lồng ghép
vấn đề ứng phó với BĐKH và
BVMT; công tác thanh tra, kiểm tra
chưa đáp ứng yêu cầu...  

Bên cạnh đó, Báo cáo Đánh giá
5 năm thực hiện Chiến lược quốc
gia về Tăng trưởng xanh của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư năm 2019 cũng
chỉ ra những bất cập trong quá trình
thực hiện các chiến lược, chương

trình, kế hoạch quốc gia. Đó là: sự
trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ
giữa một số chiến lược và chương
trình; việc lồng ghép các chiến lược
về ứng phó với BĐKH và tăng
trưởng xanh vào kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và kế hoạch
đầu tư công từng giai đoạn còn
mang tính định hướng, chưa đưa ra
được các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể;
các hoạt động liên quan mới chỉ
được thực hiện ở cấp quốc gia,
ngành, tỉnh, thành phố, chưa triển
khai rộng rãi ở cấp cơ sở…  

Cần xây dựng kế hoạch 
và các điều kiện cần thiết 
về kiểm toán ứng phó 
với biến đổi khí hậu

SDG13 là l trong 17 mục tiêu
mà Liên Hợp Quốc (UN) đưa ra

nhằm hướng tới sự PTBV trên toàn
thế giới. Để đảm bảo thực hiện các
mục tiêu PTBV, UN đã nhấn mạnh
vai trò của Tổ chức quốc tế Các cơ
quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI)
và các cơ quan kiểm toán tối cao
(SAI) trong việc thúc đẩy quản trị
tốt và trách nhiệm giải trình. Trên
cơ sở đó, INTOSAI đã xây dựng
Kế hoạch chiến lược 2017-2022,
trong đó, kiểm toán các mục tiêu
PTBV là nội dung trọng tâm và
xuyên suốt của Kế hoạch. Cùng với
đó, nhiều SAI như: Canada, Phần
Lan, Estonia, Ấn Độ, Indonesia…
đã thực hiện kiểm toán ứng phó với
BĐKH nói riêng và các mục tiêu
PTBV nói chung. Theo INTOSAI,
thông qua hoạt động kiểm toán, các
SAI sẽ có những đóng góp giá trị
trong việc theo dõi tiến độ, giám sát

thực hiện và xác định những cơ hội
cải thiện đối với các mục tiêu
PTBV của mỗi quốc gia. 

Là thành viên của INTOSAI và
Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan
Kiểm toán tối cao châu Á (ASO-
SAI) nhiệm kỳ 2018-2021, đồng
thời thực hiện cam kết tại Tuyên bố
Hà Nội với trọng tâm vào kiểm
toán môi trường vì sự PTBV,
KTNN không thể nằm ngoài
guồng quay, nhiệm vụ chung của
các tổ chức. Bên cạnh đó, với chức
năng kiểm toán việc quản lý, sử
dụng tài chính công, tài sản công,
đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ
Việt Nam rất quan tâm và dành
nhiều nguồn lực cho ứng phó với
BĐKH, KTNN cần phải khẳng
định, phát huy mạnh mẽ vai trò
không thể thiếu trong hệ thống
kiểm tra, kiểm soát và giám sát của
Nhà nước, góp phần nâng cao tính
kinh tế, hiệu lực, hiệu quả, tính
minh bạch và trách nhiệm giải
trình của Chính phủ trong thực
hiện mục tiêu ứng phó với BĐKH
nói riêng và các mục tiêu PTBV
nói chung.

Vì vậy, KTNN cần xây dựng
kế hoạch chiến lược đối với kiểm
toán hoạt động về các chủ đề liên
quan đến ứng phó với BĐKH và
các mục tiêu PTBV; lồng ghép nội
dung kiểm toán ứng phó với
BĐKH và các mục tiêu PTBV
trong các cuộc kiểm toán của toàn
Ngành theo hướng đánh giá tính
thống nhất, kết nối của các cơ chế,
chính sách và mức độ đóng góp
của các hoạt động do đơn vị thực
hiện vào việc hoàn thành mục tiêu
ứng phó với BĐKH và các mục
tiêu PTBV của quốc gia. Đồng
thời, KTNN cần xây dựng các
hướng dẫn và văn bản pháp lý, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc kiểm
toán các nội dung này; tăng cường
đào tạo, tiếp thu kinh nghiệm quốc
tế để đạt được kết quả tốt nhất.n

Việt Nam trở thành quốc gia dễ bị tổn thương dưới tác động của BĐKH                                Ảnh: TTXVN

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại, gây ảnh hưởng sâu sắc đến
quá trình phát triển bền vững (PTBV) của tất cả các quốc gia trên thế giới. Theo Báo cáo Rủi ro toàn
cầu năm 2020 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, BĐKH đứng đầu trong danh sách 5 mối rủi ro có tác động
tiêu cực nhất và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thế giới trong 10 năm tới. BĐKH đã, đang và sẽ
làm thay đổi toàn diện, sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu với mức độ thiệt hại khó lường.

Ứng phó với biến đổi khí hậu và vai trò 
của Kiểm toán Nhà nước
r NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH - KTNN chuyên ngành III

đồng thời chuẩn bị các kịch bản đối phó
nhằm nắm thế chủ động trong mọi tình
huống, đặc biệt khi chiếc hộp pandora dịch
bệnh vẫn ẩn chứa không ít điểm đen thông
tin. Theo đó, những nội dung trọng tâm là:

Thứ nhất, nCoV tác động trực tiếp đến
các ngành dịch vụ, nhất là du lịch và vận tải
hàng không chưa kể dịch vụ ăn uống và
thương mại hàng hóa. Các chỉ tiêu về biến
động khách du lịch, không chỉ khách du lịch
quốc tế mà cả du lịch trong nước, tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng cũng như lưu lượng vận chuyển hành
khách và hàng hóa cần được thu thập và
phân tích thật chi tiết, kỹ lưỡng, đồng thời

phân tích rõ tác động của nCoV đến các chỉ
tiêu đó. Ngoài ra không thể bỏ qua đánh giá
tác động đến các lĩnh vực có liên quan đến
dịch vụ, chẳng hạn như: bất động sản du
lịch, cơ sở hạ tầng thương mại, lao động
trong các ngành dịch vụ, vốn đầu tư và dòng
tiền của các cơ sở kinh doanh dịch vụ...

Thứ hai, nCoV không tác động trực tiếp
và nặng nề tới khu vực công nghiệp và nông
nghiệp như đối với khu vực dịch vụ song ảnh
hưởng tiêu cực là không thể phủ nhận. Trước
hết là sự đình trệ sản xuất của Trung Quốc
do dịch bệnh khiến cho chuỗi cung ứng toàn
cầu bị gián đoạn nghiêm trọng và chưa biết
đến bao giờ được phục hồi trở lại. Theo đó,
thương mại và sản xuất kinh doanh toàn cầu
nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng chịu
tác động chưa từng thấy kể cả từ thời kỳ
khủng hoảng châu Á 1997-1999 hay khủng
hoảng toàn cầu 2008-2009. Trung Quốc là

đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam
nên nCoV chính là phép thử khắc nghiệt đối
với tuyệt đại đa số nhà sản xuất Việt Nam,
không kể thuộc ngành công nghiệp hay nông
nghiệp. Biến động dữ dội của các yếu tố đầu
vào lẫn đầu ra sẽ chỉ bộc lộ khi các DN và
hộ nông dân sử dụng hết hàng hóa vật tư dự
trữ sản xuất hay thực hiện hết các đơn hàng
đã ký kết. Vì vậy, việc phân tích đánh giá
chính xác toàn bộ các yếu tố đầu vào, đầu ra
của nền kinh tế và của từng nhà sản xuất là
đặc biệt cần thiết và quan trọng.

Thứ ba, mặc dù ở Việt Nam mới có hơn
một chục ca dương tính với nCoV nhưng
nguồn lực và chi phí để phòng, chống dịch
không thể tách rời cân đối tổng thể phân bổ
nguồn nhân tài vật lực của quốc gia năm
2020, thậm chí, cân đối theo dự toán NSNN
năm 2020 cũng cần được xem xét điều chỉnh
cho phù hợp, cả phần chi NSNN cũng như

phần thu NSNN, nhất là khi diễn biến dịch
nCoV trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói
riêng vẫn rất phức tạp và khó lường.

Thứ tư, nội dung cơ bản của mỗi kịch bản
phát triển kinh tế - xã hội ứng phó với nCoV
không phải là GDP tăng trưởng bao nhiêu
hay lạm phát thế nào hay kim ngạch xuất
nhập khẩu tăng giảm ra sao mà là hệ thống
các chính sách để giảm thiểu thiệt hại do
nCoV gây ra, sớm phục hồi sản xuất kinh
doanh, ổn định đời sống nhân dân. Đến lượt
mình, các chính sách đó cần đảm bảo cả 3
chữ hiệu, gồm: hiệu quả, hiệu lực và hiệu ứng.
Tính nhất quán, đồng bộ cần được xuyên suốt
từ chính sách tín dụng, tiền tệ, tài khóa, tỷ giá
hối đoái, đến thương mại, đầu tư... 

Tóm lại, nCoV chính là thử thách đối
với khả năng quản trị quốc gia của chúng
ta, cả quản trị kinh tế tài chính lẫn văn hóa
và xã hội.n

Sáng suốt...
(Tiếp theo trang 1)
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Huy động sức mạnh tập thể 
trong kiểm toán chuyên đề

Năm 2018, lãnh đạo KTNN
chuyên ngành III đã yêu cầu tất cả
các phòng trực thuộc nghiên cứu,
đề xuất phương án kiểm toán năm
2019. Trên cơ sở đề xuất của các
phòng, đồng thời xem xét tính cấp
thiết của từng chủ đề kiểm toán,
KTNN chuyên ngành III đã quyết
định lựa chọn 2 chủ đề: cơ chế tự
chủ tại các trường đại học công lập
và cơ chế tự chủ tại các bệnh viện
công lập để trình Tổng Kiểm toán
Nhà nước xem xét, phê duyệt. 

Ngay sau khi Kế hoạch kiểm
toán năm được Tổng Kiểm toán
Nhà nước ban hành, KTNN
chuyên ngành III đã thành lập các
tổ soạn thảo để xây dựng Dự thảo
Đề cương kiểm toán. Thành viên
nòng cốt của 2 tổ soạn thảo Đề
cương là KTNN chuyên ngành III
cùng với sự phối hợp của KTNN
chuyên ngành II, Vụ Tổng hợp, Vụ
Chế độ và Kiểm soát chất lượng
kiểm toán, bao gồm các kiểm toán
viên (KTV) có kinh nghiệm, có
hiểu biết sâu rộng về cơ chế tự chủ
trong lĩnh vực giáo dục và y tế. 

Khi Dự thảo Đề cương kiểm
toán hoàn thành, KTNN chuyên
ngành III đã tổ chức nhiều cuộc
họp lấy ý kiến rộng rãi của toàn thể
công chức KTV, đội ngũ cán bộ
chủ chốt và tập thể lãnh đạo, từ đó
tiếp tục hoàn thiện cũng như gửi lấy
ý kiến tham gia của các đơn vị
trong toàn Ngành. 

Để đánh giá thực trạng cơ chế
tự chủ đối với các trường đại học
và các bệnh viện công lập, từ đó tìm
ra những giải pháp nâng cao chất
lượng kiểm toán và có những đề
xuất góp phần hoàn thiện chính
sách tự chủ, dưới sự chỉ đạo của
Tổng Kiểm toán Nhà nước, KTNN
chuyên ngành III đã chủ trì phối
hợp với Trường Đào tạo và Bồi
dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức
2 hội thảo về thực hiện cơ chế tự
chủ đối với các trường đại học công
lập và các bệnh viện công lập, xem
xét các vấn đề đặt ra đối với
KTNN. Sau Hội thảo, các tổ soạn
thảo đã kịp thời chỉnh sửa, hoàn
thiện Dự thảo Đề cương kiểm toán

trình Tổng Kiểm toán Nhà nước
phê duyệt, làm căn cứ thực hiện.

Tiếp đó, lãnh đạo KTNN
chuyên ngành III đã kịp thời hướng
dẫn, trao đổi, chia sẻ các kiến thức,
kinh nghiệm và thống nhất về cách
thức triển khai cuộc KTCĐ. Đồng
thời phối hợp với Trường Đào tạo
và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
tổ chức các buổi tập huấn trong
toàn Ngành về những nội dung
chính cần chú trọng trong quá trình
thực hiện kiểm toán. Cùng với đó,
KTNN chuyên ngành III cũng tổ
chức tập huấn 2 đề cương kiểm
toán đến từng KTV. 

Để cân đối thời gian thực hiện
kiểm toán và tổng hợp kết quả kiểm
toán, KTNN chuyên ngành III đã
bố trí các KTV có kinh nghiệm, kỹ
năng và am hiểu chuyên môn tham

gia kiểm toán. Trong suốt quá trình
kiểm toán, các đoàn kiểm toán
thường xuyên tổ chức họp các tổ
trưởng để trao đổi và thống nhất
cách thức thực hiện, cũng như lan
tỏa các phát hiện kiểm toán giữa
các tổ kiểm toán, tổng hợp tình hình
để kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ
đạo. Việc thực hiện KTCĐ tự chủ
trong lĩnh vực giáo dục và y tế còn
có sự tham gia tích cực của các
KTNN chuyên ngành, khu vực. 

TS. Lê Đình Thăng đánh giá,
công tác tổ chức kiểm toán đã diễn
ra đúng kế hoạch, đảm bảo tuân thủ
quy trình kiểm toán, chuẩn mực đạo
đức nghề nghiệp của KTV nhà nước,
tuân thủ đề cương kiểm toán được
phê duyệt và các hướng dẫn kỹ thuật
chuyên môn. Qua kiểm toán, KTNN
đã phát hiện nhiều bất cập nổi bật.

Đúc rút nhiều bài học 
kinh nghiệm quý

Qua kiểm toán 2 chuyên đề này,
KTNN nói chung và KTNN
chuyên ngành III nói riêng đã đúc
rút ra được nhiều bài học kinh
nghiệm quý.

Thứ nhất, việc lựa chọn chủ đề
kiểm toán đã bám sát các yêu cầu
của Đảng, Quốc hội, Chính phủ,
các vấn đề, nội dung xã hội, dư luận
quan tâm. Từ đó, kết quả kiểm toán
đã thu hút được dư luận xã hội, tạo
hiệu ứng tốt, góp phần nâng cao vị
thế và uy tín của KTNN.

Thứ hai, các đoàn kiểm toán
nhận được sự theo dõi, chỉ đạo sát
sao và kịp thời của lãnh đạo
KTNN và lãnh đạo KTNN chuyên
ngành III. Lãnh đạo các đoàn kiểm
toán luôn bám sát, kiểm soát hoạt
động kiểm toán, trao đổi, chia sẻ
thông tin, có chỉ đạo kịp thời để
thực hiện theo đúng Đề cương,
mẫu biểu, nội dung, mục tiêu đề ra,
giải quyết các vướng mắc đặt ra
theo định kỳ báo cáo.

Thứ ba, KTNN chuyên ngành
III đã cử các KTV có đủ trình độ,
năng lực và kinh nghiệm tham gia
từ khâu khảo sát thu thập thông tin,
xây dựng đề cương kiểm toán, lập
KHKT, thực hiện kiểm toán và
tổng hợp kết quả kiểm toán toàn
Ngành, đồng thời, bố trí chuyên
gia, thời gian để tổ chức bồi dưỡng,
tập huấn cho các KTV trước khi
triển khai kiểm toán. Kết thúc đợt
kiểm toán, các đoàn kiểm toán tổ

chức họp rút kinh nghiệm trong
công tác thực hiện kiểm toán.

Thứ tư, quá trình xây dựng đề
cương và tổ chức thực hiện có sự
phối hợp, tham gia của các đơn vị
trong Ngành. Khâu khảo sát, thu
thập thông tin thực hiện tốt, góp
phần đảm bảo chất lượng đề cương
kiểm toán về mục tiêu, nội dung,
tiêu chí kiểm toán. Tạo sự thống
nhất, đồng thuận từ công tác tổ
chức, điều hành đến các kết luận,
kiến nghị kiểm toán giữa các đơn
vị thực hiện kiểm toán.

Thứ năm, dưới sự chỉ đạo của
Tổng Kiểm toán Nhà nước, công
tác tuyên truyền, phổ biến thông
tin về cuộc kiểm toán được KTNN
chuyên ngành III thực hiện bài
bản, quy mô. Thông tin về chủ đề
kiểm toán nhận được sự quan tâm
của Quốc hội, Chính phủ, các đơn
vị được kiểm toán. Hàng trăm lượt
phóng viên đến từ các cơ quan
thông tấn, báo chí đã đăng ký tham
dự vào đưa tin bài và được đông
đảo quần chúng nhân dân tích cực
đón nhận. Đặc biệt, năm 2019, chủ
đề việc thực hiện cơ chế tự chủ tại
các trường đại học công lập và các
bệnh viện công lập cũng được
nhiều cơ quan của Quốc hội,
Chính phủ đưa vào chương trình
hội thảo, trong đó mời KTNN
tham gia thảo luận.

Theo TS. Lê Đình Thăng, để
nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm
toán trong thời gian tới, đặc biệt là
đối với các cuộc KTCĐ quy mô
lớn, các KTNN chuyên ngành và
khu vực cần phát huy tính chủ động
và tích cực hơn nữa trong việc dành
thời gian nghiên cứu và tham gia
góp ý ngay trong quá trình xây
dựng đề cương kiểm toán. Đồng
thời, trong quá trình kiểm toán cần
tăng cường trao đổi thông tin giữa
đơn vị chủ trì và các đơn vị phối
hợp để đảm bảo thực hiện đầy đủ
các mục tiêu, nội dung của đề
cương kiểm toán do Tổng Kiểm
toán Nhà nước phê duyệt. Kết thúc
cuộc kiểm toán cần chủ động họp
để rút kinh nghiệm những ưu điểm
và hạn chế cần khắc phục, từ đó
đảm bảo chất lượng kiểm toán do
KTNN thực hiện.n

KTVNN kiểm toán tại Đại học Xây dựng                   Ảnh: LỘC VĂN

Năm 2019, KTNN chuyên ngành III được giao chủ trì 2 cuộc kiểm toán chuyên đề (KTCĐ), gồm: KTCĐ
việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập và KTCĐ việc thực hiện cơ chế tự chủ tại
các bệnh viện công lập. Theo Kiểm toán trưởng Lê Đình Thăng, chủ đề 2 cuộc kiểm toán tuy không quá
mới song mang tính thời sự cao. Việc kiểm toán nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho Quốc hội,
Chính phủ hoạch định, ban hành các chính sách thiết thực, hữu hiệu về cơ chế tự chủ trong lĩnh vực
giáo dục và y tế.

Kinh nghiệm thực hiện thành công 
các cuộc kiểm toán chuyên đề
r L.HÒA - H.THOAN

địa phương cần chú trọng công tác chỉ đạo các chủ đầu
tư khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt thiết kế, dự
toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh
tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân, đồng thời tập
trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn
ngay từ các tháng đầu năm; tập trung chỉ đạo công tác tổ
chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các
vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng
các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ
chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp phương án phân
bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách
T.Ư năm 2020 của các Bộ, cơ quan T.Ư, địa phương về
danh mục, mức vốn bố trí từng dự án và theo từng nguồn
vốn (trong đó có nguồn vốn trái phiếu chính phủ) để báo
cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để
kiểm soát việc giải ngân theo dự án cũng như phục vụ
báo cáo tổng hợp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
hằng năm và giai đoạn trung hạn 2016-2020 theo từng
nguồn vốn đã được Quốc hội, Chính phủ giao.n

MINH ANH

Tháng 01/2020...              (Tiếp theo trang 2)

của KTNN, triển khai công tác khảo sát các cuộc kiểm toán
đợt 1/2020 theo phương án kiểm toán đã được Tổng Kiểm
toán Nhà nước phê duyệt...

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, chỉ đạo đơn vị
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 134/CT-KTNN ngày 20/01/2020
của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế
hoạch kiểm toán năm 2020 và Công điện số 122/CĐ-KTNN
ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao đối với các nội dung
của Báo cáo; đồng thời thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ
những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn triển khai công
tác, đặc biệt là công tác kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cơ bản đồng tình
với Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2020 và kế hoạch công
tác tháng 02/2020 cũng như các ý kiến phát biểu thảo luận tại
Hội nghị.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đánh giá cao các kết quả
đạt được của KTNN trong thời gian qua, đặc biệt là công tác

chuẩn bị, đón Tết của cán bộ, công chức và người lao động
trong toàn Ngành diễn ra an toàn, tiết kiệm, lành mạnh; đồng
thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới. Tổng Kiểm toán
Nhà nước cũng giải đáp một số vấn đề được nêu tại Hội nghị,
như: cách thức kiểm toán đối với các chi cục thuế sau sáp
nhập; việc áp dụng mẫu biểu hồ sơ kiểm toán...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành nỗ lực,
tập trung hoàn thành tốt công việc ngay từ đầu năm; triển khai
thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác năm 2020; các đơn
vị tập trung quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 134/CT-
KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm
2020; khẩn trương xét duyệt, phát hành Báo cáo kiểm toán
đối với các cuộc kiểm toán phát sinh năm 2019; tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động...

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu toàn Ngành cần
chuẩn bị, thực hiện tốt một số công việc, như: tích cực tham
gia, cho ý kiến hoàn thiện mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; tuyên
truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
KTNN; chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Dự án
PPP và vai trò của KTNN”...n

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Tập trung... (Tiếp theo trang 2)
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Bố trí vốn chưa phù hợp 
với tiến độ Dự án

Dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có
tổng chiều dài tuyến khoảng
51,5km (đoạn qua TP. Cần Thơ dài
25km, đoạn qua tỉnh Kiên Giang
dài 26,5km). Kinh phí đầu tư Dự
án từ nguồn vốn vay, vốn ngân
sách T.Ư và trái phiếu chính phủ.
Cùng với các dự án giao thông
trong vùng, việc xây dựng tuyến
đường này sẽ tạo thành một mạng
lưới giao thông hoàn chỉnh khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long,
đồng thời làm tăng năng lực, hiệu
quả khai thác tuyến đường liên
vận quốc tế, đó là đường hành lang
ven biển phía Nam nối liền Cam-
puchia và Thái Lan.

Theo Báo cáo kiểm toán, tổng
mức đầu tư Dự án ban đầu được
duyệt theo quyết định của Bộ Giao
thông vận tải (GTVT) là 6.207,4
tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện,
tổng mức đầu tư Dự án được điều
chỉnh 3 lần. Tuy nhiên, việc phê
duyệt Dự án điều chỉnh chưa đảm
bảo đủ nguồn vốn đầu tư để thanh
toán cho Dự án, công trình theo
thời gian, tiến độ quy định. Cụ thể,
Dự án điều chỉnh lần 2 có tổng
mức đầu tư là 6.693,7 tỷ đồng,
trong đó, giai đoạn trước mắt thực
hiện trong phạm vi vốn đã được
xác định tại Biên bản ghi nhớ giữa
Đoàn công tác của Ngân hàng
Xuất nhập khẩu Hàn Quốc và cơ
quan của Chính phủ Việt Nam là
6.126,7 tỷ đồng. Như vậy, kinh phí
còn thiếu hơn 567 tỷ đồng so với
nguồn vốn xác định. 

Dự án điều chỉnh lần 3 được
phê duyệt khi nguồn vốn bố trí
đến hết giai đoạn 2020 là 2.991 tỷ
đồng, tương ứng 47% nhu cầu
vốn của Dự án (vốn vay là
1.803,3 tỷ đồng, vốn đối ứng là
1.187,7 tỷ đồng), so với nhu cầu
vốn của Dự án số vốn còn thiếu
là 3.364,2 tỷ đồng. Như vậy, mục
tiêu hoàn thành Dự án trong năm
2018 theo kế hoạch là khó có khả
năng thực hiện.

Tại Văn bản số 383/TTg-CN
ngày 15/3/2017 về việc điều chỉnh
quy mô Dự án xây dựng tuyến Lộ
Tẻ - Rạch Sỏi, Thủ tướng Chính
phủ đã giao Bộ GTVT “chủ động
cân đối trong kế hoạch vốn đầu tư
trung hạn giai đoạn 2016-2020 của
Bộ GTVT để bổ sung phần vốn
còn thiếu cho Dự án sau khi điều
chỉnh”. Theo đó, tại Văn bản số

7923/BGTVT-KHĐT ngày
18/7/2017 gửi Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt điều chỉnh Dự án,
Bộ GTVT có ý kiến “đối với phần
vốn còn thiếu, Bộ GTVT sẽ ưu
tiên Dự án này và chủ động cân
đối trong kế hoạch vốn đầu tư
công giai đoạn 2016-2020 của Bộ
để bổ sung phần vốn còn thiếu cho
Dự án sau khi điều chỉnh”. Ngày
10/5/2018, Bộ GTVT có văn bản
gửi Thủ tướng, trong đó đề xuất bổ
sung kế hoạch vốn cho Dự án Lộ
Tẻ - Rạch Sỏi là 2.652,7 tỷ đồng.
Như vậy, theo KTNN, trách nhiệm
chậm cân đối vốn cho Dự án thuộc
về Bộ GTVT. 

Cũng theo đánh giá của Đoàn
kiểm toán, việc giải ngân vốn cho
Dự án chưa đảm bảo tuân thủ cơ
cấu vốn theo quy định tại Hiệp

định vay vốn giữa Chính phủ Việt
Nam và Ngân hàng Xuất nhập
khẩu Hàn Quốc. Theo phân bổ
khoản vay của Hiệp định thì chi
phí bồi thường giải phóng mặt
bằng được chi trả nội tệ. Tuy
nhiên, Dự án đã sử dụng nguồn
vốn vay khoảng 2.487 triệu KRW
(tương đương 52,2 tỷ đồng) để
thanh toán cho hạng mục tiện ích
cải dịch và bảo vệ các công trình
tiện ích (thực chất là di chuyển các
công trình công cộng thuộc phần
công việc của tiểu dự án giải
phóng mặt bằng).

Nhiều sai sót làm giảm 
hiệu quả sử dụng vốn

Theo đánh giá của KTNN,
trong triển khai thực hiện Dự án,
nhìn chung, các đơn vị được kiểm

toán đã cơ bản chấp hành tuân thủ
các quy định hiện hành của Nhà
nước về chế độ quản lý dự án đầu
tư xây dựng, chế độ tài chính kế
toán, quy chế quản lý, sử dụng vốn
đầu tư của Dự án. Tuy nhiên, có
một số hạn chế làm ảnh hưởng đến
hiệu quả sử dụng vốn của Dự án.

Cụ thể, qua kiểm toán cho
thấy, việc Bộ GTVT phê duyệt
hạng mục di dời công trình công
cộng thuộc công tác giải phóng
mặt bằng vào phần chi phí xây lắp
trong tổng mức đầu tư là không
phù hợp quy định của Chính phủ
và Hiệp định vay vốn. Việc tính
chi phí dự phòng trong tổng mức
đầu tư điều chỉnh chưa phù hợp
quy định, làm tăng tổng mức đầu
tư gần 47,9 tỷ đồng. Công tác lập
dự toán còn sai sót, chưa đủ cơ sở

xác nhận dẫn đến sai lệch giá trị dự
toán gần 226,6 tỷ đồng (bằng
5,58% giá trị dự toán được duyệt).

Thời gian thi công các gói thầu
của Dự án theo hợp đồng là 30
tháng kể từ ngày khởi công
(08/6/2016), thời gian hoàn thành
vào tháng 12/2018. Đến thời điểm
31/3/2018, các gói thầu vẫn đang
thi công và hoàn thành được
khoảng 30,08% khối lượng công
việc. Nguyên nhân do còn vướng
mặt bằng và kế hoạch bố trí vốn
chưa kịp thời cũng ảnh hưởng đến
tiến độ các gói thầu.

Trong công tác quản lý chi phí
đầu tư Dự án, kết quả kiểm toán
cũng chỉ ra một số sai sót với giá
trị gần 34,6 tỷ đồng (bằng 4,17%
giá trị chi phí thực hiện). Trong đó,
sai khối lượng 152 triệu đồng; sai
đơn giá hơn 5,7 tỷ đồng; sai khác
28,7 tỷ đồng.

Bất cập khác được cũng Đoàn
kiểm toán chỉ ra là, đến ngày
31/3/2018, vốn NSNN ứng trước
chưa thu hồi của Dự án là 203 tỷ
đồng (năm 2011 là 3 tỷ đồng, năm
2014 là 200 tỷ đồng). Kế hoạch
vốn trung hạn giai đoạn 2016-
2020, Bộ GTVT đã bố trí vốn để
thu hồi số vốn ứng năm 2014, tuy
nhiên chưa bố trí cụ thể thời gian
thu hồi, nên việc thu hồi vốn chưa
kịp thời, chưa tuân thủ quy định.
Bên cạnh đó, Hiệp định vay vốn
quy định việc tuyển dụng tư vấn sẽ
lựa chọn công ty của Hàn Quốc,
dẫn đến phải ký hợp đồng thuê nhà
thầu tư vấn Hàn Quốc thực hiện
gói tư vấn với giá trị hợp đồng là
206,6 tỷ đồng - lớn gấp 11 lần chi
phí tư vấn trong nước (tính theo
định mức chi phí tư vấn là hơn
18,1 tỷ đồng).

Từ kết quả kiểm toán, ngoài
việc kiến nghị xử lý tài chính gần
34,6 tỷ đồng, KTNN kiến nghị đại
diện chủ đầu tư Dự án (Tổng công
ty Cửu Long) khắc phục các bất
cập đã được chỉ ra; phối hợp với
các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng Dự án. KTNN
kiến nghị Bộ GTVT cân đối, bố trí
nguồn vốn kịp thời đảm bảo thanh
toán cho Dự án theo thời gian, tiến
độ đã được phê duyệt. Đồng thời,
thực hiện các thủ tục cần thiết trình
cấp có thẩm quyền và nhà tài trợ
để có cơ sở xác nhận chi phí và
nguồn vốn thanh toán cho hạng
mục di chuyển công trình công
cộng của Dự án.n

KTNN đã chỉ ra một số hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của Dự án Ảnh: internet

Dự ÁN ĐầU Tư XÂY DựNG TUYếN Lộ Tẻ - RạCH SỏI: 

Khó khăn trong bố trí 
nguồn vốn làm chậm tiến độ
r Đ.KHOA

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2018. Tuy nhiên, tại
thời điểm kiểm toán (tháng 3 đến tháng 5/2018), KTNN đã chỉ rõ những khó khăn trong công tác giải
phóng mặt bằng và việc bố trí kế hoạch vốn không đảm bảo khiến cho Dự án khó hoàn thành tiến độ
đề ra. Bên cạnh đó, KTNN cũng chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện Dự án và kiến nghị xử
lý tài chính gần 34,6 tỷ đồng.

PwC công bố Báo cáo “Khảo sát
CEO toàn cầu thường niên 
lần thứ 23”

Vừa qua, PwC công bố Báo cáo “Khảo
sát CEO toàn cầu thường niên lần thứ 23”.
Khảo sát được tiến hành vào tháng 9 -
10/2019 đối với 1.581 giám đốc điều hành
(CEO) ở 83 vùng lãnh thổ. Lần đầu tiên,
hơn nửa số CEO được khảo sát tin rằng tốc
độ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020 sẽ
giảm và niềm tin của CEO vào sự tăng
trưởng doanh thu đang giảm sút. Chỉ có
27% các CEO tự tin về triển vọng tăng
trưởng doanh thu của họ trong năm 2020 -
một mức thấp chưa từng thấy kể từ năm
2009. Báo cáo chia sẻ về các yếu tố dẫn tới
xu hướng này.n H.NHUNG

Khởi động Cuộc thi tìm kiếm kế
toán, kiểm toán viên tài năng

“TMU Accounting Challenge” - Cuộc
thi tìm kiếm kế toán, kiểm toán viên tài
năng do Khoa Kế toán - Kiểm toán,
Trường Đại học Thương Mại tổ chức
dành cho các sinh viên chuyên ngành kế
toán tại các trường đại học, học viện trên
địa bàn TP. Hà Nội. Cuộc thi không chỉ
là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh
viên đam mê, yêu thích ngành kế toán,
kiểm toán mà còn là cơ hội để sinh viên
trau dồi kiến thức, kinh nghiệm từ những
buổi đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghề
nghiệp, kỹ năng mềm với các chuyên gia
đến từ các DN kế toán, kiểm toán.n

THÙY LÊ

SAPP khai giảng khóa học về
thuế Việt Nam

Nhằm cung cấp các kiến thức chuyên
sâu về thuế Việt Nam, vừa qua, Học viện
Kế toán, Kiểm toán thực hành (SAPP) đã
khai giảng Khóa học ACCA TX/F6 -
Thuế Việt Nam dành cho học viên đang
theo đuổi nghề nghiệp, chuẩn bị cho kỳ
thi tuyển dụng vào các vị trí như: kế toán,
kiểm toán, thuế, tư vấn tài chính… Khóa
học tập trung giảng dạy về các loại thuế:
thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập
DN (CIT), thuế thu nhập cá nhân (PIT),
thuế nhà thầu (FCT) và các kiến thức
chung khác về quản lý thuế của Việt Nam
(Tax Administration).n   BẮC SƠN

Trao tặng học bổng 
Chương trình S.T.A.R 2020

Mới đây, tại Hà Nội và TP. HCM,
KPMG đã phối hợp với Viện Kế toán Công
chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) Việt
Nam tổ chức buổi gặp mặt và trao tặng học
bổng Chương trình S.T.A.R 2020 cho sinh
viên xuất sắc đến từ 4 trường: Đại học
Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Luật, Học
viện Ngân hàng và Đại học Kinh tế. Cũng
tại sự kiện này, các sinh viên đã được
KPMG chia sẻ kinh nghiệm về nghề nghiệp
kế toán, kiểm toán, tài chính và tham quan
môi trường làm việc tại KPMG - một môi
trường làm việc chuyên nghiệp và đáng mơ
ước cho giới trẻ.n THÙY LÊ
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* Kết quả thi sẽ xét theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký
(chuyên ngành dự thi, đơn vị làm việc).

II. Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển
1. Điều kiện, tiêu chuẩn
1.1. Tiêu chuẩn
a) Tiêu chuẩn chung 
- Có đủ các tiêu chuẩn đối với công chức trong thời kỳ đổi

mới được quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII).
- Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Cán bộ,

công chức.
- Đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng vị trí việc làm và tiêu

chuẩn cụ thể của từng ngạch.
b) Tiêu chuẩn cụ thể của người dự thi tuyển
- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc,

nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký
dự tuyển: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 21 tuổi
trở lên đến 35 tuổi (tính đến thời điểm thu hồ sơ tuyển dụng);
có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù
hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm,
trung thực; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện
khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Không xét thi tuyển đối với người: Không cư trú tại Việt
Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị kỷ luật từ
hình thức khiển trách trở lên, có tiền án, tiền sự.

- Trình độ đào tạo: 
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành

nêu trên.
+ Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 và tương đương trở lên

(một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức). 
+ Chứng chỉ tin học tương đương trình độ B trở lên. 
1.2. Điều kiện ưu tiên trong tuyển dụng
(1) Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày

29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động,

thương binh, người hưởng chính sách như thương binh,
thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi
tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an,
quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển
ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người
hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B,
con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ
ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực
lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào
kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có
thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên
xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển
nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm
vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện
ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất
vào kết quả thi tuyển theo quy định.

(2) Ưu tiên trong tuyển dụng của KTNN
- Những người có học hàm, học vị (Thạc sĩ, tiến sĩ) và có

thêm bằng đại học thứ hai phù hợp với nhu cầu chuyên môn, vị
trí việc làm.

- Những người tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học ở
trong nước (hệ chính quy tập trung); sinh viên tốt nghiệp đại học
loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước (đại học
công lập, hệ chính quy) hoặc loại giỏi trở lên ở nước ngoài được
công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định
của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm
học của bậc đại học, đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các
kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở
lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc
Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc
tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa
học, tin học) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Những người có chứng chỉ Kiểm toán viên quốc tế
ACCA, CPA;

- Những người đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác 03 năm
trở lên phù hợp vị trí việc làm.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (đựng trong túi hồ sơ cỡ
21x32), gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm

quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo
Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi
công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự
tuyển trong trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học
tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền
chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng
nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được
cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng
tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại
khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả
học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp

loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư
xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...);

- Bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục
và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục
nước ngoài cấp theo quy định tại Quyết định số 21/VBHN-
BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với
văn bằng do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp).

- Bản sao Giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền

cấp, trong thời hạn ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;

02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 30 ngày tính đến
ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

III. Nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm thi
1. Nội dung, hình thức thi tuyển công chức
KTNN tổ chức sơ tuyển hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ, sau đó

việc thi tuyển công chức KTNN được thực hiện theo 2 vòng thi
như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức
thi trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần
- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị,

tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã
hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của
công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian
thi 60 phút;

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng
Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo
yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. 

- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc
làm. Thời gian thi 30 phút. 

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường
hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc

tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước
ngoài ở Việt Nam;

Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu
số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu
số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có
bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin,
tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng
cho từng phần thi quy định, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi
trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng
2 theo quy định.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công

vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc
làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.
c) Thang điểm: 100 điểm.
d) Thời gian thi: 180 phút.
2. Thời gian và địa điểm thi tuyển công chức
2.1. Thời gian thi
- Sơ tuyển hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ: 16/3-23/3/2020
- Vòng 1: Dự kiến ngày 04/4/2020.
- Vòng 2: Dự kiến ngày 16/5/2020.
Thời gian thi cụ thể được đăng tải trên website:

https://sav.gov.vn từ ngày 05/3/2020.
2.2. Địa điểm thi: Tại thành phố Hà Nội.
IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự thi
1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian: Từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 05/3/2020 (từ

8h30 đến 11h00 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc).
- Địa điểm:
+ Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước, địa chỉ 116

Nguyễn Chánh, nhận hồ sơ dự tuyển đối với các vị trí dự tuyển
công chức Kiểm toán nhà nước.

+ Văn phòng Kiểm toán nhà nước các khu vực nhận hồ sơ
dự tuyển theo vị trí dự tuyển của đơn vị (nếu có).

- Kiểm toán nhà nước không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.
- Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định

của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến
nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng
ký dự tuyển.

2. Lệ phí dự thi
Kiểm toán nhà nước thu lệ phí thi đối với thí sinh dự tuyển

theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng
hạng công chức.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng 719, Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm
toán nhà nước, địa chỉ 116 Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội (số điện thoại: 024.626628616 xin số máy lẻ 0735,
0736 hoặc địa chỉ thư điện tử phongnhansu@sav.gov.vn hoặc
website: https://sav.gov.vn) để được hướng dẫn, giải đáp.n

THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2020 như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển dụng
1. Tổng số: 50 chỉ tiêu công chức.
2. Vị trí và chuyên ngành đào tạo cần tuyển

TT Đơn vị tuyển Chuyên môn đào tạo Số lượng

1 Vụ Tổ chức cán bộ Quản trị nhân lực, quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng 02

2 Vụ Hợp tác quốc tế Ngoại ngữ, Quan hệ quốc tế 03

3 Vụ Tổng hợp Kế toán 01

4 Văn phòng Đảng Đoàn thể Tài chính ngân hàng 01

5 KTNN chuyên ngành Ia Kế toán 01

6 KTNN chuyên ngành II
Kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế
Kỹ sư Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

03
02

7 KTNN chuyên ngành III Khoa học môi trường 01

8 KTNN chuyên ngành IV
Kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng
Kỹ sư Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

02
03

9 KTNN khu vực III
Kế toán, kiểm toán
Kỹ sư Kinh tế xây dựng

01
01

10 KTNN khu vực VI
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kỹ sư Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

01
01

11 KTNN khu vực VII
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kỹ sư Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

07
05

12 KTNN khu vực VIII
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kỹ sư Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi
Công nghệ thông tin

02
02
01

13 KTNN khu vực X
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kỹ sư Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

02
01

14 KTNN khu vực XII
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kỹ sư Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi
Công nghệ thông tin

02
01
01

15 KTNN khu vực XIII
Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kỹ sư Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi

01
02
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Tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm
kinh doanh thiết bị y tế

Bộ Công Thương cho biết, chỉ riêng ngày
11/02/2020, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) trên
cả nước đã kiểm tra 169 cửa hàng kinh doanh thiết bị
y tế và phát hiện 42 cửa hàng vi phạm. Lực lượng
chức năng đã ra quyết định xử phạt hơn 103 triệu
đồng, tạm giữ 184.254 khẩu trang các loại. Cũng
trong ngày 11/02, Cục QLTT Hà Nội và các lực lượng
chức năng đã kiểm tra 1 xe ô tô đang dừng đỗ tại quận
Đống Đa và phát hiện, thu giữ lô hàng 2.863 hộp khẩu
trang của 18 loại, tương đương 143.000 chiếc, không
có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ lô
hàng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Như vậy, tính từ ngày
31/01 đến ngày 11/02, lực lượng QLTT đã kiểm tra,
xử lý 3.828 vụ việc vi phạm. Theo báo cáo, các cơ sở
kinh doanh cơ bản đã chấp hành niêm yết giá theo
quy định. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm mặt hàng

khẩu trang y tế vẫn đang tiếp diễn.n     Q.ANH

Tập trung tối đa nhân lực cho thanh tra,
kiểm tra thuế

Năm 2020, cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung nguồn
lực để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đảm
bảo sẽ thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19,5% số DN
thuộc diện quản lý thuế. Trong đó, cơ quan thuế chú
trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn
lớn; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đảm
bảo số lượng, chất lượng thanh tra DN chuyển giá.

Tổng cục Thuế sẽ tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đảm bảo đúng trình
tự, thủ tục, quy trình thanh tra, kiểm tra thuế. Đồng thời,
sẽ giám sát các đoàn thanh tra theo đúng quy định; nâng
cao ý thức kỷ luật của từng công chức tham gia các đoàn
thanh tra, kiểm tra. 

Hiện Tổng cục Thuế cũng đang từng bước hoàn thành

chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra,
kiểm tra theo đúng lộ trình.n THÙY ANH

Năm 2020 có khoảng 4 triệu tấn thịt lợn
được cung cấp ra thị trường

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành
thú y của các tỉnh, thành phố và các DN chăn nuôi lớn,
tổng đàn lợn cả nước thời điểm hiện tại là trên 24 triệu
con, trong đó có khoảng 2,7 triệu con lợn nái. Sau khi
dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) qua đỉnh điểm vào tháng
5/2019, việc tái đàn đã được triển khai ngay tại các địa
phương. Tuy nhiên, thời gian phục hồi đàn lợn cần
khoảng 5 - 7 tháng. Do đó, từ tháng 01/2020, thị trường
đã bắt đầu có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn và sẽ tăng
cao từ tháng 02/2019. Trong điều kiện kiểm soát tốt được
dịch bệnh, nhất là bệnh DTLCP, khả năng đảm bảo nguồn
cung thịt lợn cho năm 2020 khoảng hơn 4 triệu tấn.n

HÒA LÊ

Khó tiên liệu thời gian ảnh hưởng
đến giao thương

Vừa qua, Bộ Công Thương đã nhận
được thông tin từ Tổng Lãnh sự quán
Việt Nam tại Quảng Tây (Trung Quốc)
cho biết chính quyền tỉnh Quảng Tây đã
quyết định kéo dài thời gian đóng cửa
các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng
hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên
giới, trước mắt là tới cuối tháng
02/2020. Chính quyền tỉnh Vân Nam
hiện chưa có thông tin chính thức nhưng
trước những diễn biến phức tạp của dịch
bệnh nCoV, nhiều khả năng cũng sẽ đưa
ra quyết định tương tự.

Dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để
chuyển đổi xuất khẩu sang hình thức
chính ngạch nhưng xuất khẩu qua trao
đổi cư dân tại các chợ biên giới vẫn là
phương thức chủ yếu của một số loại
nông sản, trong đó có thanh long và dưa
hấu. Vì vậy, quyết định kéo dài thời gian
đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục
tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư
dân biên giới của chính quyền tỉnh
Quảng Tây và có thể cả tỉnh Vân Nam
sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc xuất
khẩu các loại nông sản này.     

Tuy nhiên, vấn đề này đã được Bộ
Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (NN&PTNT) dự tính và
liên tục cảnh báo trong những ngày qua.
Theo khuyến nghị của 2 Bộ, các DN đã
chủ động có các biện pháp điều tiết nên
lượng thanh long và dưa hấu đưa lên biên
giới để xuất khẩu theo hình thức trao đổi
cư dân đã chậm lại đáng kể. Tính tới sáng
09/02/2020, tại Lạng Sơn chỉ tồn 173 xe
thanh long, tại Lào Cai là 152 xe. Bên
cạnh đó, các lô nông sản xuất khẩu chính
ngạch, kể cả thanh long, vẫn được làm
thủ tục thông quan bình thường, dù tiến
độ chậm hơn do phải thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Bộ Công Thương đã có văn bản đề
nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại
Quảng Tây và Vân Nam giao thiệp với
chính quyền hai tỉnh để trao đổi các biện
pháp nhằm giảm thiểu tác động của việc
đóng cửa các chợ biên giới và dừng hoạt
động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp và
dự kiến còn kéo dài của dịch bệnh, khả
năng hai bên có thể sớm đưa ra những
biện pháp hữu hiệu là không cao.

Trong khi xuất khẩu nông sản của
Việt Nam đang gặp khó thì ở chiều
ngược lại, việc nhập khẩu nguyên liệu
đầu vào cho sản xuất của một số ngành
hàng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Tại cuộc họp của Cục Xuất nhập khẩu
(Bộ Công Thương) với các hiệp hội
ngành hàng, các đại biểu đã chỉ rõ một
số tác động có thể xảy ra, như: kéo dài
thời gian giao hàng, thông quan do phải
thực hiện kiểm dịch y tế nghiêm ngặt;
giao thương qua đường bộ, đường sắt,
đường hàng không giữa hai nước bị hạn
chế; nhu cầu nhập khẩu phục vụ tiêu
dùng và sản xuất của Trung Quốc giảm.
Về nhập khẩu vào Việt Nam, một số khó
khăn có thể xảy ra khi nguồn hàng từ
Trung Quốc giảm, ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất, xuất khẩu sang các thị
trường thứ ba. Về cân đối cung cầu, có
thể xảy ra tình trạng thiếu/thừa một số
loại hàng hóa nhất định.

Nỗ lực vào cuộc tháo gỡ khó khăn
Nhận định rõ tình hình dịch bệnh sẽ

tác động mạnh đến hoạt động xuất nhập
khẩu, ngày 05/02, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo:
Việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng
hóa qua biên giới tiếp tục thực hiện theo
quy định; bảo đảm công tác phòng
chống dịch, không làm gián đoạn, ảnh
hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh của DN. Người điều khiển
phương tiện vận chuyển chuyên chở
hàng hóa qua biên giới, tổ bay, thủy thủ
đoàn từ vùng có dịch được xuất nhập
khẩu qua biên giới, nhưng phải được áp
dụng các biện pháp phòng chống dịch,
quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm
ngặt; chỉ được đi đến điểm giao nhận
hàng hóa, điểm cách ly tại khu vực cửa
khẩu, không được phép đi sâu vào trong
nội địa; bảo đảm loại trừ hoàn toàn các
rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.

Cũng trong ngày 05/02, Cục Xuất
nhập khẩu đã có công văn yêu cầu Sở
Công Thương các tỉnh, thành phố, các
hiệp hội, DN… phải theo dõi sát tình
hình, cập nhật thông tin diễn biến giao
nhận hàng hóa, động thái mới từ phía địa
phương Trung Quốc giáp biên có khả
năng tác động đến hoạt động giao nhận,
thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa
của Việt Nam; phối hợp với các Bộ,
ngành, địa phương điều phối hoạt động
xuất khẩu nông sản, trái cây. Các hiệp
hội, DN cần chủ động kế hoạch sản xuất,
xuất khẩu qua biên giới, tránh để phát
sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác. 

Đối với các loại nông sản đang dựa
mạnh vào xuất khẩu theo hình thức trao
đổi cư dân (như thanh long và dưa hấu),
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc
Khánh đề nghị các DN và người dân có
biện pháp điều tiết sản lượng, hạn chế
đưa hàng lên biên giới, trừ trường hợp
đưa lên để xuất khẩu theo hình thức chính
ngạch; liên hệ với chủ hàng để đàm phán
chuyển đổi sang hình thức chính ngạch và
chủ động áp dụng các biện pháp để sẵn
sàng chuyển đổi sang hình thức chính
ngạch như: thay đổi bao bì, nhãn mác
hàng hóa, dán tem truy xuất nguồn gốc…
Bộ sẽ chỉ đạo các phòng cấp phép tại các
địa phương ưu tiên cấp Giấy chứng nhận
xuất xứ (C/O) cho những lô hàng sẵn
sàng chuyển sang hình thức chính ngạch.    

Để đảm bảo chất lượng nông sản, trái
cây xuất khẩu tại biên giới, ông Lê Duy
Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội DN logistics
Việt Nam - cho biết, Hiệp hội đã khuyến
nghị các DN logistics giảm 10 - 20% phí
lưu kho lưu bãi, đặc biệt là kho lạnh, để
hỗ trợ cho các trung tâm thương mại, hệ
thống siêu thị thu mua nông sản cho
nông dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương
Trần Quốc Khánh, Bộ đang phối hợp với
Bộ NN&PTNT nỗ lực tìm kiếm thị trường
xuất khẩu mới, trong đó có việc chỉ đạo
toàn bộ hệ thống Thương vụ và Tham tán
nông nghiệp tại nước ngoài tham gia tìm
kiếm và giới thiệu khách hàng mới, góp
phần thúc đẩy chuyển hướng tiêu thụ
nông sản trong giai đoạn hiện nay.n

Các hiệp hội, DN cần chủ động kế hoạch sản xuất, xuất khẩu qua biên giới, tránh để
phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác                                             Ảnh: TTXVN

Dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp 
tác động lớn đến xuất nhập khẩu
r PHÚC KHANG

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus
Corona (nCoV) gây ra, tác động lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam,
đặc biệt là với thị trường Trung Quốc, Chính phủ và các Bộ, ngành đã chủ động
đưa ra nhiều giải pháp ứng phó.

Sau khi thay đổi phương thức cho xe Trung Quốc sang giao nhận hàng tại bãi xe
ở Việt Nam, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đã tăng gấp đôi,
riêng ngày 11/02, đã có 110 xe nông sản được thông quan; một tuần qua đã có gần
500 xe được thông quan.n



THỨ NĂM 13-02-2020 11
25 nhóm sản phẩm, 
hàng hóa còn chồng chéo
trong kiểm tra chuyên ngành

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về
Cơ chế một cửa ASEAN (ASW),
Cơ chế một cửa quốc gia (NSW)
và tạo thuận lợi thương mại (Ủy
ban Chỉ đạo 1899) cho biết: Thời
gian qua, các Bộ, ngành đã tích
cực thực hiện điện tử hóa thủ tục
KTCN. Một số Bộ đã ủy quyền
hoặc chỉ định nhiều cơ quan, tổ
chức thực hiện công tác KTCN
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu,
như: Bộ Công Thương đã chỉ định
13 cơ quan/tổ chức; Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ
định 20 đơn vị; Bộ Y tế chỉ định
12 cơ quan, tổ chức kiểm tra nhà
nước về an toàn thực phẩm đối
với thực phẩm nhập khẩu…

Tuy nhiên, hiện nay, 25 nhóm
sản phẩm, hàng hóa (tương
đương với 1.012 dòng hàng tính
theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ số
và tương ứng với 1.501 mặt hàng
được chi tiết theo tên hàng cụ
thể) còn chồng chéo trong
KTCN; cùng lúc phải thực hiện
nhiều thủ tục, hình thức trong
quản lý/KTCN. Bộ Tài chính đã
đề xuất giải pháp để tháo gỡ tình
trạng trên, đồng thời, trình Chính
phủ ban hành Nghị định số
85/2019/NĐ-CP ngày
14/11/2019 quy định thực hiện
thủ tục hành chính theo ASW,
NSW và KTCN đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực
từ ngày 01/01/2020.

Cũng theo Ủy ban Chỉ đạo
1899, một số Bộ, ngành còn thiếu
quyết liệt và khẩn trương trong
triển khai các nhiệm vụ để cải
cách toàn diện hoạt động KTCN;
thiếu sự trao đổi và chia sẻ thông
tin giữa cơ quan KTCN và cơ
quan hải quan dẫn đến khó khăn
khi thực hiện; chưa áp dụng thực
chất nguyên tắc quản lý rủi ro
trong kiểm tra chất lượng hàng
xuất khẩu, nhập khẩu hoặc đã áp
dụng nhưng chưa hiệu quả.
Nhiều Bộ, ngành chậm ban hành
các thông tư hướng dẫn hoặc ban
hành thông tư không đúng chỉ
đạo của Chính phủ...

Tháo gỡ những bất cập, 
đổi mới công tác kiểm tra
chuyên ngành

Để tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc trên, Nghị quyết số
02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp
tục thực hiện những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2020 yêu cầu tiếp tục thực
hiện cải cách toàn diện công tác
quản lý, KTCN, hoàn thành việc
rà soát, cắt giảm thực chất 50%
số mặt hàng thuộc danh mục mặt
hàng KTCN.

Đồng thời, Chính phủ yêu
cầu đến hết năm 2020, các Bộ,
cơ quan ngang Bộ thực hiện đầy

đủ các cải cách về quản lý,
KTCN, gồm: áp dụng quản lý rủi
ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân
tích về mức độ tuân thủ của DN
và mức độ, quy mô rủi ro của
hàng hoá; chuyển mạnh từ chủ
yếu thực hiện kiểm tra tại giai
đoạn thông quan hàng hoá sang
chủ yếu giám sát tại thị trường
nội địa; công bố công khai danh
mục mặt hàng KTCN với mã số
HS ở cấp độ chi tiết, cách thức
quản lý chuyên ngành về xuất
khẩu, nhập khẩu tương ứng và
chi phí mà DN phải trả... 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng
đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các
Bộ, ngành liên quan. Trong đó,
Bộ Tài chính chủ trì xây dựng

Đề án Cải cách KTCN theo
hướng cơ quan hải quan là đầu
mối thực hiện KTCN tại cửa
khẩu (trừ các mặt hàng liên quan
đến an ninh, quốc phòng, kiểm
dịch…), Bộ quản lý chuyên
ngành thực hiện hậu kiểm; trình
Chính phủ trong quý I/2020. Bộ
này còn có nhiệm vụ nghiên cứu,
đề xuất giải pháp giải quyết ngay
các vướng mắc kéo dài trong
việc áp dụng thuế cho nguyên
liệu, vật tư dư thừa từ quá trình
sản xuất xuất khẩu và gia công
xuất khẩu; chủ trì theo dõi tình
hình, đánh giá kết quả thực hiện
cải cách về quản lý, KTCN; đánh
giá mức độ thay đổi và tác động
đối với DN xuất nhập khẩu; báo

cáo Thủ tướng Chính phủ trước
ngày 20/12/2020.

Nhằm đổi mới công tác
KTCN, cơ quan thường trực Ủy
ban Chỉ đạo 1899 (Tổng cục
Hải quan, Bộ Tài chính) đang
khẩn trương xây dựng Đề án
“Đổi mới mô hình kiểm tra chất
lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu tại Việt Nam”. Việc triển
khai Đề án sẽ giúp cắt giảm thủ
tục hành chính và danh mục
phải kiểm tra chất lượng (chỉ
hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao
cho con người, an toàn an ninh
quốc gia mới được đưa vào
danh mục kiểm tra). Công tác
kiểm tra chất lượng hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu được thực
hiện trên cơ sở áp dụng nguyên
tắc quản lý rủi ro (chỉ kiểm tra
xác suất, kiểm tra theo tỷ lệ thay
vì kiểm tra theo từng lô hàng
xuất khẩu, nhập khẩu như hiện
nay); áp dụng thừa nhận công
nhận lẫn nhau; áp dụng truy
xuất nguồn gốc để giảm tỷ lệ
kiểm tra tại cửa khẩu, đảm bảo
kiểm soát chất lượng hàng hóa
ngay từ khi sản xuất tại
nguồn… Sự đổi mới này nhằm
đơn giản hóa thủ tục xuất nhập
khẩu hàng hóa, song vẫn đảm
bảo kiểm soát chất lượng hàng
hóa; giảm chi phí, nguồn lực
cho DN và xã hội. 

Cùng với đó, cơ quan thường
trực Ủy ban Chỉ đạo 1899 sẽ tiếp
tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các
quy định về thủ tục hành chính
trong lĩnh vực quản lý chuyên
ngành đối với hàng hóa xuất
nhập khẩu, quá cảnh; người và
phương tiện xuất nhập cảnh, quá
cảnh; đơn giản hóa hồ sơ, chứng
từ cần phải nộp/xuất trình; xây
dựng Nghị định về quản lý hải
quan đối với hàng hóa xuất nhập
khẩu được giao dịch qua thương
mại điện tử…

Tại Phiên họp mới đây của
Ủy ban Chỉ đạo 1899, lãnh đạo
Chính phủ cũng đã đề nghị các
Bộ, ngành sớm đẩy nhanh việc rà
soát, sửa đổi các quy định có liên
quan để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ
người dân và DN.n

Thời gian qua, các Bộ, ngành đã tích cực thực hiện điện tử hóa thủ tục KTCN Ảnh: baochinhphu.vn

25 nhóm sản phẩm, hàng hóa hiện vẫn còn chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành (KTCN); một
số Bộ, ngành thiếu quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ để cải cách toàn diện hoạt động này.
Trước thực trạng đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành sớm sửa đổi, bổ sung các quy định liên
quan để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và DN.

Quyết liệt cải cách hoạt động 
kiểm tra chuyên ngành 
rMINH ANH

HOSE công bố thông tin 
thị trường tháng 01/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
(HOSE) vừa công bố thông tin thị
trường tháng 01/2020. Theo đó, tổng giá
trị vốn hóa niêm yết tại HOSE tính đến
ngày 31/01/2020 đạt 3,2 triệu tỷ đồng,
giảm 2,37% so với năm 2019, đạt xấp xỉ
55% GDP ước tính trong năm 2019.
Thanh khoản thị trường có sự cải thiện
so với cùng kỳ năm 2019 với giá trị và
khối lượng giao dịch bình quân phiên
lần lượt đạt 3.871 tỷ đồng và 189,1 triệu
cổ phiếu, tăng lần lượt 31,11% về giá trị
và 39,41% về khối lượng. 

Tính đến hết ngày 31/01/2020, trên
HOSE có 382 cổ phiếu, 3 chứng chỉ
quỹ đóng, 2 chứng chỉ quỹ ETF, 47
chứng quyền có bảo đảm và 44 trái
phiếu niêm yết; tổng khối lượng cổ
phiếu niêm yết đạt 89,675 tỷ cổ phiếu.n

XUÂN HỒNG

Khuyến khích giao dịch 
thanh toán không dùng 
tiền mặt để phòng ngừa nCoV

Trong thời điểm dịch viêm phổi cấp
do virus Covid-19 (nCoV) vẫn diễn
biến phức tạp, lãnh đạo Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (NHNN) khuyến cáo
người dân hạn chế dùng tiền mặt, tăng
cường sử dụng dịch vụ thanh toán trực
tuyến để giảm nguy cơ lây lan nCoV.

Các ngân hàng thương mại cũng chủ
động đẩy mạnh thanh toán không dùng
tiền mặt. Để khuyến khích khách hàng
thanh toán không dùng tiền mặt, một số
ngân hàng miễn 100% phí thanh toán
cho khách hàng khi giao dịch điện tử
như: HDBank, SeABank… Ngân hàng
Nam Á có văn bản yêu cầu nhân viên
giới thiệu, hướng dẫn khách hàng sử
dụng các sản phẩm ngân hàng điện tử
như: Internet Banking, Open Banking…

để kiểm tra số dư, chuyển tiền, thanh
toán hóa đơn, thanh toán thẻ, gửi tiết
kiệm mà không phải đến ngân hàng…n

ĐĂNG KHOA

Cơ quan thuế các cấp 
tạm thời chưa tổ chức 
tập huấn, đối thoại

Thực hiện biện pháp phòng chống
dịch do virus Corona, Tổng cục Thuế
đã yêu cầu các cục thuế tạm thời chưa
tổ chức tập huấn, hội nghị đối thoại
trực tiếp với người nộp thuế; chủ động
và đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế
qua internet, điện thoại, thư điện tử để
giảm bớt việc tiếp xúc trực tiếp mà
vẫn đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng, hiệu
quả. Đồng thời, ngành thuế cũng giảm
thiểu hội họp để phòng tránh dịch do
virus Corona gây ra.n

MINH ANH

+ Thủ tướng Chính phủ vừa ban
hành Quyết định số 203/QĐ-TTg thành
lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực
hiện Chiến lược phát triển bền vững
kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng
Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban.

+ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài
chính chỉ đạo cho phép giao nhận hàng
hóa tại cửa khẩu và thực hiện nghiêm
việc kiểm dịch hàng hóa bảo đảm các yêu
cầu phòng, chống dịch theo quy định.

+ Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN),
tính đến ngày 31/01/2020, đã có
26.292/28.089 đơn vị sử dụng NSNN
có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành
phố trực thuộc T.Ư và KBNN thành
phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố
trực thuộc T.Ư tham gia dịch vụ công,
đạt tỷ lệ 94%.n     THU HUYỀN
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Hầu hết các khoản thu đều
tăng nhưng thu từ hoạt động
xuất nhập khẩu giảm mạnh 

Bộ Tài chính cho biết, tổng
thu NSNN tháng 01/2020 ước đạt
166.700 tỷ đồng, bằng 11% dự
toán, tăng 4,8% so với cùng kỳ
năm 2019.

Cụ thể, thu nội địa ước đạt
146.100 tỷ đồng, bằng 11,6% dự
toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ
năm 2019. Trong đó, thu từ khu
vực DNNN đạt 11,7% dự toán -
xấp xỉ cùng kỳ năm 2019, thu từ
khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài đạt 13% dự toán, thu từ
khu vực ngoài quốc doanh đạt
13,8% dự toán, thuế thu nhập cá
nhân đạt 11% dự toán, thuế bảo
vệ môi trường đạt 8,3% dự toán,
các loại phí và lệ phí đạt 9,9% dự
toán. Hầu hết các khoản thu đều
tăng, riêng thu từ phí và lệ phí
giảm nhẹ.

Thu từ dầu thô ước đạt 5.600
tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán,
tăng 33,7%, chủ yếu do phát sinh
thu từ nguồn kết dư chi phí năm
2019 của Liên doanh Vietsopetro
với 2.700 tỷ đồng.

Thu từ hoạt động xuất nhập
khẩu ước đạt 22.000 tỷ đồng,
bằng 6,5% dự toán, giảm 34,8%
so với cùng kỳ năm 2019 do tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu tháng
01 ước giảm 15,1% so với tháng
12/2019 và giảm 12,8% so với
cùng kỳ năm trước. Sau khi hoàn
thuế giá trị gia tăng theo chế độ

(7.000 tỷ đồng), thu cân đối ngân
sách từ hoạt động xuất nhập
khẩu đạt 15.000 tỷ đồng, bằng
7,2% dự toán.

Điều đáng nói là trong khi
các khoản thu khác đều tăng thì
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

giảm mạnh. Theo Bộ Tài chính,
sở dĩ số thu này trong tháng 01
giảm tới 34,8% so với cùng kỳ
năm ngoái là do dịch bệnh nCoV
bùng phát tại Trung Quốc đã
khiến cho tình hình xuất nhập
khẩu hàng hoá của nước ta với

quốc gia này bị đình trệ. Một
nguyên nhân khác là do Tết
Nguyên đán Canh Tý 2020 rơi
vào tháng 01 nên số ngày làm
việc thực tế của tháng này chỉ là
17 ngày.

Ngân sách có khả năng 
hụt thu hàng chục tỷ đồng 

Để thực hiện thắng lợi các
mục tiêu về tài chính - NSNN
năm 2020, ngay từ đầu năm, sau
khi Chính phủ ban hành Nghị
quyết số 01/NQ-CP về nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán NSNN năm 2020
và Nghị quyết số 02/NQ-CP về
tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2020, Bộ Tài chính đã sớm
ban hành kế hoạch hành động
thực hiện các nghị quyết này.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dịch

nCoV và một số yếu tố khác đã,
đang và sẽ tác động bất lợi đến
hoạt động sản xuất, kinh doanh,
thậm chí có khả năng gây hụt
thu ngân sách. 

Theo đánh giá của Bộ Công
Thương, việc Trung Quốc thực
hiện các biện pháp để chống
dịch nCoV đang gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực
kinh tế của Việt Nam, như: giao
thông vận tải, đặc biệt là vận tải
hàng không, đường bộ và đường
sắt qua biên giới, du lịch, bán lẻ,
thị trường chứng khoán, chuyển
phát nhanh, logistics... Đáng chú
ý, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ
không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu
cực cả trong ngắn hạn và trung
hạn do nhu cầu tiêu thụ giảm.

Thống kê của ngành hải
quan cho thấy, trong tháng 01,
giá trị xuất khẩu tất cả nhóm
hàng sang Trung Quốc đều
giảm. Cụ thể, giá trị xuất khẩu
nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước

Nhiều yếu tố bất lợi tác động tới 
thu ngân sách nhà nước
r THÙY ANH

Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận kế
hoạch tăng vốn cho một số ngân hàng
thương mại. Chính phủ cũng có kế
hoạch tăng vốn cho các ngân hàng
thương mại nhà nước. Việc tăng vốn
của các tổ chức tín dụng không chỉ
giúp các ngân hàng đáp ứng tỷ lệ an
toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn Basel
II mà còn góp phần nâng cao năng lực
tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho
phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều ngân hàng có kế hoạch tăng
vốn điều lệ

Theo quy định tại Thông tư số
41/2016/TT-NHNN, kể từ ngày
01/01/2020, tất cả ngân hàng thương mại
phải đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
(CAR) theo tiêu chuẩn Basel II. Tuy
nhiên, kết thúc năm 2019 mới chỉ có 18
ngân hàng hoàn thành kế hoạch này. Vì
vậy, ngay từ đầu năm nay, một số ngân
hàng đã trình NHNN kế hoạch tăng vốn.

Đầu tháng 01/2020, NHNN đã có văn
bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương
mại cổ phần (TMCP) Việt Á (VietA-
Bank) tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ
đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên
của VietABank thông qua. Mục đích tăng
vốn của VietABank nhằm đạt chuẩn Basel
II, đẩy mạnh đầu tư công nghệ thông tin,
nâng cao năng lực tài chính và tăng trưởng
quy mô. Ngày 10/02/2020, Hội đồng quản
trị VietABank đã thông qua nghị quyết về
việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện
hữu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, ngân
hàng dự kiến phát hành 150,5 triệu cổ
phiếu. Sau đợt phát hành này, VietABank

sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 3.500 tỷ đồng
lên gần 5.005 tỷ đồng.

Cùng thời điểm trên, NHNN cũng
chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Nam Á
(Nam A Bank) thực hiện tăng vốn điều lệ
từ 3.890 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, thông
qua phương án phát hành cổ phiếu để trả
cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào
bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và
phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa
chọn người lao động (cổ phiếu ESOP).
Gần đây nhất, Ngân hàng TMCP Quân

đội (MB Bank) cũng đã được chấp thuận
tăng vốn điều lệ từ 23.727 tỷ đồng lên
24.417 tỷ đồng. 

Trước đó, tại thời điểm cuối năm 2019,
nhiều ngân hàng cũng đã được NHNN
chấp thuận và có kế hoạch chào bán cổ
phiếu để tăng vốn điều lệ. Điển hình như
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, từ đó
tăng vốn điều lệ của Ngân hàng này từ
1.000 tỷ đồng lên mức 6.500 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

(SHB) cũng được NHNN chấp thuận tăng
vốn điều lệ từ 12.036 tỷ đồng lên 15.043
tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu.

Các chuyên gia nhận định, với kế
hoạch phát hành cổ phiếu trong thời gian
tới, dự kiến, vốn điều lệ của một số ngân
hàng sẽ có nhiều thay đổi. Bởi một trong
những điều kiện để đáp ứng chuẩn Basel
II là ngân hàng phải tuân thủ một số quy
định về tỷ lệ giới hạn an toàn vốn. Theo
lãnh đạo NHNN, nếu các ngân hàng đạt
chuẩn Basel II sớm sẽ được áp dụng cơ
chế cho phép tăng trưởng tín dụng cao
hơn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng
tín dụng năm nay được duy trì ở mức
thấp 14%, trong khi lợi nhuận chủ yếu
của các ngân hàng vẫn đến từ tín dụng,
việc được cho phép tăng trưởng tín dụng
cao hơn sẽ giúp ngân hàng tăng trưởng
lợi nhuận tốt hơn. 

Các ngân hàng thương mại nhà nước
cũng sẽ sớm được tăng vốn

Cùng với cuộc đua tăng vốn của các
ngân hàng thương mại cổ phần, các ngân
hàng thương mại nhà nước cũng đồng loạt
kiến nghị được tăng vốn. 

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm
2020 của ngành ngân hàng, ông Phan
Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam (BIDV) - cho rằng, tăng vốn là
một trong những điều kiện tiên quyết đối

Ngân hàng với cuộc đua tăng vốn…
r Đ. KHOA

Theo dự báo, thu NSNN sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới    
Ảnh: baocantho.com.vn

Tháng 01/2020, hầu hết các khoản thu ngân sách đều tăng nhưng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu lại giảm sâu so với cùng kỳ năm
ngoái. Các chuyên gia về tài chính lo ngại, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra và một
số yếu tố khác sẽ khiến cho thu ngân sách gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Nhiều ngân hàng đã được NHNN chấp thuận và có kế hoạch chào bán cổ phiếu
để tăng vốn điều lệ Ảnh: MINH THÁI
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Theo các nhà phân tích, mức độ
nghiêm trọng của dịch bệnh sẽ
quyết định phản ứng của thị
trường. Diễn biến thị trường qua
các đợt dịch bệnh trong quá khứ
cho thấy, dịch bệnh là rủi ro với
thị trường chứng khoán (TTCK)
trong ngắn hạn nhưng cũng là cơ
hội đầu tư trong trung, dài hạn.

Từ ngày 22/01 đến 03/02, hầu
hết các TTCK đều giảm điểm

mạnh do tâm lý lo ngại của các nhà
đầu tư trước dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của virus
Corona (nCoV). Trong đó, tại Việt
Nam, VN-Index và HNX-Index
cũng  giảm lần lượt là 6,39% và
4,05%. Tuy nhiên, trong các phiên
giao dịch gần đây, khi tâm lý nhà
đầu tư đã ổn định trở lại nhờ các
thông tin tốt liên quan đến kết quả
kinh doanh, các chỉ số của nền kinh
tế Mỹ và chính sách hỗ trợ thị
trường của Ngân hàng T.Ư Trung
Quốc, TTCK toàn cầu đã hồi phục
mạnh mẽ. 

Dịch bệnh từng tác động 
tới thị trường chứng khoán 
thế giới ra sao?

Trước dịch bệnh nCoV, thế giới
đã trải qua nhiều đại dịch như:
SARS năm 2002-2003, H5N1 năm
2006 và Ebola năm 2014. Theo dõi
biến động thị trường trong thời gian
diễn ra các dịch bệnh trước đây, các
nhà đầu tư sẽ không phải lo lắng
quá nhiều khi chỉ số chứng khoán
chính của thế giới vẫn tiếp tục đi
lên sau đó và còn phá các đỉnh lịch
sử cho tới nay. Thực tế trong những
phiên giao dịch gần đây, các chỉ số
của chứng khoán Mỹ cũng đã quay
trở lại mức điểm lịch sử. 

Trong quá khứ, Chỉ số S&P 500
- chỉ số bao gồm 500 loại cổ phiếu
được lựa chọn từ 500 công ty có
mức vốn hóa thị trường lớn nhất
của Hoa Kỳ - tăng 14,59% sau
trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh
SARS được phát hiện vào cuối năm
2002 đầu năm 2003. Khoảng 12
tháng sau đó, S&P 500 tăng
20,76%. Diễn biến tương tự cũng
xảy ra với chứng khoán toàn cầu
khi theo dõi MSCI All Countries
World Index - chỉ số phản ánh diễn
biến của các thị trường mới nổi và
phát triển quan trọng trên toàn thế
giới của MSCI. Theo thống kê 13
đợt dịch bệnh kể từ năm 1980 cho
đến nay, Chỉ số MSCI World Index
phục hồi mạnh, trung bình 0,4%
sau 1 tháng, 3,08% sau 6 tháng và
8,5% sau 1 năm.

Các nhà phân tích nhận định,
mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh
sẽ quyết định phản ứng của thị

trường. Các đợt dịch bệnh trong
quá khứ đều tác động đến kinh tế
các nước tâm dịch, tuy nhiên, tâm
lý và cách hành xử với dịch bệnh
mới là yếu tố quyết định mức độ
thiệt hại. Dịch bệnh bùng phát ảnh
hưởng tiêu cực lên các TTCK trong
ngắn hạn. Mức độ thiệt hại tập
trung vào 3 tháng đầu và hồi phục
đáng kể sau đó. Như vậy, dịch bệnh
là rủi ro với TTCK trong ngắn hạn
nhưng cũng là cơ hội đầu tư trong
trung, dài hạn. 

Cơ hội đầu tư trung, 
dài hạn khi thị trường 
đã tìm được điểm cân bằng 

Đối với TTCK Việt Nam, sau
kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Chỉ số
VN-Index đã giảm hơn 4% xuống
vùng dưới 900 điểm, đây cũng là
vùng thấp nhất của Chỉ số này kể
từ năm 2017 đến nay. Sau 3 phiên
giảm điểm mạnh, VN-Index đã
giao dịch cân bằng hơn, không còn
diễn ra tình trạng bán tháo và có
những phiên bật tăng trở lại. Về
điểm số, từ ngày 30/01 đến 07/02,
VN-Index chỉ còn giảm 50,71
điểm, tương đương 5,11%; HNX-
Index giảm 1,36 điểm, tương
đương 1,28%. Trong khoảng thời
gian này, khối ngoại cũng đã bán
ròng 833 tỷ đồng trên HSX và
98,27 tỷ đồng trên HNX. 

Tuy các chỉ số đều giảm khá
mạnh nhưng diễn biến các cổ
phiếu niêm yết lại có sự phân hóa.
Nhóm các cổ phiếu ngân hàng vẫn
có được mức tăng điểm nhẹ, như:
CTG, VPB hay HDB… trong khi
các cổ phiếu của nhóm ngành
hàng không, bất động sản hay dầu
khí lại có mức giảm khá mạnh so

với thời điểm trước Tết Nguyên
đán. Nguyên nhân của tình trạng
này là do ngành du lịch Việt Nam
bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch
bệnh nCoV, khiến triển vọng kinh
doanh của các ngành hàng không,
dịch vụ lưu trú kém tích cực, điều
đó đã tác động ngay đến giá các cổ
phiếu thuộc nhóm ngành này.
Nhóm cổ phiếu ngành hàng không
đã giảm gấp đôi so với chỉ số
chung của thị trường, trong đó:
VJC giảm 11%, HVN giảm
khoảng 15%. Bên cạnh DN hàng
không, các DN kinh doanh bất
động sản nghỉ dưỡng - du lịch
cũng bị ảnh hưởng khi tỷ lệ thuê
phòng tại các khu du lịch giảm do
lượng khách Trung Quốc giảm. 

Theo dõi diễn biến TTCK trong
quá khứ ở những đợt sụt giảm bất
thường cũng như các yếu tố nội tại
của nền kinh tế và thị trường, có thể
thấy, bối cảnh này dường như đang
mở ra cơ hội lớn với hoạt động đầu
tư trung hạn. Do thị trường sụt giảm
trên diện rộng, mặt bằng giá nhiều
cổ phiếu đã giảm về mức thấp lại
tạo ra sự hấp dẫn để thu hút nhà đầu
tư sớm trở lại. Sau những phiên
giảm điểm mạnh vừa qua, P/E và
P/B của VN-Index đã giảm lần lượt
về mức 16,38 và 2,18; trong khi P/E
và P/B của HNX-Index lần lượt ở
mức 7,29 và 0,9. Hai chỉ số này của
VN-Index đang ở vùng thấp trong
khi mức tăng trưởng lợi nhuận các
DN niêm yết năm 2020 được dự
báo duy trì ở mức 10 - 15%. Hiện
nay, nhiều cổ phiếu đã nằm ở vùng
giá hợp lý để mua vào đối với mục
tiêu đầu tư trong vài tháng tới như
các cổ phiếu: ngân hàng, ngành
thép và ngành bán lẻ.n

THị TRườNG CHứNG KHOÁN: 

Cơ hội đầu tư trung, dài hạn 
sau những phiên giảm điểm bởi nCoV
r TIẾN DŨNG

đạt 1,85 tỷ USD, giảm tới 18,8% so với cùng kỳ năm
2019. Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu và khoáng
sản ước đạt gần 0,294 tỷ USD, giảm tới 36,3% so với
cùng kỳ năm 2019. Với nhóm hàng công nghiệp chế
biến, tình hình cũng không khả quan hơn khi kim ngạch
xuất khẩu ước đạt 15,88 tỷ USD, giảm 13,8% so với
cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động giao thương với Trung Quốc, Bộ Tài
chính dự báo hoạt động này sẽ còn khó khăn do việc nhập
khẩu qua biên giới, cửa khẩu bị hạn chế và gián đoạn. Các
ngành nghề bị ảnh hưởng, thiệt hại trực tiếp trong ngắn
hạn như: nông sản, thủy sản, thực phẩm… Còn ngành dệt
may (nhập khẩu vải, sợi), điện tử, tiêu dùng (linh kiện,
phụ kiện nhập khẩu từ Trung Quốc) sẽ chịu tác động từ
sự ngưng trệ sản xuất.

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, dịch nCoV
và các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
ở trong nước sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động
sản xuất kinh doanh và thu ngân sách. Sản lượng tiêu
thụ rượu, bia đã giảm trên 50%, cộng với những tác
động từ dịch nCoV sẽ khiến ngân sách có nguy cơ hụt
thu khoảng 30.000 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở đó,
giá dầu thô đang có xu hướng giảm, giá giao dịch bình
quân hiện nay chỉ còn trên 50 USD/thùng, trong khi vào
tháng 01, mức giá dầu thô bình quân ước đạt 68
USD/thùng, điều này có thể sẽ làm ngân sách hụt thu
thêm trên 3.000 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, những kết quả đạt được
trong tháng 01/2020 tương đối khả quan, tuy nhiên, đó là
dư âm của kết quả sản xuất kinh doanh trong quý
IV/2019. Thời gian tới, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ
gặp nhiều khó khăn.

Dựa trên các kịch bản về tăng trưởng kinh tế trong
trường hợp dịch nCoV được khống chế kịp thời trong quý
I hoặc kéo dài sang quý II/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
nhận định, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% trong năm
nay là thách thức rất lớn đối với nước ta. Điều này được
dự báo là sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới thu ngân sách
trong thời gian tới.n

với các tổ chức tín dụng để đáp ứng được các chỉ số
an toàn cũng như gia tăng nguồn lực phục vụ đầu tư
phát triển kinh tế. Đại diện BIDV kiến nghị được xem
xét cấp vốn trực tiếp hoặc thông qua trả cổ tức bằng
cổ phiếu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu ESOP.
Cùng quan điểm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Nghiêm Xuân Thành cũng đề xuất được chia cổ tức
bằng cổ phiếu để tăng vốn.

Còn với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt
Nam (VietinBank), hiện Ngân hàng này đã đáp ứng
toàn diện các yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II, tuy
nhiên, VietinBank vẫn chưa được NHNN chứng nhận
đạt chuẩn Basel II do vốn điều lệ chưa đáp ứng được
quy định. Đại diện VietinBank cho biết, ngay sau khi
được Chính phủ phê duyệt tăng vốn và thực hiện tăng
vốn điều lệ, VietinBank sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu của chuẩn mực Basel II và Ngân hàng sẽ tập trung
tăng khả năng tự chủ tài chính, tăng khả năng tích lũy
nội bộ.

Theo đánh giá của NHNN tại thời điểm cuối năm
2019, các ngân hàng thương mại nhà nước đang có tỷ
lệ an toàn vốn sát ngưỡng quy định Thông tư số
41/2016/TT-NHNN. Nếu các ngân hàng này không
được tăng vốn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu về vốn đầu
tư trong phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, NHNN thừa
uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Quốc hội
và Ban cán sự đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính
trị kiến nghị giải pháp cho vấn đề này. Tại Nghị quyết
số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán NSNN năm 2020, Chính phủ cũng yêu cầu
kịp thời tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương
mại nhà nước nắm giữ trên 50% vốn và Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).
Thực hiện chủ trương này, mới đây, đại diện Chính
phủ cho biết sẽ tăng vốn điều lệ khoảng 10.000 tỷ
đồng cho Vietcombank và VietinBank trong quý
I/2020. Với Agribank, toàn bộ lợi nhuận nộp ngân sách
trong năm 2020 sẽ được dùng để tăng vốn điều lệ.n

Nguồn: Bloomberg
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Việt Nam lọt top 20 quốc gia phát triển 
du lịch nhanh nhất thế giới

Tổ chức Du lịch thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO)
vừa công bố danh sách 20 quốc gia có sự phát triển du
lịch nhanh nhất thế giới năm 2019, trong đó có Việt Nam.
UNWTO cũng thống kê các quốc gia có sự tăng vọt về
số lượng khách ghé thăm hằng năm. Việt Nam xếp ở vị
trí thứ 7 trong top quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh
nhất thế giới với lượng khách tăng 16,2%. Bên cạnh
những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, sự thân thiện của
con người cũng đã góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của
Việt Nam. Phát triển bền vững, có trách nhiệm, trên nền
tảng tăng trưởng xanh là quan điểm xuyên suốt của du
lịch Việt Nam.n THANH XUYÊN

Hướng dẫn triển khai Cuộc thi Đại sứ 
Văn hóa đọc năm 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản
hướng dẫn triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm
2020. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc
sách, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành
thói quen và kỹ năng đọc sách, yếu tố quan trọng góp phần
phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. 

Cuộc thi gồm hai vòng: Vòng sơ khảo tổ chức tại các
tỉnh và các trường đại học, dự kiến từ tháng 02 đến ngày
15/7. Vòng chung kết: Ban Tổ chức nhận bài dự thi trước
ngày 20/7; tổ chức chấm bài và trao giải, vinh danh Đại
sứ Văn hóa đọc tại Hà Nội dự kiến vào đầu tháng 9.n

TUỆ LÂM

Thực hiện thanh tra đột xuất đơn vị, 
doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Trước tình hình số thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo
hiểm y tế (BHYT) chưa đạt kết quả như mong đợi, BHXH
Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố
trực thuộc T.Ư cần thường xuyên chỉ đạo, phân công, đôn
đốc cán bộ làm việc với đơn vị sử dụng lao động để thu
BHXH, BHYT kịp thời, không để nợ trong các tháng tiếp
theo; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tài
chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển
hết số tiền phải đóng BHYT, BHXH tự nguyện đến hết
quý I trước ngày 21/02/2020. Đặc biệt, BHXH các tỉnh,
thành phố cần xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện
ngay việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất
đối với những DN nợ BHXH, BHYT theo quy định; kiên
quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đề
nghị cơ quan Công an điều tra, khởi tố theo quy định của
Bộ luật Hình sự…n Đ. KHOA

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có
thành tích trong công tác chống dịch nCoV

Nhằm động viên kịp thời các bác sĩ trong công tác
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới virus Corona (nCoV) gây ra, ngày 11/02, Bộ Y tế đã
trao Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân thuộc Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư và Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã
có thành tích trong việc đón 30 công dân Việt Nam từ
tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về nước tránh dịch.

Biểu dương thành tích của các cá nhân và tập thể, Thứ
trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới T.Ư chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực, nêu cao
tinh thần quyết tâm, tạo mọi điều kiện thu dung mọi bệnh
nhân bị nhiễm nCoV, đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm
chéo trong Bệnh viện, làm tốt công tác tập huấn chuyển
giao kỹ thuật cho tuyến dưới, sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến
dưới để cùng ứng phó với dịch bệnh.n N. HỒNG

Du lịch Việt Nam có thể thiệt hại khoảng 7 tỷ USD 
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Trung

Quốc là thị trường khách du lịch nước ngoài lớn nhất thế
giới, tăng vọt từ 4,5 triệu người vào năm 2000 lên tới
150 triệu người vào năm 2018. Trong năm 2020, con số
này được dự báo sẽ tăng gấp đôi khi tỷ lệ người sở hữu
hộ chiếu tại Trung Quốc tăng từ mức 10% dân số hiện
tại lên 20%. Ở Việt Nam, khách Trung Quốc cũng vẫn

đang xếp vị trí số 1 với 5,8 triệu lượt năm 2019, tăng
17% so với cùng kỳ năm trước. Tập đoàn Trip.com - một
trong những hãng du lịch trực tuyến hàng đầu của Trung
Quốc - dự báo, năm 2020, Việt Nam sẽ là một trong
những điểm đến du lịch ngắn ngày ưa thích của người
Trung Quốc.

Tuy nhiên, dịch nCoV bùng nổ vào đúng mùa cao
điểm khiến ngành du lịch Việt Nam lao đao. Phó Tổng
cục trưởng Tổng cục Du lịch Lê Hoài Chung cho biết,
ước tính con số thiệt hại của ngành du lịch Việt Nam
trong 3 tháng tới khoảng 5,9 - 7,7 tỷ USD nếu không có
các giải pháp quyết liệt thu hút khách. Trong đó, tập
trung chủ yếu ở thị trường khách Trung Quốc, quốc tế
và nội địa. Theo đó, với thị trường Trung Quốc, khách
du lịch sẽ giảm 90 - 100%, tương ứng từ 1,7 - 1,9 triệu
lượt (1,8 - 2 tỷ USD); các thị trường quốc tế khác được
dự báo giảm 50 - 70%, tương đương 2 - 2,8 triệu lượt
(2,2 - 3 tỷ USD); thị trường nội địa giảm 50 - 70%,
khoảng 10,9 - 15,3 triệu lượt (1,9 - 2,7 tỷ USD). 

Các địa phương trên cả nước cũng ghi nhận sụt giảm
mạnh về lượng khách chỉ trong nửa tháng dịch bệnh
bùng phát. Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa,
địa phương này dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
nhất do khách Trung Quốc hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất
trong tổng số khách quốc tế đến khu vực, tới hơn 70%
tổng lượt khách quốc tế trong năm 2019. Bên cạnh đó,
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) trung bình đón khoảng
12.000 lượt khách/ngày, tuy nhiên, tính tới thời điểm
hiện tại, chỉ đón khoảng 3.000 khách/ngày, giảm 2/3 so
với cùng kỳ năm trước. Tương tự, TP. Hà Nội, TP. HCM,
Đà Nẵng và Huế cũng chịu sự ảnh hưởng nặng nề khi
lượng khách sụt giảm đến 70%.

Chủ động tìm kiếm thị trường mới
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch

Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết, Hiệp
hội thường xuyên đề xuất, định hướng cho các DN lữ
hành cập nhật tình hình kịp thời, không tuyên truyền phổ
biến thông tin không chính thống, tuân thủ hướng dẫn
của ngành y tế trong phòng chống dịch, đảm bảo an toàn
cho khách du lịch. Hiệp hội cũng sẽ triển khai chương
trình kích cầu mạnh mẽ trước, trong và sau khi dịch bệnh
chấm dứt. Trong khi đó, theo Tổng cục Du lịch Việt
Nam, việc phục hồi lượng khách sẽ mất rất nhiều thời
gian ngay cả khi dịch bệnh chấm dứt, tuy nhiên, ngành
du lịch đã chuẩn bị để trở lại ngay tháng 4 năm nay. 

Bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch,
cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội du lịch T.Ư và địa

phương đã liên tục có những cuộc họp bàn về các biện
pháp để ứng phó với dịch bệnh do nCoV gây ra. Ý kiến
chung từ các cuộc họp này là ngành du lịch sẽ chuẩn bị
chương trình kích cầu lớn để thu hút du khách quay lại
sau dịch. Tiếp đó, cơ quan quản lý cần đề nghị Chính
phủ xem xét khả năng miễn lệ phí, đơn giản thủ tục visa
cho khách du lịch trọn gói đi theo đoàn do các công ty
lữ hành quốc tế phục vụ, cho phép triển khai cấp visa tại

cửa khẩu. Mặt khác, cần kiến nghị UBND các tỉnh, thành
phố xem xét giảm giá, miễn phí vé, phí tham quan từ 1 -
2 tháng sau khi hết dịch để kích cầu du lịch. 

Cùng với chính sách kích cầu dành cho du khách, DN
cũng cần được hỗ trợ bằng các hình thức như: giãn thuế,
giảm thuế, giãn lãi suất cho DN lữ hành, khách sạn, vận
chuyển bị thiệt hại do dịch bệnh. Đồng thời, để tạo hiệu
ứng tốt giúp ngành du lịch sớm lấy lại đà tăng trưởng khi
dịch bệnh chấm dứt và tổ chức các hoạt động xúc tiến
quảng bá ngay khi có thể, các địa phương, DN cần phải
bình tĩnh, chủ động trong công tác ứng phó với dịch
bệnh, tránh nghiêm trọng hóa tạo ra sự kỳ thị khách. Vì
vậy, nếu có thông tin về trường hợp phân biệt, kỳ thị
khách, cơ quan chức năng sẽ xử phạt nghiêm.

Mặc dù nhìn nhận khó khăn nhưng một số DN cho
rằng, đợt sụt giảm này cũng là cơ hội để đẩy mạnh việc
tái cơ cấu thị trường, tránh lệ thuộc quá nhiều vào một
vài thị trường lớn. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng
Cao Trí Dũng nêu ví dụ, Trung Quốc là thị trường rất lớn
của thế giới và vị trí ngay bên cạnh Việt Nam nên không
thể xem nhẹ nhưng cũng không nên quá lệ thuộc, phải
mở rộng ra các thị trường khác để tránh sụt giảm sâu khi
có sự cố, như dịch nCoV lần này. Đồng quan điểm, một
số ý kiến khác cũng cho rằng, khi thị trường trọng điểm
của du lịch Việt Nam là Trung Quốc bị ảnh hưởng mạnh,
ngành du lịch cần mở rộng thị trường có kết nối đường
bay thuận tiện đang có tốc độ tăng trưởng cao như: Hàn
Quốc, Nhật Bản và ASEAN; tập trung khai thác thị
trường lớn, tiềm năng như Ấn Độ; tăng cường thu hút
khách du lịch từ Bắc Mỹ, khai thác mạnh hơn thị trường
Mỹ và Canada, nhất là khi có đường bay thẳng từ Việt
Nam đến Mỹ.n

Ngành du lịch sẽ chuẩn bị chương trình kích cầu lớn
để thu hút du khách Ảnh: THÁI ANH

Ngành du lịch Việt Nam đang phải chịu quả hậu quả nặng nề vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona (nCoV) gây ra, khiến thị trường khách chủ lực Trung Quốc sụt giảm mạnh, trong khi khách
tại một số thị trường khác cũng bắt đầu hủy tour. Các DN lữ hành và DN liên quan đến du lịch đang trong
tình thế rất khó khăn.

Ngành du lịch thiệt hại nặng nề 
do virus Corona
r LÊ HÒA

- Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản gửi các Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc T.Ư về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện
tử không kèm bản giấy.

- Từ ngày 05 - 07/02, các đoàn kiểm tra của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra thực
tế việc dừng tổ chức lễ hội, triển khai phòng, chống

dịch bệnh viêm phổi do virus Corona (nCoV) tại
nhiều địa phương. 

- Ngày 06/02, tại Cuba, Hội chợ Sách quốc tế La
Habana lần thứ 29 năm 2020 đã khai mạc tại di tích
lịch sử Pháo đài El Morro - La Cabaña. Việt Nam là
khách mời danh dự. 

- Ngày 07/02, tại Hà Nội, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã tổ chức Cuộc họp Ban Soạn thảo,
Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.n YẾN NHI
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Ngày 06/02/2020, Cơ quan Tổng Kiểm
toán Nhà nước Canada (OAG) đã phát
hành Báo cáo kiểm toán hệ thống
giáo dục vùng lãnh thổ Tây Bắc
Canada (NWT), trong đó chỉ trích
những người đứng đầu ngành giáo
dục khu vực này vì những yếu kém
trong cách quản lý, giám sát, vận
hành hệ thống giáo dục.

Báo cáo kiểm toán được hoàn thành
vào tháng 11/2019 song mãi tới

tháng 02/2020 mới được chính thức
công bố. Cuộc kiểm toán đã đánh giá
xem cách thức hoạch định, hỗ trợ và
giám sát các dịch vụ và chương trình
giáo dục trong giai đoạn từ năm 2015-
2019 của NWT có được thực hiện một
cách phù hợp hay không?

Kết quả kiểm toán cho thấy, nhiều
cam kết quan trọng của NWT đã không
đạt được những kết quả như mong đợi,
cụ thể: việc cung cấp dịch vụ đào tạo
ngôn ngữ và văn hóa còn chậm tiến bộ,
công tác hỗ trợ sinh viên và giáo viên ở
các vùng xa còn nhiều hạn chế,…

Bên cạnh đó, các kiểm toán viên
cho biết, nhiều dữ liệu chính quyền
NWT công bố là không đầy đủ, thậm
chí một số thông tin là sai lệch đáng kể.
Điển hình như phương pháp tính tỷ lệ
tốt nghiệp cấp trung học phổ thông của
chính quyền NWT được cho là sai sót
một cách căn bản. Trong năm 2017,
NWT công bố tỷ lệ tốt nghiệp này là
72%, song các kiểm toán viên cho biết
con số này thực tế chỉ đạt 44%. 

Ông Glenn Wheeler - người đứng
đầu nhóm kiểm toán - nhấn mạnh:
“Chúng tôi nhận thấy sai sót trong hầu
hết các mặt được kiểm toán của hệ
thống giáo dục NWT”.

Trong một bài phát biểu gần đây,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa và
Việc làm Canada R.J Simpson cho biết,
các phát hiện của cơ quan kiểm toán
quốc gia là tiền đề cho những bước cải
thiện tiếp theo trong vòng 4 năm tới.
Bộ đồng tình với tất cả các khuyến
nghị mà Tổng Kiểm toán đã đề xuất.
“Tôi ý thức rõ được những lỗ hổng về

thành tích ở nhiều khu vực của NWT,
đặc biệt là những cộng đồng dân cư ở
khu vực phía Bắc NWT - nơi cần nhiều
hỗ trợ hơn nữa. Mục tiêu của Bộ là
hướng tới đảm bảo việc cung cấp một
hệ thống giáo dục công bằng ở khắp
các vùng miền, không kể đến hoàn
cảnh gia đình hay quy mô cộng đồng
nơi sinh sống”, ông Simpson cho hay.

Trả lời câu hỏi liệu các đề án của
Bộ cho đến nay có được thực hiện hiệu
quả không, Bộ trưởng Simpson cho
rằng, thời gian qua, Bộ đã gồng mình
thực hiện những đề án quá tham vọng
và giờ đây cần thiết phải thiết lập
những ưu tiên trong hành động.   

NWT hiện có khoảng 800 giáo viên
và 8.500 học sinh tại 49 trường học. Sở
Giáo dục NWT không trực tiếp vận
hành các trường học này, song cấp tài
chính cho các hội đồng giáo dục các
khu vực trong vùng lãnh thổ để thực
hiện. Trong năm tài khóa 2019, Sở đã
cấp 155 triệu USD cho các hội đồng
giáo dục khu vực. OAG nhận định, khó
khăn chính của hệ thống giáo dục NWT
là cung cấp giáo dục cho cộng đồng dân
cư ở các khu vực xa xôi miền Bắc NWT
và các trường học có quy mô nhỏ. 

Cuộc kiểm toán hệ thống giáo dục
của NWT lần gần nhất là được thực
hiện vào năm 2010. Nhiều vấn đề được
phát hiện trong cuộc kiểm toán lần
trước vẫn còn tồn tại dù đã một thập
niên trôi qua. 

Phản hồi lại những kết quả của bản
Báo cáo, người đứng đầu hệ thống giáo
dục NWT cho biết, trong tương lai sẽ
ưu tiên và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các
trường học có quy mô nhỏ cũng như
giáo viên ở các vùng xa xôi hẻo lánh. 

Kết luận cuộc kiểm toán, OAG cho
rằng Bộ Giáo dục, Văn hóa và Việc
làm đã không xây dựng được một bức
tranh toàn cảnh rõ nét về hiệu quả thực
hiện của hệ thống giáo dục cũng như
những tiến bộ của Bộ trong việc đổi
mới hệ thống giáo dục. Do thiếu các
biện pháp giám sát hiệu quả của hệ
thống giáo dục nên Bộ đã không thể
đánh giá một cách đầy đủ xem liệu hệ
thống giáo dục có đáp ứng những nhu
cầu của người học hay không. Cho đến
nay, Bộ chưa đưa ra được một phương
pháp giám sát hiệu quả hoạt động nào
tốt hơn dù đã tuyên bố trong một cam
kết hồi năm 2013.n

(Theo CBC và Cabin Radio)

Ông Glenn Wheeler (bên phải) - Trưởng Nhóm kiểm toán                 Ảnh: internet

Trong bối cảnh TP. New York
(Hoa Kỳ) đang phải vật lộn

với cuộc khủng hoảng do tình
trạng vô gia cư mang lại, Văn
phòng Tổng Thanh tra Thành
phố mới đây đã công bố kết quả
một cuộc kiểm toán, trong đó
chỉ trích công tác giám sát yếu
kém của chính quyền Thành phố
đối với Chương trình hỗ trợ nhà
ở có ngân sách 53 triệu USD
mỗi năm (Homebase). 

Homebase hoạt động tại 26
địa điểm thuộc 5 quận và do
chính quyền Thành phố quản lý.
Chương trình này được xây dựng
nhằm giúp đỡ những gia đình,
những người độc thân, vô gia cư
có chỗ ở ổn định, góp phần giảm
dần tỷ lệ dân vô gia cư và tiến tới

đạt được mục tiêu ổn định nhà ở
cho cư dân Thành phố.  

Cuộc kiểm toán trên đặc biệt
chỉ ra những thất bại của Cơ quan
Quản lý nhân sự (HRA) Thành
phố trong nhiệm vụ kiểm tra, đánh
giá kịp thời, đầy đủ các đối tượng,
trường hợp cần nhận trợ giúp để
sớm khắc phục. Nhiều trường hợp
không đủ điều kiện vẫn được
hưởng các khoản kinh phí của
Chương trình gây ảnh hưởng tới

các mục tiêu chung của Thành
phố. Cuộc kiểm toán cũng chỉ ra
HRA rất chậm trễ trong việc xử lý
các hồ sơ tài chính của Homebase
khiến ngân sách của Chương trình
thất thoát hơn 2,2 triệu USD.

New York - thành phố đông
dân nhất Hoa Kỳ - đang phải đối
mặt với cuộc khủng hoảng vô gia
cư rất nghiêm trọng khi hàng
nghìn gia đình đang vật lộn tìm
nơi ở. Thành phố đang chi nhiều

tiền hơn bao giờ hết để hỗ trợ
những người này vượt qua khủng
hoảng. Tuy nhiên, tình trạng vẫn
chưa giảm, thậm chí, dân số vô
gia cư tiếp tục tăng cao.

Nhấn mạnh tình trạng trên là
hậu quả của sự yếu kém trong
công tác quản lý nói chung, trong
cách tiếp cận của Thành phố đối
với vấn đề vô gia cư, Văn phòng
Tổng Thanh tra đã đưa ra những
khuyến nghị cần thiết cho Thành

phố vào thời điểm này. Cụ thể,
chính quyền Thành phố cần sát
sao hơn nữa trong việc quản lý
cư dân, sớm nắm bắt tình trạng,
số lượng thực tế những người có
nhu cầu về nhà ở. Đặc biệt, chính
quyền cần chấn chỉnh công tác
quản lý tài chính để sử dụng đúng
mục đích và hiệu quả ngân sách
hỗ trợ những người vô gia cư.n

(Theo Comptroller.nyc.gov)
YẾN NHI

HOA Kỳ: 

Đại hội EUROSAI lần thứ XI
Từ ngày 31/5 đến 04/6, Đại hội Tổ chức

Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Âu
(EUROSAI) lần thứ XI sẽ diễn ra tại Thủ
đô Prague (Cộng hòa Séc). Từ ngày 07/02,
Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Séc đã
nhận đăng ký tham dự từ các SAI. SAI Séc
cho biết, Đại hội sẽ có nhiều chương trình
phong phú, các hội thảo chuyên sâu và các
chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt.n

(Theo EUROSAI) 

Australia: Kiểm toán việc xây dựng
cầu Johnson Street 

Tổng Kiểm toán các chính quyền địa
phương của Australia mới đây đã lên kế
hoạch kiểm toán việc xây dựng cầu Johnson
Street (bang Victoria). Cầu được khánh
thành tháng 3/2018 sau nhiều năm trì hoãn,
chi phí đã tăng từ 35 triệu USD lên 100
triệu USD. Cuộc kiểm toán sẽ đưa ra
khuyến nghị cho các địa phương về cách
quản lý các dự án vốn trong tương lai.n

(Theo Vancouverisland)

Anh: Thanh tra hoạt động 
kiểm toán tại Thomas Cook

Hội đồng Báo cáo tài chính Anh sẽ sớm
thanh tra hoạt động kiểm toán của hãng EY
đối với Thomas Cook (TC) sau khi Tập
đoàn giải trí rơi vào cảnh phá sản hồi tháng
9/2019. EY đảm nhận vai trò kiểm toán cho
TC từ năm 2008 và được Ủy ban Kiểm
toán của Tập đoàn đánh giá hoạt động tốt.
Hiện, EY chưa đưa ra lời bình luận nào về
cuộc thanh tra trên.n (Theo Flightglobal)

Khuyến nghị cải thiện hệ thống giáo dục
vùng lãnh thổ Tây Bắc Canada
r NGỌC QUỲNH

Tiểu ban Chuẩn mực kiểm soát nội bộ
của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán
tối cao sẽ hội thảo trong 2 ngày 03 và 04/3,
tại Romania.n       (Theo INTOSAI)

Ngày 19, 20/3, cuộc họp Diễn đàn Lãnh
đạo kiểm toán toàn cầu lần thứ 7 sẽ diễn ra
tại tỉnh Madhya Pradesh, Ấn Độ.n

(Theo INTOSAI)
Vừa qua, Tập đoàn phần mềm Microsoft

đã thuê cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
tiến hành kiểm toán Công ty nhận diện khuôn
mặt AnyVision của mình.n   (Theo NBC)

YẾN NHI

Tin vắn
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Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus
Corona (nCoV) tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với đó,
lệnh cấm di chuyển nhằm hạn chế sự lây lan của nCoV
đang gây nhiều khó khăn cho các kiểm toán viên trong
công tác kiểm toán. Nhiều hãng kiểm toán tại Trung Quốc
đang phải đối mặt với những khó khăn để hoàn thành báo
cáo kiểm toán đúng thời hạn.

Dịch bệnh nCoV cản trở nhiều hoạt động kiểm toán 
Sự bùng phát của nCoV khiến Trung Quốc phải cách ly một

số thành phố ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, trong đó, Vũ Hán là nơi
bắt nguồn của loại virus chết người này. Chính phủ Trung Quốc
đã đóng cửa một số trung tâm vận tải để ngăn chặn dịch bệnh
lây lan, nhiều hãng hàng không đã ngừng các chuyến bay đến
Trung Quốc đại lục và Hồng Kông để thắt chặt công tác kiểm
soát biên giới.

Có thể nói, thời điểm hiện nay là giai đoạn bận rộn nhất của
các kiểm toán viên trong suốt năm tài chính khi phần lớn các
công ty chuẩn bị báo cáo tài chính của năm để phục vụ công tác
kiểm toán. Tuy nhiên, lệnh cấm di chuyển được đưa ra để phòng,
tránh sự lây lan của dịch bệnh nCoV đã khiến họ khó có thể hoàn
thành nhiệm vụ. Sự chậm trễ trong việc công bố các báo cáo
kiểm toán cuối năm có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động
vốn của các công ty trước các nhà đầu tư, làm giảm giá cổ phiếu...

Theo ông Paul Gillis - giáo sư tại Trường Quản lý Guanghua
thuộc Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, đây là một vấn đề nan giải
khiến các kiểm toán viên phải nỗ lực để khắc phục. Nếu tình hình
dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn, việc di chuyển vẫn khó khăn, các
DN, các hãng kiểm toán sẽ gặp phải rất nhiều thách thức để hoàn
thành việc kiểm toán các báo cáo tài chính đúng hạn. 

Ông Clement Chan - Giám đốc Điều hành dịch vụ đảm bảo
tại Hãng kiểm toán BDO, hãng kiểm toán lớn thứ 5 ở Hồng
Kông - chia sẻ: “Trước tình hình hiện tại, việc nộp báo cáo kiểm
toán đúng thời hạn là một thách thức lớn đối với chúng tôi.
Nhiều nhân viên làm việc tại các phòng, ban tài chính nội bộ
của các DN không thể quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Các hãng kiểm toán đang phải đối mặt với một nhiệm vụ gần
như không thể thực hiện được”. 

Khó có thể hoàn thành kế hoạch kiểm toán cuối năm
Các công ty kế toán, các hãng kiểm toán đang đàm phán với

cơ quan quản lý chứng khoán của Trung Quốc về những khó
khăn họ gặp phải, đặc biệt là việc công bố kết quả kiểm toán
báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch
chứng khoán Thượng Hải chậm nhất vào cuối tháng 4 tới.

Các công ty kế toán, kiểm toán tại Đặc khu hành chính
Hồng Kông cũng đang thực hiện những nỗ lực tương tự. Tại

đây, họ sẽ phải công bố kết quả kiểm toán các báo cáo tài
chính trước ngày 31/3 tới. 

Tính đến cuối tháng 12/2019, có 1.241 công ty có trụ sở tại
Trung Quốc đại lục được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng
khoán Hồng Kông, chiếm hơn một nửa trong tổng số 2.449 công
ty được niêm yết tại đây. 1.241 công ty này chiếm 73% vốn hóa
thị trường và 83% doanh thu bình quân hằng ngày, điều này
phản ánh sự thống trị và tầm quan trọng của các công ty Trung
Quốc đại lục trong những năm qua đối với Hồng Kông - thị
trường vốn lớn thứ ba châu Á. Nhiều công ty khác được niêm
yết tại đây cũng có nhiều hoạt động kinh doanh tại đại lục.

Một phát ngôn viên của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng
tương lai Hồng Kông (SFC) cho biết, theo quy định của SFC, các
công ty kế toán, kiểm toán cần đưa ra những dẫn chứng cụ thể, xác
thực để chứng minh tổ chức mình đang gặp phải những trở ngại
thực tế, không có khả năng giải quyết, cho bất kỳ sự chậm trễ nào.
Sau đó, SFC sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, Sở Giao dịch chứng khoán và bù trừ Hồng
Kông (HKEX) sẽ không gia hạn thời gian nộp báo cáo kiểm
toán, hạn chót vẫn là ngày 31/3. Tuy nhiên, cả SFC và HKEX
đã ban hành những hướng dẫn chung giúp các hãng kiểm toán
giải quyết nhiệm vụ. Trong trường hợp không thể hoàn thành
công việc đúng thời hạn, các hãng kiểm toán cần báo cáo kịp
thời về sự chậm trễ của mình, thông báo ngay lập tức cho các
cổ đông, đồng thời đưa ra những lý do chính đáng. 

Ngày 01/02, Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải cho
biết, Sở sẽ phê duyệt các yêu cầu trì hoãn thời hạn nộp báo cáo
kiểm toán dựa trên từng trường hợp cụ thể. Các công ty niêm
yết tại Sở vẫn dự kiến sẽ công bố báo cáo kiểm toán của họ vào
cuối tháng 4 theo quy định.n

(Theo SCMP.com và Finance.yahoo.com)  

Dịch bệnh nCoV gây cản trở cho việc đi lại tại Trung Quốc
Ảnh: Wjsu.org

Đầu tháng 02/2020, Viện Bảo tồn biển
Nam Phi (SST) đã hoàn thành cuộc

kiểm toán rác thải nhằm xác định các
nguồn ô nhiễm trên các bãi biển ở tỉnh
Eastern Cape, Nam Phi, qua đó đã cảnh
báo tình trạng ô nhiễm môi trường biển
ngày càng trầm trọng tại quốc gia này.

Kết quả kiểm toán cho thấy, tại Eastern
Cape, số rác thu gom được 71,4kg trong
10 ngày, trong đó, 65% là rác thải nhựa và
7% tổng số rác có nguồn gốc từ nước
ngoài. Số rác thải nhựa này chủ yếu được
làm từ polystyrene và styrofoam - những
vật liệu được sử dụng rộng rãi trong đóng
gói, sản xuất chất cách nhiệt và đều là
những vật liệu rất khó phân hủy. 

Chỉ 10 ngày sau khi Đoàn khảo sát của
SST tới thu gom rác trên các bãi biển ở Cảng

Elizabeth và Vịnh Bluewater của tỉnh East-
ern Cape, họ lại tiếp tục thu gom được gần
80kg rác thải tại các bãi biển này và đấy mới
chỉ là thời điểm trước khi diễn ra các lễ hội. 

Bà Toshka Barnardo - thành viên của
Đoàn khảo sát - cho biết, Đoàn phải mất rất
nhiều thời gian để có thể thu gom số rác
thải trên các bãi biển và ven biển, sau đó
truy xuất thông tin phục vụ nghiên cứu.
“Những rác thải được tìm thấy chủ yếu
gồm các mảnh chai lọ, nhựa cứng, giấy bọc
thực phẩm… Chúng tôi thậm chí còn thu
gom thấy những bàn chải đánh răng và
tuýp kem đánh răng tồn tại ước chừng tới

gần 50 năm trên bãi biển ở Eastern Cape,
hay những mảnh giấy gói kẹo socola thải
ra từ năm 2004”, bà Barnardo cho hay. 

Đoàn khảo sát đã dành thời gian để xác
định xem liệu số rác thải này đã tồn tại trên
bãi biển bao lâu, nhiều rác thải trước đó đã
bị chôn vùi nhiều năm liền trước khi bị các
con sóng biển khui lên. 

Với cuộc kiểm toán rác thải này, SST
hướng tới mục tiêu nhằm giáo dục và
nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư
về bảo tồn các vùng ven biển và môi
trường đại dương. 

Hồi năm 2018, một dự án do Liên Hợp

Quốc (UN) và Trung tâm Nghiên cứu
Công nghệ công nghiệp và Khoa học môi
trường phối hợp thực hiện đã dự báo châu
Phi sẽ trở thành châu lục ô nhiễm rác thải
nhựa trên biển lớn nhất vào năm 2035.

Hiện SST đang hợp tác cùng Tổ chức
Khoa học Biển Tây Ấn thiết lập một chương
trình giám sát rác thải biển tại các quốc gia
tiếp giáp với Ấn Độ Dương, bao gồm:
Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozam-
bique, Seychelles, Nam Phi và Tanzania.n

(Theo The South African 
và Daily Maverick)

HOÀNG BÁCH

NAM PHI: 

Kiểm toán tình trạng ô nhiễm môi trường biển

PwC: Dự kiến kiểm toán Cox & Kings
Trước nghi ngờ về gian lận tài chính tại

Công ty du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ Cox &
Kings, các ngân hàng cho vay của Công ty
đã đồng loạt yêu cầu một cuộc kiểm toán
pháp lý nhằm xem xét sổ sách tài chính và
ban lãnh đạo tiền nhiệm của Cox & Kings.
Các ngân hàng này bao gồm: Ngân hàng T.Ư
Ấn Độ (SBI), Ngân hàng Axis và Ngân hàng
Yes. Theo đó, PwC Ấn Độ đã được lựa chọn
để thực hiện cuộc kiểm toán.n

(Theo Economic Times)

Hoa Kỳ: Tiến hành kiểm toán 
cơ quan hàng không 

Vừa qua, Văn phòng Kiểm toán của Bộ
Giao thông Hoa Kỳ cho biết sẽ tiến hành
kiểm toán Cơ quan Hàng không Dân dụng
liên bang, tập trung vào các yêu cầu về huấn
luyện, đào tạo phi công cho các hãng hàng
không. Cuộc kiểm toán được thực hiện trong
bối cảnh xảy ra hàng loạt các vụ tai nạn máy
bay, mà mới đây nhất là vụ tai nạn Boeing
737 Max khiến nhiều người thiệt mạng.n

(Theo New York Times)

Hàn Quốc: Kiểm toán Woori Financial
Group và Hana Financial Group

Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc
(FSS) vừa quyết định áp dụng hình phạt đối
với Giám đốc điều hành của 2 tổ chức ngân
hàng lớn của Hàn Quốc là Woori Financial
Group và Hana Financial Group sau khi cuộc
kiểm toán phát hiện sự thiếu tránh nhiệm gây
thiệt hại lớn cho tổ chức và nhà đầu tư. Theo
đó, 2 giám đốc điều hành này sẽ bị cấm công
tác trong lĩnh vực tài chính trong vòng 5 năm.n

(Theo The Korea Herald)

TRUNG QUốC: 

Dịch bệnh nCoV ảnh hưởng lớn đến kế hoạch
kiểm toán cuối năm 
r THANH XUYÊN

Mới đây, Deloitte đã được bổ nhiệm trở
thành hãng kiểm toán độc lập của Coffee
Day Enterprises (CDEL) - chuỗi bán lẻ lớn
của Ấn Độ.n    (Theo Economic Times)

Hill & Smith cho biết đã kết thúc quan
hệ kiểm toán 20 năm với KPMG và đang
trong tiến trình chỉ định EY là hãng kiểm
toán từ năm tài chính 2020.n

(Theo Accountancy Daily)
TRÚC LINH

Tin vắn


