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Tại cuộc họp chiều 24/02, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ
Giao thông vận tải (GTVT), Bộ Tài chính cùng các Bộ, ngành

liên quan thống nhất có giải pháp đúng quy định pháp luật, khẩn
trương tháo gỡ vướng mắc về kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu

hạ tầng đường sắt quốc gia, không được để ảnh hưởng đến đời
sống người lao động; trường hợp cần thiết, báo cáo cấp có thẩm
quyền theo quy định.

(Xem tiếp trang 3)

Bất cập hay tư duy cũ trong cơ chế quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp 
r TS. NGUYỄN MINH PHONG - Chuyên gia Kinh tế

Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư
và người dân qua kiểm toán các dự án PPP

(Xem trang 4 và 5)

-

Các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay đến doanh nghiệp 
và người dân
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính
phủ thường kỳ tháng 02/2020 vừa diễn ra
ngày 03/3, tại Hà Nội.

Đề cập đến công tác phòng, chống dịch
Covid-19, Thủ tướng cho rằng, chúng

ta đã chủ động triển khai sớm, không để
dịch lây lan. Tuy vậy, trước diễn biến phức
tạp của dịch bệnh, chúng ta cần tiếp tục theo
dõi để đưa ra những giải pháp mới để Việt
Nam là đất nước an toàn.

Về tình hình tháng 02/2020 và 2 tháng
đầu năm, Thủ tướng nêu rõ, mặc dù chịu tác
động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng
nhìn chung, kinh tế - xã hội của nước ta ổn
định và có những điểm sáng. Kinh tế vĩ mô
tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, nhiều ngành,
lĩnh vực gặp khó khăn với tốc độ tăng

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2020                                      Ảnh: THANH HẢI(Xem tiếp trang 6)
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Chiều 04/3, KTNN tổ chức Tọa đàm
“Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán

và các phát hiện kiểm toán trong kiểm
toán thu, chi NSNN đối với kiểm toán
ngân sách địa phương”. Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên, Kiểm
toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn
Khánh Toàn và Giám đốc Trường Đào
tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
Lê Minh Nam đồng chủ trì buổi Tọa
đàm. Tham dự Tọa đàm có đại diện các
KTNN chuyên ngành, các KTNN từ khu
vực III trở ra và các đơn vị tham mưu
trực thuộc KTNN.

Khai mạc Tọa đàm, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên nêu rõ,
kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP)
là nội dung quan trọng trong kế hoạch
kiểm toán hằng năm của KTNN. Kết quả
kiểm toán NSĐP có tác động tích cực đến
việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng
ngân sách, tiền và tài sản nhà nước khác

tại các địa phương, phục vụ tốt cho công
tác quản lý, điều hành NSNN, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ,
giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp.
Kết quả kiểm toán NSĐP đã góp phần
quan trọng trong báo cáo kiểm toán quyết
toán NSNN, kiến nghị tăng thu, giảm chi
NSNN, nâng cao chất lượng công tác
quản lý tài chính, ngân sách, kiến nghi ̣với
các cơ quan chức năng của Nhà nước bổ
sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp
luật về quản lý tài chính, ngân sách. Tuy
nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi
nhận, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
của các đối tượng sử dụng thông tin kiểm
toán, công tác tổ chức kiểm toán NSĐP
vẫn cần được cải tiến để hiệu quả đạt
được cao hơn. 

Mục đích của Tọa đàm nhằm phân
tích, trao đổi và làm rõ thực trạng, những
thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ
chức các cuộc kiểm toán NSĐP; từ đó

đưa ra hệ thống giải pháp phù hợp nhằm
nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán,
giúp KTNN thực hiện tốt hơn sứ mạng
của mình đối với xã hội trong việc kiểm
toán công tác quản lý, sử dụng tài chính
công, tài sản công. 

Các bài tham luận và ý kiến trao đổi,
thảo luận tại Tọa đàm đã tập trung thảo
luận về: những phát hiện, kinh nghiệm
thực tiễn và những khó khăn, vướng mắc
của các KTNN khu vực trong quá trình
tổ chức thực hiện kiểm toán NSĐP; ý
kiến của các đơn vị tham mưu về những
vấn đề chưa thống nhất và nhất quán đối
với kiểm toán NSĐP, đề xuất những giải
pháp tháo gỡ những bất cập hiện tại, góp
phần nâng cao chất lượng công tác tổ
chức kiểm toán NSĐP… 

Theo kế hoạch, ngày 09/3, một tọa
đàm tương tự cũng sẽ được KTNN tổ
chức tại khu vực phía Nam.n

N.HỒNG - L.HÒA
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rNgày 03/3, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác
thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào
thi đua năm 2020 của tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch
nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, các phong
trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả, gắn với
nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, ngành, địa phương.
r Ngày 03/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng có buổi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng
Giám đốc Tập đoàn năng lượng Jadestone Energy -
ông Paul Blakeley.
r Sáng 04/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
- Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh
viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
- đã dự, chỉ đạo Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19
toàn quân.n

r Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ban
hành Quyết định số 175/QĐ-KTNN về việc thanh lý xe
ô tô trong Ngành. 
r Ngày 03/3, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng
Thế Vinh đã tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ
tháng 02/2020.
rNgày 04/3, KTNN chuyên ngành IV đã tổ chức họp
để quán triệt mục tiêu, nội dung, trọng tâm kiểm toán
đợt 1/2020.n              THU HUYỀN

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong kiểm toán ngân sách địa phương

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh 
từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Nghị quyết của Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm

trừ gia cảnh của Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) để lấy
ý kiến góp ý. Theo Bộ Tài chính, chỉ số CPI vào tháng
12/2019 so với ngày 01/7/2013 là 123,2%, tăng 23,2%;
do đó, cần thiết phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
của Thuế TNCN.

Theo Dự thảo, Bộ Tài chính đã nâng mức giảm trừ cho
bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng (hiện tại
là 9 triệu đồng/tháng). Mức giảm trừ cho người phụ thuộc
là 4,4 triệu đồng/tháng (hiện tại là 3,6 triệu đồng/tháng).

Bộ Tài chính cho biết, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh
nêu trên sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp
thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với năm 2013.
Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp
thuế, trong đó, mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm
người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những
người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Năm 2019, có khoảng 6,89 triệu người nộp Thuế
TNCN từ tiền lương, tiền công với tổng số thu NSNN đạt
trên 79.219 tỷ đồng. Nếu áp dụng mức giảm trừ theo mức
dự kiến nêu trên thì một phần lớn số người nộp thuế ở bậc
1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, tương tự
những người nộp thuế ở các bậc thuế còn lại đều được
giảm số thuế phải nộp, qua đó dự kiến giảm thu NSNN
xuống còn khoảng 68.921 tỷ đồng. Như vậy, số thu về
Thuế TNCN 1 năm giảm khoảng 10.300 tỷ đồng (tương
đương giảm khoảng 13% số thu ngân sách từ Thuế TNCN
năm 2019).n THÙY ANH

Tiếp tục chương trình chuyến công
tác tại châu Âu, ngày 26/02, Đoàn

cán bộ cấp cao của KTNN Việt Nam do
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức
Phớc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc
với Tòa Thẩm kế Bỉ tại Thủ đô Brussels.
Cùng dự có ông Vũ Anh Quang - Đại sứ
Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tòa Thẩm kế
Bỉ Philippe Roland đánh giá cao và chúc
mừng những thành tựu KTNN Việt
Nam đã đạt được trong thời gian qua.
Chủ tịch Philippe Roland chia sẻ những
thông tin về cơ cấu tổ chức, khung pháp
lý, sự tham gia của Tòa Thẩm kế Bỉ
trong các tổ chức kiểm toán quốc tế và
bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa
Tòa Thẩm kế Bỉ và KTNN Việt Nam
trong việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến
thức, các phương pháp kiểm toán mà hai
bên cùng quan tâm.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức
Phớc cũng đánh giá cao sự phát triển lớn
mạnh, ổn định của Tòa Thẩm kế Bỉ trong
công tác kiểm toán, quản trị và những
đóng góp to lớn, tích cực, chủ động của
Tòa Thẩm kế Bỉ cho sự phát triển chung
của cộng đồng kiểm toán, kế toán quốc

tế. Tổng Kiểm toán Nhà nước bày tỏ
mong muốn, trong thời gian tới, hai bên
sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động
trao đổi các đoàn cấp cao, các đoàn làm
việc chuyên môn về các chủ đề mà hai
bên cùng quan tâm; phối hợp và hỗ trợ
lẫn nhau tại các sự kiện đa phương do Tổ
chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối
cao (INTOSAI), Tổ chức Các cơ quan
Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và
các nhóm làm việc khác tổ chức.

Trên cương vị Chủ tịch ASOSAI,
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức
Phớc khẳng định: KTNN Việt Nam
đang nỗ lực đóng góp nhiều hơn và hiệu
quả hơn vì sự phát triển của cộng đồng
ASOSAI nói chung và các thành viên
ASOSAI nói riêng. KTNN Việt Nam
đặc biệt chú trọng hiện thực hóa Kế
hoạch chiến lược ASOSAI và Tuyên bố
Hà Nội (được thông qua tại Đại hội

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc kết thúc tốt đẹp 
chuyến thăm và làm việc tại châu Âu

Mới đây, tại Hà Nội, Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân

Tiên đã chủ trì cuộc họp Ban xây dựng
chương trình, biên soạn Tài liệu Bồi
dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp
(KTVCC). Tham dự có các thành viên
trong Ban Soạn thảo.

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch KTVCC
hiện hành đã phục vụ đào tạo, bồi dưỡng
3 lớp bồi dưỡng ngạch KTVCC với 100
lượt học viên. Tuy nhiên, đến nay, Tài
liệu đã bộc lộ một số hạn chế, nhiều nội
dung đã lạc hậu, một số nội dung đã
được đưa vào các chương trình bồi
dưỡng khác. Điều này đặt ra yêu cầu cần
thiết phải xây dựng tài liệu mới thay thế.

Theo Dự thảo định hướng biên soạn
Tài liệu Bồi dưỡng ngạch KTVCC,

chương trình đào tạo gồm phần kiến
thức chung và kỹ năng cần thiết, phù hợp
với đối tượng, tính chất công việc của
ngạch KTVCC. Nội dung chương trình
được xây dựng theo hướng mở, dễ cập
nhật, cân đối giữa lý luận và thực tiễn.
Với tổng thời lượng 112 tiết, chương
trình dành 72 tiết đào tạo tập trung trên
lớp (9 chuyên đề) và 40 tiết viết đề án. 

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản
đồng tình với nội dung Dự thảo, đồng
thời đề xuất ghép chuyên đề 1 và 2; bổ
sung nội dung: giới thiệu các mô hình
của các cơ quan kiểm toán tối cao trên
thế giới, sự khác biệt giữa Chuẩn mực
KTNN Việt Nam và Chuẩn mực kiểm
toán quốc tế; thay Chuyên đề Phân tích
chính sách kinh tế vĩ mô phục vụ cho

công tác kiểm toán bằng Chuyên đề
Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ
và vai trò của KTNN; bổ sung các
chuyên đề: Chính sách quản lý tài chính
công, tài sản công và vai trò của KTNN;
Ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ
khoa học công nghệ vào hoạt động kiểm
toán; Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp của
kiểm toán viên.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước yêu cầu Bộ phận thường
trực khẩn trương hoàn thiện khung
chương trình, xây dựng đề cương chi tiết
và gửi xin ý kiến các thành viên Ban
Soạn thảo để bổ sung, hoàn thiện, trình
Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, ban
hành các quyết định liên quan.n

HỒNG NHUNG

Khẩn trương hoàn thiện khung chương trình bồi dưỡng 
ngạch Kiểm toán viên cao cấp

13.734 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được
phát hành trong tháng 02

Theo báo cáo của SSI Research, từ ngày 24 - 28/02,
Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 6.000 tỷ đồng chia đều

cho 3 kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tỷ lệ đăng ký và
trúng thầu tính trên giá trị gọi thầu lần lượt là 269% và
80,4% - giảm so với mức 421% và 83,8% của tuần trước. 

Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm nhích
tăng 2 - 3 điểm cơ bản, nhưng kỳ hạn 30 năm tiếp tục giảm
thêm 15 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu gần nhất ngày
12/02/2020. 

Như vậy, có tổng cộng 13.734 tỷ đồng trái phiếu chính
phủ với kỳ hạn bình quân là 18,2 năm được phát hành
trong tháng 02/2020, cao hơn so với 9.526 tỷ đồng trái
phiếu chính phủ kỳ hạn bình quân 14,1 năm được phát
hành trong tháng 01/2020.n XUÂN HỒNG

(Xem tiếp trang 7)

Đoàn cán bộ cấp cao của KTNN làm việc với Tòa Thẩm kế Bỉ      
Ảnh: KIM CHUNG - TTXVN
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Vẫn còn tình trạng cát cứ dữ liệu

Phó Cục trưởng Cục Tin học
hóa, Bộ Thông tin và Truyền
thông Nguyễn Hồng Thắng chia
sẻ, đây là thời điểm rất chín muồi
trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu
số và kinh tế số. Cách mạng công
nghiệp 4.0 đã tạo ra những điều
kiện đột phá và dữ liệu là tài
nguyên mới được xem như nền
tảng tạo ra sự thay đổi. Nghị quyết
số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của
Bộ Chính trị về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia
cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư đã nhấn mạnh vai trò quan
trọng của hạ tầng số, kinh tế số và
tài nguyên số, trong đó, dữ liệu là
tài nguyên số quan trọng nhất
trong việc thực hiện chủ trương
phát triển, tận dụng một cách tối
đa cuộc Cách mạng này. Theo ông
Thắng, dữ liệu được sử dụng trong
các cơ quan nhà nước để hoạch
định, đưa ra các dịch vụ và chính
sách tốt cho xã hội, góp phần phát
triển kinh tế đất nước. Người dân,
DN có thể sử dụng dữ liệu để phát
triển các dịch vụ, tiện ích. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy,
việc quản lý tài nguyên số vẫn còn
nhiều bất cập, thiếu hành lang
pháp lý để phát triển. Điều này dẫn
đến thực trạng các cơ sở dữ liệu
quốc gia về nông nghiệp, tài chính,
dân cư, quản lý đất đai... chưa
được hoàn thiện. Dữ liệu các dịch
vụ công trực tuyến hiện vẫn chưa
liên thông ở các sở, ngành, địa
phương nên chưa phát huy được
tính thống nhất và chia sẻ thông
tin. Thậm chí, tình trạng cát cứ dữ
liệu vẫn tồn tại ở một số Bộ,
ngành, địa phương. Bởi vậy, người
dân, DN khi tham gia dịch vụ công
phải khai báo thông tin nhiều lần
cho mỗi dịch vụ. 

Trước tình trạng cát cứ dữ liệu,
Phó Giám đốc Trung tâm Công
nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội
Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương
lý giải: Bản thân đơn vị được giao
làm chủ dữ liệu có tâm lý e ngại
nếu thông tin không bảo đảm

minh bạch. Thêm nữa, bản thân
dữ liệu khi chia sẻ là một tài sản
mà tài sản này không thể trả giá
bằng tiền nếu dữ liệu bị rò rỉ hoặc
gây tác động ngược lại. Vì vậy,
đơn vị nào cũng trong trạng thái
phải bỏ nguồn lực, bỏ chi phí để
cho người khác khai thác. 

Từ góc nhìn DN, ông Nguyễn
Thế Trung - Chủ tịch kiêm Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần Công
nghệ DTT - nhận định, một trong
những nguyên nhân lớn là do nhận
thức, cách thức quản lý chưa đúng.
Chúng ta quản lý theo cách truyền
thống, xem dữ liệu là một phần
của hệ thống công nghệ thông tin,

muốn lấy dữ liệu từ đơn vị nào thì
sẽ cung cấp thông tin theo hình
thức văn bản hay trích xuất, chứ
chưa chia sẻ dữ liệu với nhau để
khai thác tài nguyên này. 

Chính vì thế, theo ông Trung,
việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc
gia chuyên ngành cũng mang tính
nghiệp vụ, khi cần quản lý đến đâu
thì số hóa đến đó nên chúng ta
chưa có dữ liệu hoàn thiện. Vấn đề
đặt ra là phải chia sẻ và khai thác
dữ liệu một cách hợp lý, nếu
phung phí thì rất nguy hiểm,
nhưng nếu đóng kín, không chia sẻ
thì cũng rất phí phạm nguồn tài
nguyên này.

Cần cơ chế phù hợp để kết nối 
và chia sẻ dữ liệu số

Theo giới chuyên gia, Việt Nam
cần sớm xây dựng, hoàn thiện
khung pháp lý phù hợp về quản lý
tài nguyên số để thúc đẩy việc kết
nối và chia sẻ dữ liệu số giữa cơ
quan nhà nước, tiến tới cung cấp dữ
liệu mở cho xã hội. Đây cũng là
vấn đề được Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ
đạo trong thời gian qua.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng
Thắng khuyến nghị, Việt Nam cần
xây dựng hệ thống dữ liệu tổng
thể để có thể chia sẻ. Công nghệ
giải quyết tốt bài toán về dữ liệu,

chúng ta cần nâng cao nhận thức,
quyết tâm, làm cho dứt điểm,
đừng để kéo dài. Không ít cơ sở
dữ liệu quốc gia kéo dài nhiều
năm chưa thực hiện, bây giờ quyết
tâm và hành động mạnh mẽ, phải
có đầu tư và cả nguồn vốn cũng
rất quan trọng.

Bên cạnh đó, ông Thắng cũng
lưu ý, về khách quan, chia sẻ dữ
liệu mang lại lợi ích nhưng có rủi
ro vì dữ liệu mang thông tin, thông
tin giá trị có thể liên quan đến tài
sản quốc gia, đời sống riêng tư của
người dân. Vì vậy, Việt Nam cần
có cơ chế về chia sẻ dữ liệu để tất
cả các dữ liệu đều được chia sẻ
nhưng vẫn đảm bảo an toàn. 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn
Hoàng Phương cho rằng, dữ liệu
có tác động hai chiều khi chúng ta
chưa có hành lang pháp lý đầy đủ,
chưa có cơ chế để các đơn vị đang
làm chủ dữ liệu sẵn sàng chia sẻ.
Bên cạnh đó, phải có quy định để
bảo đảm những chia sẻ được an
toàn ở mức nhất định.

Hiện, Bộ Thông tin và Truyền
thông đang xây dựng Dự thảo
Nghị định về quản lý, kết nối và
chia sẻ dữ liệu số, Bộ Công an
đang dự thảo Nghị định về dữ liệu
riêng tư. Ngoài ra, Việt Nam là
một trong những quốc gia đi đầu
trong việc tiếp cận và tiến tới đưa
ra các quy định về quản lý dữ liệu
mở. Đây là dữ liệu mà các cơ quan
nhà nước lập kế hoạch và thực
hiện chia sẻ ra bên ngoài, không
chỉ với cơ quan nhà nước khác mà
cả với người dân, DN và xã hội để
có thể khai thác, sử dụng hoặc kết
hợp với các nguồn dữ liệu khác tạo
ra các giá trị mới. Những dữ liệu
mở được khuyến nghị có thể chia
sẻ như: dự báo thời tiết, hạ tầng
giao thông, đô thị, trường học… 

Giới chuyên gia kỳ vọng, khi
hành lang pháp lý về quản lý số
được hoàn thiện, chúng ta sẽ có
nhiều dữ liệu có thể chia sẻ và đây
chính là tiềm năng lớn để phát
triển nền kinh tế số Việt Nam
trong thời gian tới.n

Việc quản lý tài nguyên số còn nhiều bất cập, thiếu hành lang pháp lý để phát triển       Ảnh: TTXVN

Tài nguyên số được xác định là 1 trong 3 trụ cột chính, đóng vai trò cốt lõi trong phát triển nền kinh tế
số Việt Nam. Tuy nhiên, việc quản lý tài nguyên số vẫn còn nhiều bất cập, thiếu hành lang pháp lý để
phát triển. Do đó, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về vấn đề này để thúc đẩy việc kết nối
và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, tiến tới cung cấp dữ liệu mở cho xã hội.

Sớm hoàn thiện khung pháp lý về 
quản lý tài nguyên số
r HỒNG NHUNG

Ngày 25/02, Bộ Tài chính cho biết đã
phân công cho Cục trưởng Cục Tài chính
doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với một số
cục, vụ liên quan rà soát, tìm cách tháo gỡ
vướng mắc về ngân sách cho ngành đường
sắt theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trước đó, ngày 17/02, Văn phòng Chính
phủ cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ
GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp đánh giá toàn diện đề xuất
điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt
Nam (VNR) từ Ủy ban về trực thuộc lại Bộ
GTVT, báo cáo Thủ tướng phương án sắp
xếp vào đầu tháng 3/2020.

Theo VNR, tháng 11/2018, Bộ GTVT đã
bàn giao VNR về Ủy ban Quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp. Hiện nay, VNR
không được giao công tác bảo trì, nâng
cấp, trong khi vẫn được giao quản lý, vận
hành, khai thác hệ thống đường sắt quốc
gia. Từ ngày 01/01/2020, các DN công ích

thuộc VNR đang thực hiện dịch vụ công ích
của ngành (tuần đường, gác chắn, duy tu,
bảo trì, sửa chữa nhỏ...) mà không có kinh
phí, không được ký hợp đồng. VNR đang
phải vay ngân hàng để trả lương công nhân
của các DN này. Theo Luật định hiện hành,
kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc sự quản lý
của Bộ GTVT. Tình trạng này dẫn đến Bộ
GTVT vướng Điều 49, Luật Ngân sách nhà
nước về phân bổ và giao dự toán NSNN,
không thể giao dự toán ngân sách năm
2020 cho VNR thực hiện dịch vụ công ích
hằng năm. Nghị định số 131/2018/NĐ-CP
của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban
Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
cũng chưa “phủ” được hết những khó khăn
này. Bởi vậy, VNR kiến nghị cấp trên cho
phép được quay trở lại trực thuộc Bộ GTVT
để tiếp tục cơ chế cũ; đồng thời cấp trên
sớm giao gói 7.000 tỷ đồng cho VNR để
hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp các dự
án cấp bách của ngành theo Nghị quyết số
556/NQ-UBTVQH13 ngày 31/7/2018. 

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Tài
chính doanh nghiệp, các quy định pháp luật

đã có đầy đủ. Ngân sách đã được Bộ GTVT
phân bổ, dự toán, giao Cục Đường sắt xử
lý. Cục đã mời lãnh đạo VNR tới 4 lần lên
Cục để bàn ký hợp đồng giải ngân vốn,
song lãnh đạo VNR không lên. Lỗi ở đây là
do VNR, chứ không phải của Nhà nước.
Thủ tục ký hợp đồng, trình tự ra sao, vướng
mắc gì, thì Bộ GTVT cần xem xét để sửa đổi
quy chế, quy định cho phù hợp. Trường hợp
vượt thẩm quyền, phải sửa nghị định để
đảm bảo thông thoáng hơn, thì Bộ GTVT
phải trình Thủ tướng tháo gỡ… 

Theo ông Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng
Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, vướng
mắc ở đây là do VNR, chứ không phải của
các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan. Từ khi
chuyển về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp, VNR không chịu thay đổi để
phù hợp với các quy định mới, không đổi
mới mô hình tổ chức theo các quy định của
Luật, mà chỉ muốn sửa Luật để phù hợp với
chính hoạt động của họ… 

Vậy là đã khá rõ, điều trước mắt cần
làm để có kinh phí duy trì bảo đảm an toàn
hoạt động của đường sắt quốc gia là sự hợp
tác nghiêm túc của Cục Đường sắt và VNR

với Bộ GTVT và Cục Tài chính doanh
nghiệp, để ký hợp đồng giải ngân vốn đã có
theo đúng quy định của pháp luật hiện
hành. Cơ quan nào không làm đúng, thì
người đứng đầu cơ quan đó phải chịu trách
nhiệm chính. Đặc biệt, cần có báo cáo giải
trình và tổ chức thanh tra công vụ khách
quan, xử lý nghiêm các sai phạm, ngăn
ngừa tình trạng tùy tiện biện minh, đổ lỗi
cho pháp lý, lại càng  không được phép lấy
sự an toàn đường sắt và sinh mạng hành
khách làm con tin gây sức ép với Chính
phủ, vì ngại thay đổi chính mình hoặc vì
“lợi ích nhóm”…

Trên hết, cần thay đổi tư duy để dứt
khoát chuyển sang kinh tế thị trường đầy
đủ, hội nhập theo thông lệ quốc tế, cũng
như cần có cơ cấu nhân sự lãnh đạo đủ
“tâm và tầm” trong quản lý vốn nhà nước
tại các DNNN. Đồng thời, sớm hoàn thiện
cách thức thực hiện nhiệm vụ để nâng cao
trách nhiệm và hiệu quả quản lý của Ủy
ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
nhằm mục tiêu tách bạch việc quản lý nhà
nước ra khỏi chức năng chủ sở hữu vốn nhà
nước tại các DN.n

Bất cập...                   
(Tiếp theo trang 1)
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Hàng loạt lỗ hổng, bất cập
trong thực hiện dự án PPP

Theo chuyên gia kinh tế Vũ
Đình Ánh, đầu tư theo hình thức
PPP đã và đang bộc lộ những bất
cập, hạn chế và sai phạm nghiêm
trọng nhất là làm thất thoát tài sản
nhà nước; giá trị dự án vượt xa so
với thực tế, xung đột giữa chủ đầu
tư khai thác dự án với người sử
dụng, gây bức xúc xã hội...

Kết quả kiểm toán cho thấy, từ
năm 2016 đến 2019, qua kiểm
toán 134 dự án PPP (gồm 84 dự án
BOT giao thông và 50 dự án BT),
KTNN đã phát hiện vi phạm và
kiến nghị xử lý tài chính hơn
13.700 tỷ đồng, trong đó, nhiều dự
án có tỷ lệ xử lý tài chính lên đến
gần 30% giá trị được kiểm toán.
Đồng thời, KTNN đã kiến nghị
giảm thời gian thu phí hoàn vốn so
với phương án ban đầu của 81 dự
án BOT là 300 năm.

Theo Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước Đoàn Xuân Tiên, nhiều
bất cập nổi cộm khác cũng được
KTNN chỉ ra như: việc đầu tư
nhiều dự án giao thông dưới hình
thức PPP trên các tuyến quốc lộ
dẫn đến tình trạng phí chồng phí,
tăng chi phí vận chuyển hàng hóa;
cùng với sự thiếu minh bạch trong
việc thu và quản lý phí... đã gây
nên không ít bức xúc trong dư
luận; công tác quản lý còn nhiều
bất cập, chưa tạo ra cơ chế cạnh
tranh để lựa chọn nhà đầu tư có
năng lực kinh nghiệm, giá thành
xây dựng thấp và thời gian hoàn
vốn hợp lý nhất; quy định về mức
vốn góp của nhà đầu tư hiện vẫn
còn khá thấp so với tổng chi phí
đầu tư dự án; tiến độ góp vốn của
các nhà đầu tư chưa như cam kết
nhưng thiếu chế tài xử lý; việc
tuân thủ các quy định trong quá
trình thực hiện dự án chưa thật sự
nghiêm túc.

Qua phân tích chính sách và
thực tiễn, PGS,TS. Lê Anh Dũng
- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học
Kiến trúc Hà Nội - tham luận,
trong quá trình triển khai thực hiện
dự án PPP có rất nhiều vướng mắc
liên quan đến việc xác định tổng
vốn đầu tư, yêu cầu công nghệ,
xác định giá trị công trình, quyết
toán vốn đầu tư, thời điểm thanh
toán và tính lãi suất, lợi nhuận của
nhà đầu tư, giá dịch vụ...

Nhiều bất cập trong quản lý,
điều hành, khai thác các dự án PPP
làm giảm hiệu quả của dự án, tiềm
ẩn nguy cơ gây thất thoát, ảnh
hưởng đến lợi ích của Nhà nước
và người dân cũng được nhiều đại
biểu nêu ra tại Hội thảo. Nhưng
mặt khác, các đại biểu cũng cho
rằng, do tính chất phức tạp của dự
án PPP và các quy định về pháp
luật chưa rõ ràng, thiếu tính ổn
định khiến cho nhiều nhà đầu tư lo

ngại; các dự án PPP thường kéo
dài nhiều năm nên nhà đầu tư cũng
như các bên cho vay thường yêu
cầu tính bền vững của các quy
định pháp luật điều chỉnh hợp
đồng. Vì vậy, rủi ro khi chính sách
thay đổi là hiện hữu đối với nhà
đầu tư.

Thiếu minh bạch gây 
thất thoát, lãng phí 

Theo phân tích của một số đại
biểu, một trong những nguyên
nhân dẫn tới những bất cập khi
thực hiện các dự án PPP là do sự

thiếu minh bạch thông tin về dự
án, lựa chọn nhà đầu tư cũng như
thời gian thu phí, hưởng lợi của
các nhà đầu tư dự án. Việc công
khai, minh bạch thông tin chưa
được thực hiện nghiêm túc trở
thành kẽ hở tồn tại đã lâu trong
công tác quản lý tài chính công, tài
sản công.

Phó Trưởng ban Dân nguyện
của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng
nhấn mạnh: Qua theo dõi thông tin
từ các báo cáo giám sát đối với dự
án PPP, đặc biệt là từ Báo cáo
kiểm toán của KTNN, có thể thấy

quá trình quản lý, điều hành, khai
thác dự án PPP thời gian qua bộc
lộ nhiều bất cập, trong đó yếu tố
minh bạch trong các quy trình
triển khai, thực hiện dự án còn rất
hạn chế. Trong khi công tác quản
lý, giám sát của các cơ quan quản
lý nhà nước chưa được thực hiện
thường xuyên, đầy đủ theo chức
năng, nhiệm vụ được giao, thì
những bất cập này sẽ tiềm ẩn nguy
cơ thất thoát tài chính công, tài sản
công rất lớn cho Nhà nước. 

PGS,TS. Lê Huy Trọng - Kiểm
toán trưởng KTNN chuyên ngành
V - nhận định, các sai phạm tại các
dự án PPP nói chung và dự án
BOT, BT… ngày càng trở nên
phức tạp, khó được kiểm soát.
Không chỉ người dân có tâm lý
hoài nghi về tính minh bạch của
các dự án PPP mà cả các nhà đầu
tư nước ngoài cũng vậy. Từ thực
tiễn kiểm toán, PGS,TS. Lê Huy
Trọng cho rằng, nguyên nhân là do
công tác chuẩn bị đầu tư còn sơ
sài, chưa quy định cụ thể tiêu chí
xem xét dự án được lựa chọn,
thiếu thông tin và luận cứ dẫn đến
tình trạng một số địa phương đề
xuất dự án không thực sự cấp
bách, không có tính khả thi, làm
hạn chế khả năng tiếp cận đầy đủ
thông tin về dự án của nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, việc phần lớn các dự
án PPP được thực hiện theo hình
thức chỉ định thầu càng dẫn đến
thiếu minh bạch và không có tính
cạnh tranh trong thực hiện dự án.  

Theo TS. Lưu Trường Kháng -
Phó Kiểm toán trưởng KTNN
chuyên ngành VI, Nghị định số
63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo
hình thức đối tác công - tư đã bổ

sung điều khoản về công khai
thông tin hợp đồng dự án; mạng
đấu thầu Quốc gia cũng đã có
danh mục thông tin, nhưng nhiều
hợp đồng vẫn còn những “khoảng
trống thông tin”, như về mức thu
phí, doanh thu, lợi nhuận, ví dụ
như đối với các dự án BOT, cần có
thông tin về lưu lượng xe lưu
thông ngày, doanh thu mỗi ngày
thu, thời gian bao lâu thì nhà đầu
tư hòa vốn và bắt đầu có lãi...

Từ thực trạng được chỉ ra, ý
kiến của các đại biểu tham dự Hội
thảo cũng đồng thời nhấn mạnh
yêu cầu minh bạch trong thu hút
đầu tư PPP là đòi hỏi hàng đầu của
tất cả các dự án. 

Kiểm toán để đảm bảo lợi ích
của các bên liên quan

Để tăng cường tính minh bạch,
cũng như khắc phục những bất cập
đã được chỉ ra, ông Lê Minh Nam
- Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi
dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - cho
rằng, cần thực hiện kiểm toán toàn
diện dự án PPP giúp cảnh báo,
phòng ngừa, quản trị rủi ro và
những sai sót, sai phạm trong tổ
chức thực hiện hợp tác công - tư;
đánh giá xác nhận toàn diện từ
khâu quyết định chủ trương đầu tư
đến khi quyết toán và vận hành dự
án. Với vai trò là cơ quan kiểm tra
tài chính công uy tín, tin cậy, độc
lập, khách quan, KTNN sẽ cung
cấp thông tin công khai minh
bạch, giúp tăng cường tính cạnh
tranh, minh bạch để giải tỏa những
thắc mắc, phản đối của công dân
sử dụng sản phẩm công, dịch vụ
công đã thường xuyên diễn ra
trong thời gian qua, giúp các nhà
đầu tư yên tâm về tính công khai,
minh bạch, tính ổn định và rõ ràng
của chính sách.

Nhiều chuyên gia cũng đồng
tình cho rằng, từ kiến nghị của
KTNN, các cơ quan có thẩm
quyền có trách nhiệm hoàn thiện
hệ thống văn bản pháp luật, văn
bản quản lý, điều hành hướng đến
chặt chẽ, khả thi. Khi hệ thống văn
bản, chính sách chế độ chặt chẽ,
khách quan, khả thi sẽ góp phần
bảo vệ quyền lợi chính đáng cho
người dân nhưng cũng tạo hành
lang pháp lý công khai, minh bạch,
công bằng cho cả các nhà đầu tư,
giúp việc tổ chức và thực hiện dự
án PPP thực sự hiệu quả, góp phần
tăng năng lực cạnh tranh của nền
kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội như mục tiêu thực hiện
hợp tác đối tác công - tư của Đảng
và Nhà nước.

Chỉ khi quy định KTNN kiểm
toán toàn diện dự án PPP mới đảm
bảo nguyên tắc thượng tôn pháp
luật, ở đâu có vốn nhà nước hoặc
nguồn gốc nhà nước phải được
KTNN kiểm toán để báo cáo Quốc
hội thực hiện chức năng giám sát;
giúp Chính phủ trong công tác
quản lý điều hành; giúp các DN dự
án PPP cải thiện những hạn chế,
thiếu sót trong công tác quản lý,
nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật;
tăng cường quản lý vận hành có
hiệu quả, hiệu lực dự án.n

Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và
người dân qua kiểm toán các dự án PPP
r PHỐ HIẾN - PHÚC KHANG

Quang cảnh Hội thảo                                                                                                              Ảnh: N.LỘC

Tại Hội thảo “Dự án PPP và vai trò của KTNN” do KTNN tổ chức ngày 03/3, các đại biểu đều khẳng
định, chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) của Đảng
và Nhà nước là hết sức đúng đắn và cần thiết. Trong bối cảnh NSNN hạn chế, các dự án PPP đã
giúp cải thiện kết cấu hạ tầng, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án đã nảy sinh nhiều bất cập, hạn chế, tiềm ẩn
nguy cơ thất thoát tài sản công, gây bức xúc trong dư luận. Thời gian qua, thông qua kiểm toán
các dự án PPP, KTNN đã góp phần tích cực ngăn chặn thất thoát, lãng phí, đảm bảo lợi ích cho Nhà
nước, nhà đầu tư và người dân.

Ông Nguyễn Ngọc
Phương - Phó Trưởng Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh
Quảng Bình: Hầu hết các dự
án BOT, BT được kiểm toán
đều thực hiện theo hình thức
chỉ định thầu dẫn đến giảm
tính cạnh tranh và minh bạch
trong công tác lựa chọn nhà
đầu tư, tiềm ẩn rủi ro, thất
thoát, lãng phí và chọn nhà đầu tư không có đủ năng lực thực
hiện dự án.n

TS. Lê Đình Thăng - Kiểm
toán trưởng KTNN chuyên
ngành III: Sự tham gia kiểm
toán của KTNN không chỉ góp
phần làm minh bạch nền tài
chính, ngăn ngừa nguy cơ thất
thoát khi thực hiện các dự án
PPP, bảo vệ nguồn lực công mà
còn góp phần đảm bảo việc các
cơ quan nhà nước không xâm

lấn quyền lợi chính đáng, gây thiệt hại cho nhà đầu tư; đồng thời đảm
bảo tính minh bạch, tạo niềm tin cho người dân đối với các dự án.n
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Nhận diện rõ bản chất 
của dự án PPP

Theo các chuyên gia, đầu tư
theo hình thức PPP tiếp tục là nhu
cầu cấp bách tại Việt Nam. Vấn
đề hoàn thiện cơ chế, chính sách
đầu tư PPP là đòi hỏi không thể
thiếu đối với hoạt động quản lý.
Tuy nhiên, việc quy định ra sao
đối với hình thức đầu tư này
nhằm vừa đảm bảo có tính thu
hút đối với các nhà đầu tư, vừa
đảm bảo vai trò giám sát, kiểm
soát của Nhà nước đối với hoạt
động này để giảm đến mức thấp
nhất nguy cơ thất thoát, lãng phí
là vấn đề đang được các đại biểu
Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa
học quan tâm. 

Trong tham luận gửi tới Hội
thảo của Trưởng Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Đỗ
Thị Lan khẳng định, về bản chất,
các dự án PPP là hoạt động đầu
tư nhà nước để thu hút nguồn lực
đầu tư. PPP là dự án huy động
vốn tư nhân đầu tư công trình
công chứ không phải đầu tư công
trình tư nhân. Nhà nước thực
hiện đầu tư qua hợp đồng PPP
với nhà đầu tư, Nhà nước không
trực tiếp trả kinh phí cho nhà đầu
tư mà cho phép nhà đầu tư, DN
dự án được thu phí với mức thu
và thời hạn thu do Nhà nước quy
định hoặc trả bằng giá trị quyền
sử dụng đất. 

Đây cũng là quan điểm chung
của nhiều đại biểu tại Hội nghị.
Phó Trưởng ban Dân nguyện của
Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng
nhận định: Bản chất của dự án
PPP là phục vụ lợi ích công. Hợp
đồng PPP có sử dụng tài chính
công, tài sản công. Dưới góc nhìn
khoa học, đại biểu Nguyễn Văn
Phúc - nguyên Phó Chủ nhiệm
Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội -
cũng cho rằng, dự án PPP chính
là tài sản công, có sử dụng tài
chính công.

Từ việc nhận diện bản chất
của dự án PPP, các đại biểu đều
thống nhất ý kiến cho rằng: Dự
án sử dụng tài chính công, tài sản
công thì phải chịu sự kiểm soát
của Nhà nước, ở đây trực tiếp là
phải được KTNN kiểm toán.
Hàng loạt bất cập trong việc triển
khai dự án PPP được phát hiện
qua công tác kiểm toán thời gian
qua đã minh chứng một cách
khách quan cho vai trò quan
trọng không thể thiếu của KTNN
trong việc thực hiện kiểm toán
toàn diện các dự án PPP. 

Do đó, song song với xây
dựng và ban hành chính sách,
Nhà nước cần đảm bảo cơ chế
kiểm soát hữu hiệu đối với các
dự án PPP, trong đó, vai trò của
thanh tra, kiểm toán dự án PPP
cần được thể hiện rõ, nhất quán
trong các văn bản pháp luật. Tuy
nhiên, Dự thảo Luật PPP hiện
chưa đề cập được toàn diện về
chức năng, nhiệm vụ của KTNN
và cũng chưa nhìn nhận đúng bản
chất của các dự án đầu tư theo
hình thức PPP, trách nhiệm và
nghĩa vụ của các bên tham gia dự

án này. Cụ thể, tại Điều 80 của
Dự thảo Luật PPP về “Hoạt động
KTNN trong đầu tư theo phương
thức PPP” quy định: “Thực hiện
việc kiểm toán về sử dụng tài
chính công, tài sản công trong dự
án PPP quy định tại Điều 65 và
Điều 67 của Luật này”.

Như vậy, mặc dù là có đề cập
đến vai trò của KTNN trong việc
kiểm toán dự án PPP nhưng quy
định này đã siết chặt vai trò, bó
hẹp ảnh hưởng của KTNN đối
với dự án PPP, hạn chế vai trò
giám sát tối cao của Quốc hội mà
KTNN là cơ quan trực tiếp giúp
Quốc hội thực hiện vai trò giám
sát này. 

Cần kiểm toán toàn diện,
xuyên suốt đối với dự án PPP

Góp ý về quy định “Hoạt
động KTNN trong đầu tư theo
phương thức PPP” trong Dự thảo
Luật PPP, nhiều đại biểu nhấn

mạnh, Dự thảo Luật PPP cần cụ
thể hóa hơn vai trò của KTNN
trong kiểm toán các dự án PPP
theo đúng chức năng của KTNN
đã được hiến định và quy định
của Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật KTNN. Theo đó,
các dự án PPP phải là đối tượng
kiểm toán của KTNN. KTNN
cần phải thực hiện kiểm toán
xuyên suốt, toàn diện đối với dự
án PPP. 

Ông Nguyễn Ngọc Phương -
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh Quảng Bình - phân tích,
quy định về kiểm toán của
KTNN đối với các dự án PPP
trong Dự thảo Luật là chưa phù
hợp, còn xem dự án PPP tách rời
thành các bộ phận riêng lẻ; chưa
xem xét dự án PPP với tư cách là
dự án để xây dựng, cải tạo, vận
hành, kinh doanh, quản lý công
trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ
công thuộc đối tượng kiểm toán
của KTNN; các dự án đầu tư theo
hình thức PPP chưa được KTNN
kiểm toán để đánh giá tính tuân
thủ, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu
lực của dự án vì các tài sản hình
thành từ các dự án này là tài sản
công và việc quản lý, sử dụng tài
sản này là đối tượng kiểm toán
của KTNN.

Xuất phát từ bản chất của dự
án PPP là dự án huy động vốn tư
nhân đầu tư công trình công,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Lan cho
rằng, nếu không kiểm toán chi
phí đầu tư, không kiểm toán toàn
diện dự án đầu tư PPP thì
không thể xác định được mức
thu phí, thời gian thu phí,
không thể xác định chính xác giá

Cần cụ thể hóa hơn nữa vai trò của Kiểm toán 
Nhà nước trong kiểm toán các dự án PPP
r H.THOAN - N.LỘC 

Việc kiểm toán toàn diện, xuyên xuốt các dự án PPP là cần thiết                                       Ảnh: NHƯ Ý

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (Luật PPP) đang được xây dựng với nhiều
nội dung đổi mới và sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua trong năm nay. Đây được xem là
một cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc xây dựng môi trường thể chế pháp lý hiệu quả, ổn
định và thuận lợi cho việc triển khai dự án PPP. Mong muốn xây dựng các quy định mới để tạo sức
hút với các nhà đầu tư, nhiều đại biểu khi góp ý về Dự thảo Luật tại Hội thảo “Dự án PPP và vai trò
của KTNN” cũng đề nghị việc sửa đổi chính sách phải chú trọng và phát huy hơn nữa vai trò của
KTNN trong kiểm toán dự án PPP.

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước: Dự thảo Luật PPP hiện nay chưa có sự
đồng bộ với Luật NSNN, Luật KTNN, do chưa coi dự
án PPP là dự án đầu tư công, các tài sản hình thành
từ dự án PPP không phải là tài sản công mà chỉ coi
phần “Vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ
thống cơ sở hạ tầng” và “Vốn nhà nước hỗ trợ xây
dựng công trình phụ trợ, bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư” là tài sản công và KTNN chỉ kiểm toán
phần này. Đáng lẽ Dự thảo Luật PPP phải coi cả dự
án PPP là dự án đầu tư công, các tài sản hình thành

từ dự án PPP đều là tài sản công và các hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài
sản công là đối tượng kiểm toán của KTNN theo đúng tinh thần của Hiến pháp và quy định
của Luật KTNN.n

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An: Theo Dự thảo Luật
PPP thì Chính phủ cam kết chia sẻ với nhà đầu tư,
DN dự án không quá 50% phần hụt thu giữa
doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp
đồng. Nhà đầu tư, DN dự án cam kết chia sẻ với
Chính phủ không thấp hơn 50% phần tăng thu
giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại
hợp đồng. Như vậy, vai trò của KTNN trong kiểm
toán toàn bộ dự án đầu tư PPP là hết sức quan
trọng để làm cơ sở cho việc tiến hành thanh quyết
toán và chia sẻ rủi ro của Nhà nước đối với các dự
án PPP. Việc KTNN thực hiện kiểm toán đối với các dự án PPP cần phải được xem xét trên
các khía cạnh công trình có đúng giá trị không, có đạt chất lượng không, hoàn trả như thế
nào. Do đó, quy định KTNN thực hiện kiểm toán trong dự án PPP như Dự thảo Luật PPP là
chưa đầy đủ và chặt chẽ.n

(Xem tiếp trang 6)
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Năm 2019, KTNN khu vực XII đã nghiên cứu, vận dụng
thành công Sáng kiến Đẩy nhanh tiến độ tổng hợp kết
quả kiểm toán, lập, phát hành báo cáo kiểm toán (BCKT)
của đoàn kiểm toán, qua đó giúp cải thiện thời gian phát
hành cũng như chất lượng các BCKT. Sáng kiến đã
được công nhận ở cấp đơn vị.

Sáng kiến nảy sinh từ yêu cầu đổi mới
Chị Trương Thị Mỹ Dung - Kiểm toán viên KTNN khu

vực XII, tác giả của Sáng kiến - cho biết: Năm 2019, khi
bắt đầu thực hiện cuộc kiểm toán ngân sách địa phương
năm 2018 của tỉnh Đ, Trưởng đoàn đã yêu cầu các tổ phải
đổi mới phương pháp lập Dự thảo Biên bản kiểm toán và
BCKT. Bởi lẽ, nhiều cuộc kiểm toán từ năm 2018 trở về
trước của đơn vị đã phát hành BCKT chậm so với thời hạn
quy định. Bên cạnh đó, việc lập BCKT của các đoàn kiểm
toán còn một số hạn chế, như: tổng hợp thừa, thiếu nội
dung trọng tâm tại kế hoạch kiểm toán tổng quát của Đoàn
kiểm toán; sai lệch số liệu giữa kiến nghị phần lời và phụ
biểu; kết quả kiểm toán chưa tương ứng với kiến nghị và
ngược lại… 

Qua rà soát, đơn vị nhận thấy nguyên nhân khách quan
dẫn đến tình trạng trên là do công tác phối hợp giải trình
của đơn vị được kiểm toán chưa tốt. Do đó, hai bên phải
trao đổi, rà soát nhiều lần, làm ảnh hưởng đến thời gian
phát hành báo cáo cũng như việc xác nhận số liệu, kiến nghị
của Đoàn kiểm toán. Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan
là do khâu tổng hợp BCKT còn nhiều sai sót, Đoàn kiểm
toán tiếp thu chưa thực sự đầy đủ ý kiến của Tổ kiểm soát
chất lượng, Tổ thẩm định và các Vụ chức năng, dẫn đến
mất nhiều thời gian để chỉnh sửa, hoàn thiện BCKT. 

Để thực hiện yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán và
góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên, chị Dung
đã nghiên cứu, đề xuất sử dụng bảng tính Excel nhằm
giảm thiểu thời gian phát hành cũng như nâng cao chất
lượng BCKT. 

Rút ngắn thời gian phát hành báo cáo kiểm toán
nhờ Excel

Theo chị Dung, việc dùng bảng tính Excel nhằm tập
hợp nhanh số liệu của từng chỉ tiêu thay vì sử dụng máy
tính cầm tay để tính toán số liệu. Bảng tính này giúp kiểm
toán viên thao tác nhanh, chính xác thông tin, tránh cộng
nhầm, bỏ sót số liệu, từ đó tiết kiệm thời gian cho Tổ và
Đoàn kiểm toán. 

Bên cạnh đó, kiểm toán viên có thể sử dụng bảng tổng
hợp Excel để liệt kê toàn bộ kết quả kiểm toán, lần lượt đưa
các kiến nghị kiểm toán vào ô tương ứng, sau đó rà soát từng
kết quả và kiến nghị để biết kết quả kiểm toán nào chưa có
kiến nghị và ngược lại. Dưới đây là bảng Phụ lục rà soát
kiến nghị kiểm toán tiêu biểu:

Đáng lưu ý, Tổ thẩm định và Tổ kiểm soát chất
lượng kiểm toán cũng có thể sử dụng mẫu trên để rà
soát xem kết quả và kiến nghị kiểm toán của Đoàn
kiểm toán đã đầy đủ và phù hợp chưa. Biểu Excel còn
được thiết kế để rà soát toàn bộ nội dung của dự thảo
BCKT, đối chiếu với kế hoạch kiểm toán tổng quát của
Đoàn kiểm toán xem nội dung trọng tâm có bị bỏ sót
hay không.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm toán còn có thể sử dụng
bảng Excel để xây dựng phụ lục về điều chỉnh các kiến
nghị. Đây là công cụ hỗ trợ giảm thời gian trình phát
hành BCKT, cụ thể: các Vụ tham mưu sẽ căn cứ vào hệ
thống phụ biểu để xác định những điều chỉnh về kiến
nghị xử lý tài chính, kiến nghị về chấn chỉnh công tác
quản lý tài chính công, tài sản công, kiến nghị khác của
BCKT trình phát hành so với Dự thảo BCKT trình
Lãnh đạo KTNN xét duyệt. 

Việc sử dụng bảng Excel như trên đã giúp rút ngắn thời
gian phát hành BCKT. Năm 2019, thời gian phát hành BCKT
của KTNN khu vực XII được cải thiện, một số báo cáo phát
hành trước nhiều ngày so với thời gian quy định. 

Ông Nguyễn Xuân Khải - Phó Kiểm toán trưởng KTNN
khu vực XII - cho biết: Bảng Excel này phản ánh đầy đủ số
liệu kiến nghị xử lý tài chính cũng như đánh giá của Tổ và
Đoàn kiểm toán. Kiến nghị về cơ chế, chính sách cũng tương
ứng với các kết luận và ngược lại, không để xảy ra trường
hợp có kiến nghị nhưng không có kết quả hoặc có kết quả
mà không có kiến nghị. Do vậy, BCKT sẽ đảm bảo tính chặt
chẽ, logic. Không những thế, ý kiến thẩm định của các Vụ
cũng được Đoàn tiếp thu đầy đủ. Việc này cũng giúp các Vụ
rà soát một cách nhanh chóng tình hình, mức độ tiếp thu ý
kiến thẩm định của Đoàn kiểm toán. 

Cũng theo ông Khải, tuy đây không phải là sáng kiến lớn
nhưng phương pháp này có thể áp dụng cho việc lập Biên
bản kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết và lập BCKT của
Đoàn, đồng thời giúp cho việc thẩm định, xét duyệt, phát
hành BCKT được chặt chẽ và nhanh chóng. Đó là một trong
những lý do để Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm
2018 tỉnh Đ đã phát hành BCKT sau khi kết thúc kiểm toán
34 ngày, sớm hơn 11 ngày so với quy định của Ngành.n

Lập bảng để rà soát kết quả và kiến nghị kiểm toán

Dùng Excel giúp đẩy nhanh tiến độ
phát hành báo cáo kiểm toán
r THÙY ANH 

Xây dựng phụ lục về điều chỉnh kiến nghị

trưởng giảm, đặc biệt, du lịch, hàng không và khu vực dịch
vụ chịu tác động rất lớn. Nhiều DN đối mặt với nguy cơ
thiếu nguyên liệu. 

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ
thời gian tới là: “Cần hết sức thận trọng nhưng cũng không
bi quan”. Trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ tình hình, xem
xét những yếu tố tác động, ảnh hưởng để có giải pháp, đối
sách cụ thể, phù hợp, kịp thời trong các lĩnh vực. Huy động
mạnh mẽ hơn nữa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
các cấp, các ngành, cộng đồng DN và nhân dân để thực
hiện bằng được nhiệm vụ kép: Vừa tập trung phòng chống
dịch, kiên quyết không để lây lan, vừa nỗ lực cao nhất thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã
đề ra. 

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính
phủ khẩn trương tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện,
trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về các giải pháp cấp bách
nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo
đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh. Thủ tướng đặc
biệt lưu ý các gói hỗ trợ tiền tệ, tài khóa, thương mại đầu
tư, cải cách thủ tục hành chính vào các lĩnh vực chịu ảnh
hưởng lớn của dịch bệnh, trước hết là du lịch, hàng không,
thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu. Hỗ trợ cho các đối
tượng bị thiệt hại do dịch Covid-19, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế, trong đó, hỗ trợ tín dụng lãi suất thấp và hỗ trợ về
chính sách tài khóa. Các gói hỗ trợ này phải có hiệu lực
ngay đến DN và người dân, không có cơ chế xin - cho
thiếu minh bạch.

Thủ tướng nêu rõ, ổn định vĩ mô vẫn là cái then chốt,
không để vì các lý do khác làm ảnh hưởng đến mục tiêu
này. Chúng ta chưa đặt vấn đề nới lỏng chính sách tiền tệ

hay đưa ra gói kích thích kinh tế. Các Bộ, ngành: Kế hoạch
và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước
chuẩn bị sẵn các kịch bản, phương án và đối sách với tình
huống, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và tình hình thế
giới, khu vực để không bị động, bất ngờ; theo dõi chặt chẽ
biến động của giá cả, thị trường để góp phần kiểm soát
lạm phát. Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện, đẩy
mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý nghiêm
hành vi găm hàng nâng giá.

Ngân hàng Nhà nước căn cứ vào Luật Các tổ chức tín
dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước để ổn định lãi suất, tỷ
giá, thị trường ngoại tệ, đảm bảo thanh khoản của hệ thống
ngân hàng và nền kinh tế, nhất là cung ứng tín dụng, đáp
ứng yêu cầu sản xuất, không để thiếu vốn tín dụng. Bộ Tài
chính cùng các Bộ, ngành rà soát, khẩn trương đề xuất
phương án miễn, giảm, giãn, hoãn, chậm nộp các khoản
thuế, phí, lệ phí, trong đó có việc giảm thời gian nộp thuế
thu nhập DN, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội.

Cho rằng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm,
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và
Văn phòng Chính phủ sớm chuẩn bị kỹ nội dung cho hội
nghị toàn quốc kiểm điểm trách nhiệm về vấn đề này ngay
trong quý I/2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
sớm trình phương án tổng thể nhằm thúc đẩy xuất khẩu
nông sản và giảm chi phí cho sản xuất nông nghiệp.  

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, đánh giá
tình hình và nhu cầu sử dụng lao động của DN để có giải
pháp hỗ trợ, cung ứng lao động, khắc phục tình trạng thiếu
hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch. Tạm dừng
cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến
từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch.
Thủ tướng đề nghị công tác thông tin và truyền thông phải
góp phần tạo đồng thuận xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân,
đồng thời phải xử lý nghiêm hành vi thông tin sai sự thật.n

XUÂN HỒNG 

Các gói hỗ trợ... (Tiếp theo trang 1)

đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư. Do
đó, bà Lan đề nghị “quy định trách nhiệm kiểm toán
của KTNN trong suốt quá trình đầu tư dự án PPP
nhằm tăng cường chức năng giám sát, hạn chế thất
thoát, lãng phí”. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị việc kiểm
toán đối với dự án PPP cần được thực hiện theo ba
loại hình kiểm toán và không bị giới hạn. Theo TS.
Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên
ngành III, trong xây dựng Luật PPP, cơ quan soạn
thảo không nên quy định cụ thể về các loại hình kiểm
toán đối với việc kiểm toán dự án PPP. Bởi đó là thẩm
quyền của KTNN, của Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

TS. Nguyễn Minh Phong (Phó Vụ trưởng, Báo
Nhân dân) nhìn nhận, cùng với kiểm toán tài chính,
KTNN có vai trò quan trọng cả trong kiểm toán
tuân thủ và kiểm toán hoạt động đối với các dự án
PPP. Qua kiểm toán, KTNN vừa phát hiện những
sai sót, kẽ hở trong thực thi pháp luật hiện hành,
vừa chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung và thay
thế những quy định lỗi thời, lấp đầy những kẽ hở
trong xây dựng và thực thi pháp luật liên quan đến
PPP. Trong cuộc chiến chống tham nhũng trong
thực thi các dự án PPP, KTNN cần có thêm vị thế
và công cụ mới. 

Còn theo PGS,TS. Đặng Văn Thanh - Chủ tịch
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, trong quá trình
hoàn thiện quy định liên quan đến hợp đồng PPP, đối
với quy định về giám sát dự án PPP, cần phát huy vai
trò của kiểm toán nói chung và KTNN nói riêng,
không chỉ kiểm toán tài chính mà bao gồm cả kiểm
toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.n

Cần cụ thể hóa...  (Tiếp theo trang 5)
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Tây Nguyên là địa bàn rộng lớn,
giàu tài nguyên khoáng sản

(TNKS), nhất là khoáng sản làm
vật liệu xây dựng như: đất, đá, cát,
sỏi… Các hoạt động về TNKS ở
đây diễn ra sôi động và đóng góp
quan trọng cho sự phát triển của
vùng. Tuy nhiên, đây cũng là địa
bàn “nóng” về hoạt động khai thác
trái phép, khai thác không hiệu quả,
gây lãng phí và thất thoát TNKS
quốc gia. Qua công tác kiểm toán,
KTNN khu vực XII đã phát hiện
nhiều bất cập, sai sót, vi phạm;
đồng thời đúc rút những bài học
kinh nghiệm nhằm nâng cao chất
lượng kiểm toán lĩnh vực TNKS,
góp phần quản lý, sử dụng, khai
thác TNKS hợp lý, hiệu quả.

Sai sót, vi phạm trong hầu hết
các khâu

Từ các cuộc kiểm toán do
KTNN khu vực XII thực hiện cho
thấy, những bất cập, sai sót trong
công tác quản lý, sử dụng TNKS
xảy ra ở hầu hết các khâu từ quy
hoạch, thẩm định, cấp phép khai
thác khoáng sản, thu hồi đất, giao
đất, cho thuê đất liên quan đến hoạt
động khai thác khoáng sản và sai
sót trong thực hiện các nghĩa vụ tài
chính gây thất thu NSNN.

Cụ thể là tình trạng khai thác
trái phép, khai thác ngoài phạm vi
mỏ được cấp phép. Chẳng hạn, tại
cuộc kiểm toán chuyên đề TNKS
năm 2014 tại tỉnh A, KTNN phát
hiện 13 tổ chức, cá nhân khai thác
đất, cát trái phép gây hủy hoại môi
trường, thất thu 2,9 tỷ đồng thuế,
phí; tại tỉnh B có 10 DN chưa nộp
tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản gần 8,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó
còn xảy ra tình trạng khai thác
không theo quy hoạch dẫn đến sạt
lở bờ sông (đối với cát), hủy hoại
môi trường; khai thác chưa tuân
theo thiết kế; chế biến, vận chuyển
khoáng sản ảnh hưởng đến môi
trường, làm hư hỏng hạ tầng giao
thông, gây bức xúc trong xã hội;
khai thác không đúng công suất,

khai thác vượt công suất vẫn diễn
ra ở tất cả các tỉnh được kiểm toán;
lợi dụng hoạt động thăm dò để khai
thác khoáng sản…

Qua kiểm toán cũng phát hiện,
các tổ chức, cá nhân khai thác còn
chưa thực hiện đúng nghĩa vụ về
thuế, phí, như: không kê khai hoặc
kê khai thuế không đúng với sản
lượng thực tế khai thác; khai không
đúng, không đủ sản lượng tính phí
bảo vệ môi trường (BVMT); tính
sai, tính thiếu tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản theo quy định do
UBND tỉnh chưa ban hành tỷ lệ
quy đổi từ sản lượng (m3) sang khối
lượng (tấn) khoáng sản để tính phí
BVMT theo quy định; Sở Tài
nguyên và Môi trường tính toán sai
tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản dẫn đến xác định thiếu tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản phải
nộp NSNN đối với các tổ chức, cá
nhân được cấp phép khai thác; Cục
Tài nguyên nước xác định thiếu
tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản đối với sản lượng nước của các
nhà máy thủy điện (tính thiếu phần
sản lượng chênh lệch giữa công
suất thiết kế và công suất khai thác
thực tế); khai miễn giảm Thuế Thu
nhập DN cả phần doanh thu từ hoạt

động khai thác khoáng sản không
đúng quy định.

Trong khi đó, công tác phối hợp
thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp
luật trong khai thác TNKS của các
địa phương chưa được chú trọng,
quyết liệt nên tình trạng khai thác
trái phép kéo dài nhưng không xử
lý vi phạm; thiếu sự phối kết hợp
giữa các cơ quan có chức năng của
tỉnh với UBND các huyện trong
công tác quản lý TNKS;... Đồng
thời, việc thực hiện nghĩa vụ về môi
trường như nộp tiền ký quỹ phục
hồi môi trường chưa được thực
hiện nghiêm túc, không thực hiện
cải tạo phục hồi môi trường, không
làm thủ tục đóng cửa mỏ khi giấy
phép hết hạn theo quy định.

Chú trọng các phương pháp
kiểm toán đặc thù đối với lĩnh
vực tài nguyên khoáng sản

Từ thực tiễn triển khai và
những phát hiện nổi bật qua các
cuộc kiểm toán, có thể thấy rằng,
để triển khai tổ chức kiểm toán
hiệu quả lĩnh vực TNKS trong điều
kiện KTNN các khu vực còn có
những khó khăn, hạn chế nhất định
thì cần tập trung thực hiện một số
giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, đơn vị chủ trì kiểm
toán phải bám sát chỉ đạo của
Ngành về nội dung, mục tiêu, trọng
tâm kiểm toán cũng như phương
án, kế hoạch của cuộc kiểm toán đã
được Tổng Kiểm toán Nhà nước
phê duyệt; chủ động trao đổi kinh
nghiệm với các đơn vị trong
Ngành, kết hợp với tổ chức tập
huấn chuyên sâu về lĩnh vực
TNKS; bám sát Đề cương chuyên
đề của Ngành để thiết kế hệ thống
mẫu biểu phù hợp cho mỗi nội
dung/đơn vị cần thu thập.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công
tác thu thập thông tin, phân tích rủi
ro, tìm hiểu kỹ lưỡng các quy định
của pháp luật về lĩnh vực TNKS
qua từng thời kỳ; tập trung phân
tích chuyên sâu cơ sở dữ liệu, các
thông tin có được từ các cơ quan
quản lý để nắm bắt được nhiều
thông tin, nhiều chiều. Từ đó có thể
rút ngắn thời gian, nhanh chóng xác
định được nội dung, trọng tâm,
trọng yếu trong xây dựng kế hoạch
kiểm toán; thành lập Đoàn kiểm
toán, sắp xếp và bố trí nhân sự tham
gia phù hợp.

Thực hiện kiểm toán tổng hợp
tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Công Thương, Cục Thuế. Đặc biệt,

để lựa chọn mẫu kiểm toán đạt hiệu
quả trong khi áp lực về thời gian,
tiến độ, kiểm toán viên cần tập trung
phân tích, nhận dạng các rủi ro để
lựa chọn đối tượng kiểm toán và
kiểm tra đối chiếu phù hợp; trong đó
ưu tiên lựa chọn các điểm “nóng” về
khai thác, chế biến khoáng sản, các
khu vực khai thác tập trung sản
lượng lớn; các trường hợp giấy phép
khai thác sản lượng lớn, giấy phép
sắp hết hạn hoặc đang gia hạn; chọn
một số khoáng sản có giá trị cao
như: vàng, đá granite, đá bazan… dễ
xảy ra sai sót.

Đặc thù lĩnh vực TNKS cũng
đặt ra yêu cầu kiểm toán viên phải
có sự chuẩn bị để áp dụng các
phương pháp, kỹ thuật kiểm toán
cho phù hợp, hiệu quả. Ngoài việc
sử dụng các phương pháp kiểm toán
truyền thống, cần chú trọng các
phương pháp, kỹ thuật kiểm toán
đặc thù như: phương pháp đo đếm,
đi thực tế kiểm tra hiện trường;
phỏng vấn, tham vấn chuyên gia, sử
dụng các ứng dụng công nghệ tiên
tiến trong việc xác định tọa độ, bản
đồ, giám sát hoạt động khai thác
(Maps, GPS, GIS,…).

Để dễ nhận biết các trường hợp
khai thác trái phép, kiểm toán viên
cần kết hợp đối chiếu danh sách tổ
chức, cá nhân khai thác do cơ quan
tài nguyên và môi trường quản lý
với sổ bộ thuế tài nguyên, phí
BVMT do cơ quan thuế quản lý, kể
cả việc phối hợp đối chiếu với các
nhà thầu xây dựng công trình trên
địa bàn đã tiêu thụ lượng lớn đất,
đá, cát, sỏi từ các mỏ khai thác trên
địa bàn (kỹ năng đối chiếu với bên
thứ 3 - các bên liên quan). Đồng
thời, nhằm phát hiện sai phạm về
nghĩa vụ tài chính của các tổ chức,
cá nhân, kiểm toán viên cần đề nghị
cung cấp báo cáo sản lượng (theo
Luật Khoáng sản) đơn vị nộp tại cơ
quan tài nguyên và môi trường và
Tờ khai thuế phí tại cơ quan thuế
để thực hiện việc đối chiếu, từ đó
phát hiện chênh lệch về sản lượng
khai thác thực tế so với sản lượng
đã kê khai thuế; kết hợp kiểm tra
giá tính thuế tài nguyên trên Tờ
khai thuế với bảng giá của tỉnh, giá
trên hóa đơn để phát hiện đơn vị
khai sai giá tính thuế; kiểm tra định
mức vật tư, tiêu hao, tỷ lệ bóc đất
che phủ, tỷ lệ hao hụt nhiên liệu,
năng lượng để tính toán lại, xác
định ra sản lượng khai thác thực tế,
trên cơ sở đó xác định nghĩa vụ
tăng thêm.n

Để nâng cao chất lượng kiểm toán, cần làm tốt công tác thu thập thông tin, phân tích rủi ro, tìm hiểu
kỹ lưỡng các quy định của pháp luật về lĩnh vực TNKS                                                   Ảnh: TTXVN

Kinh nghiệm và giải pháp tổ chức kiểm toán
hiệu quả lĩnh vực tài nguyên khoáng sản
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ASOSAI 14) về kiểm toán môi trường và
kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững.
Đây là những nội dung nghị sự quan trọng
mà INTOSAI và các tổ chức khu vực thuộc
INTOSAI đang theo đuổi. Tổng Kiểm toán
Nhà nước bày tỏ mong muốn, Tòa Thẩm kế
Bỉ với vai trò là thành viên tích cực của IN-
TOSAI và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán
tối cao châu Âu (EUROSAI) sẽ đề xuất hỗ
trợ cho ASOSAI nói chung và KTNN Việt
Nam nói riêng về các lĩnh vực kiểm toán
chính phủ mà Tòa Thẩm kế Bỉ có thế mạnh.

Mong muốn quan hệ hợp tác giữa KTNN
Việt Nam và Tòa Thẩm kế Bỉ ngày càng phát
triển thiết thực và hiệu quả, Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hồ Đức Phớc đã trân trọng mời

Chủ tịch Tòa Thẩm kế Bỉ sang thăm Việt
Nam trong thời gian tới. 

Ngày 28/02, Đoàn lãnh đạo cấp cao của
KTNN Việt Nam đã có chuyến thăm và làm
việc với Cơ quan Hợp tác phát triển Đức
(GIZ) tại TP. Born, CHLB Đức; kết thúc tốt
đẹp chuyến thăm và làm việc tại châu Âu.
Cùng tham gia Đoàn có các ông: Phạm
Trường Giang - Tổng Lãnh sự quán Việt
Nam tại Frankfurt, Đặng Chung Thủy - Phó
Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Kim - đại
diện Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển

CHLB Đức (phụ trách hợp tác với Việt
Nam) - đánh giá cao những thành tựu
KTNN Việt Nam đã đạt được và bày tỏ vui
mừng khi GIZ đã có những đóng góp vào
kết quả đạt được của KTNN Việt Nam
trong thời gian qua… 

Cảm ơn sự giúp đỡ của GIZ trong thời
gian qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc cho biết, từ năm 1997-2009, GIZ
đã hỗ trợ KTNN thông qua Dự án Hỗ trợ
xây dựng KTNN gồm 3 giai đoạn với tổng
kinh phí 4,5 triệu Euro. Đặc biệt, dựa trên
sự giúp đỡ hiệu quả của GIZ, KTNN Việt

Nam đã xây dựng và ban hành 36 Chuẩn
mực kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán
quốc tế của INTOSAI. Ngoài ra, từ năm
2011-2019, GIZ tiếp tục hỗ trợ KTNN
thông qua Dự án khu vực nhằm hỗ trợ tăng
cường năng lực Tổ chức Các cơ quan Kiểm
toán tối cao khu vực Đông Nam Á
(ASEANSAI)… Tổng Kiểm toán Nhà nước
mong rằng KTNN Việt Nam sẽ tiếp tục
nhận được sự hỗ trợ từ GIZ trong thời gian
tới, nhất là trong các lĩnh vực như: kiểm
toán môi trường, kiểm toán công nghệ
thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động kiểm toán và ứng dụng trí
tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu lớn.n
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Tổng Kiểm toán Nhà nước...                        (Tiếp theo trang 2)
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Báo cáo tài chính lập 
chưa chính xác

Theo thông báo một số kết
quả kiểm toán chủ yếu từ cuộc
kiểm toán, các đơn vị được kiểm
toán đã thực hiện quản lý tài sản,
nguồn vốn, các khoản đầu tư tài
chính, doanh thu, chi phí... thực
hiện kê khai, nộp thuế và các
khoản phải nộp khác vào NSNN
theo quy định pháp luật và quy
chế quản lý tài chính của Tổng
công ty. Tuy nhiên, kết quả kiểm
toán cũng chỉ ra việc quản lý, sử
dụng vốn, tài sản, doanh thu, chi
phí và thực hiện nghĩa vụ với
NSNN năm 2017 của Tổng công
ty còn không ít hạn chế, sai sót.

Cụ thể, Báo cáo tài chính hợp
nhất năm 2017 của Tổng công ty
lập chưa chính xác. Qua kiểm
toán, KTNN điều chỉnh tổng tài
sản, nguồn vốn tăng 587,8 triệu
đồng; lợi nhuận trước Thuế Thu
nhập DN tăng hơn 4,46 tỷ đồng;
các khoản phải nộp NSNN tăng
3,56 tỷ đồng. Một số khoản công
nợ phải thu, phải trả tại một số
đơn vị đối chiếu chưa đầy đủ
hoặc không đối chiếu như: tỷ lệ
đối chiếu phải thu của khách
hàng của Công ty Viwaseen 2 là
23%, Công ty Viwaseen 14 là
57%, trả trước cho người bán
của Công ty mẹ là 19%, Công ty
Viwaseen 6 là 14%; nợ phải thu
khác của Công ty mẹ là 19%,
Công ty Viwaseen 6 là 57%,
Công ty Viwaseen 11 là 14%;
Công ty Viwaseen 2 không thực
hiện đối chiếu các khoản trả
trước cho người bán và phải thu
khác; nợ phải trả người bán của
Công ty mẹ là 25%, Công ty Vi-
waseen 11 là 33%; nợ phải trả
ngắn hạn của Công ty Viwaseen
14 là 41%.

Kết quả kiểm toán cũng chỉ
ra một số sai sót khác như: chưa
thành lập Hội đồng để thẩm định
mức trích lập dự phòng nợ phải
thu quá hạn thanh toán theo quy
định, một số đơn vị chưa thu hồi
một số khoản nợ tạm ứng của
người lao động đã chuyển công
tác; thực hiện xóa nợ chưa đúng
quy định; trích lập dự phòng
chưa đủ điều kiện. Nhiều đơn vị
thuộc Tổng công ty chưa thực
hiện quyết toán với nhà thầu phụ,
đội xây lắp và các bên liên quan
đối với chi phí sản xuất kinh
doanh dở dang, tồn đọng trong
khi công trình đã kết thúc thi
công hoặc quyết toán với bên
giao thầu từ những năm trước
dẫn đến chưa phản ánh chính xác
kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh như Công ty mẹ, Công ty
Viwaseen 11, Viwaseen 3...
Ngoài ra, Công ty mẹ chưa bàn
giao chi phí liên quan đến Dự án
Bắc sông Hồng (Nhà máy Nước
sông Đuống) cho Công ty
Hawaco theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ.

Cũng theo kết quả kiểm toán,
Công ty mẹ chưa hạch toán phí
nước thô phải trả cho Công ty
TNHH MTV Khai thác công
trình thủy lợi Đa Độ số tiền hơn

2,9 tỷ đồng; chưa quyết toán chi
phí các công trình giao thầu cho
các chi nhánh, công ty con để
quyết toán chi phí trích trước của
các công trình số tiền hơn 25,6 tỷ
đồng. Tại Công ty Viwaseen 6,
qua kiểm toán cho thấy, Công ty
chưa xây dựng thang bảng lương
theo quy định của Bộ luật Lao
động; chưa kịp thời chi trả tiền
lương cho người lao động và nợ
đọng bảo hiểm xã hội kéo dài đến
ngày 31/12/2017 số tiền 984 triệu
đồng, làm ảnh hưởng đến quyền
lợi của người lao động. Trong
xây dựng giá bán nước sạch, Vi-
waseen 6 xây dựng mức giá bán

cao nhất cho các hộ dân đang cao
hơn 1.000 đồng/m3 giá tối đa
theo quy định của Bộ Tài chính.

Công ty mẹ thuê 19.234m2

đất trả tiền hằng năm tại phường
Hưng Đạo, quận Dương Kinh,
TP. Hải Phòng theo Hợp đồng
thuê đất từ ngày 19/8/2010 để
xây dựng trạm bơm thô cho Khu
công nghiệp Đình Vũ. Tuy
nhiên, từ khi ký hợp đồng thuê
đất đến nay, đơn vị chưa kê khai
và nộp tiền thuê đất là chưa đúng
quy định. Trên cơ sở các hồ sơ
tài liệu được cung cấp, KTNN
xác định số tiền thuê đất phải
nộp cho thời gian từ năm 2010

đến 2014 là hơn 323,6 triệu
đồng, từ năm 2014 đến 2017 là
197,4 triệu đồng.

Xác định rõ nguyên nhân 
thua lỗ, khắc phục 
sở hữu chéo

Về hoạt động đầu tư tài chính,
kết quả kiểm toán chỉ rõ, Công ty
mẹ đầu tư vào 9 công ty nhưng
kinh doanh chưa hiệu quả, thua
lỗ; 2 đơn vị (Công ty Cổ phần
(CP) Siêu thị Vinaconex; Công ty
Viwaseen 6) không có thông tin
kết quả kinh doanh; 9 công ty
kinh doanh có lãi nhưng không
chia cổ tức do số lãi quá nhỏ;

Công ty CP Nước An Bình mới
thành lập chưa đi vào hoạt động,
chưa có doanh thu. Đồng thời,
còn tình trạng đầu tư chéo giữa
các công ty con như: Công ty Vi-
waseen 1, Viwaseen 2, Viwaseen
4 đang sở hữu vốn góp, cổ phần
của nhau là chưa phù hợp quy
định của Luật DN.

Qua kiểm toán cho thấy,
người đại diện phần vốn của
Tổng công ty tại Công ty Vi-
waseen 6 chưa thu thập Báo cáo
tài chính, kết quả sản xuất kinh
doanh của Công ty để báo cáo
Tổng công ty là chưa thực hiện
đầy đủ Quy chế quản lý người
đại diện vốn Tổng công ty Vi-
waseen tại đơn vị khác. Ngoài ra,
báo cáo giám sát tài chính của
người đại diện phần vốn Tổng
công ty tại Công ty CP Bất động
sản Dầu khí chưa báo cáo nội
dung ngoại trừ cảnh báo của
kiểm toán độc lập đối với Báo
cáo tài chính của Công ty.

Căn cứ kết quả kiểm toán,
KTNN kiến nghị Tổng công ty
và các đơn vị được kiểm toán
điều chỉnh Báo cáo tài chính năm
2017 và số liệu trên số kế toán
theo kết quả kiểm toán; nộp vào
NSNN số thuế và các khoản phải
nộp khác do KTNN xác định
tăng thêm qua kiểm toán số tiền
hơn 3,56 tỷ đồng (gồm: Thuế
Giá trị gia tăng; Thuế Thu nhập
cá nhân; Thuế Thu nhập DN;
thuế đất, tiền thuê đất và các
khoản phí, lệ phí). 

Đồng thời, KTNN kiến nghị
các đơn vị chấn chỉnh công tác
quản lý kế toán nhằm khắc phục
những bất cập đã được KTNN
chỉ ra, như: việc không đối chiếu
công nợ hoặc đối chiếu không
đầy đủ; thu hồi các khoản nợ
đọng, đặc biệt là các khoản tạm
ứng cho vay nội bộ; thành lập
Hội đồng để thẩm định trích lập
dự phòng nợ phải thu quá hạn
thanh toán... Đáng chú ý, KTNN
kiến nghị Tổng công ty và các
đơn vị liên quan có giải pháp để
xử lý tình trạng đầu tư sở hữu
chéo giữa các công ty con; xác
định, làm rõ nguyên nhân kinh
doanh thua lỗ của các công ty
đang kinh doanh thua lỗ, không
hiệu quả và xử lý theo quy định.
Yêu cầu người đại diện vốn tại
Công ty Viwaseen 6 và Công ty
CP Bất động sản Dầu khí thực
hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa
vụ của người đại diện theo Quy
chế hoạt động của người đại diện
vốn; xử lý trách nhiệm liên quan
theo quy định…n

Kiểm toán viên nhà nước làm việc tại hiện trường                                                             Ảnh: N.BÍCH

Một số nội dung chính kết quả kiểm toán 
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam 
r KIM AN

Theo Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại Báo cáo kiểm toán
Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, ngày 03/9/2019 của KTNN, tại thời điểm
kiểm tra (tháng 8/2019), Tổng công ty và các đơn vị được kiểm toán đã điều chỉnh Báo cáo tài chính
năm 2017 và số liệu trên sổ kế toán theo kết quả kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán; thực hiện nộp
NSNN đầy đủ số tiền thuế và các khoản phải nộp khác tăng thêm với số tiền hơn 3,56 tỷ đồng theo
kiến nghị của KTNN. Đồng thời, thực hiện kiến nghị của KTNN, Công ty Viwaseen 2, Viwaseen 3, Vi-
waseen 6, Viwaseen 11 đã thành lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập dự phòng nợ phải thu quá
hạn thanh toán theo quy định. Đến thời điểm kiểm tra, người đại diện vốn tại Công ty CP Viwaseen 6
và Công ty CP Bất động sản Dầu khí cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại
diện theo Quy chế hoạt động.

Bên cạnh đó, Tổng công ty và các đơn vị liên quan đang tổ chức thực hiện các kiến nghị của KTNN
về đối chiếu công nợ, thu hồi các khoản nợ đọng... Đặc biệt, Ban Điều hành Tổng công ty đã trình Hội
đồng quản trị phương án xử lý đối với một số đơn vị kinh doanh thua lỗ và đang tạm dừng hoạt động;
làm việc với UBND TP. Hải Phòng, Cục Thuế TP. Hải Phòng, Chi cục Thuế quận Dương Kinh - Hải Phòng
để xác định tiền thuê đất bổ sung và việc miễn giảm thuế các năm tiếp theo. Tổng công ty đã nộp
tiền thuê đất bổ sung vào NSNN với tổng số tiền hơn 810 triệu đồng.n

Năm 2018, KTNN thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử
dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
(Tổng công ty). Qua kiểm toán, KTNN kiến nghị Tổng công ty và các đơn vị được kiểm toán điều chỉnh
sổ sách kế toán, nộp vào NSNN số thuế và các khoản phải nộp khác do KTNN xác định tăng thêm qua
kiểm toán số tiền hơn 3,56 tỷ đồng.
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Nâng cao hiệu quả quản lý, 
sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế

Theo Bộ Y tế, trong năm 2019,
cùng với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt
90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính
phủ giao, ngành y tế đã ứng dụng
rộng rãi CNTT trong quản lý bệnh
án, theo dõi hồ sơ sức khỏe cá
nhân, quản lý Quỹ BHYT, kết nối
các cơ sở cung ứng thuốc; đồng
thời thực hiện nhiều giải pháp để
hạn chế tình trạng lạm dụng Quỹ
BHYT, đổi mới cơ chế tài chính y
tế. Bộ đã ban hành bộ mã danh
mục dùng chung áp dụng trong
quản lý KCB và thanh toán
BHYT, sử dụng tại trên 12.000 cơ
sở y tế; hướng dẫn các cơ sở KCB
trích chuyển dữ liệu lên Cổng Tiếp
nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông
tin giám định BHYT của BHXH
Việt Nam, từ đó nâng cao hiệu quả
quản lý, sử dụng Quỹ BHYT, quản
lý cung ứng dịch vụ KCB.

Năm 2019, Bộ cũng đã phối
hợp với Bộ Tài chính, BHXH
Việt Nam xây dựng và ban hành
Thông tư giá dịch vụ KCB theo
mức lương cơ sở mới. Tiếp tục rà
soát, phân loại dịch vụ, khảo sát,
điều chỉnh định mức kinh tế kỹ
thuật và xây dựng giá dịch vụ bao
gồm cả chi phí quản lý. Việc tính
đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế đã
góp phần quan trọng vào việc
thực hiện chủ trương chuyển chi
thường xuyên từ NSNN cấp cho
các cơ sở y tế sang hỗ trợ người
dân tham gia BHYT. Năm 2019,
đã sử dụng khoảng 32.000 tỷ
đồng chi sự nghiệp y tế (chiếm
khoảng 35%) để hỗ trợ người
nghèo, các đối tượng chính sách
tham gia BHYT. 

Bên cạnh kết quả đạt được,
thực tế triển khai cho thấy công tác
KCB BHYT còn một số khó khăn,

bất cập, đặc biệt là những vướng
mắc trong thanh quyết toán kinh
phí KCB BHYT. Một số cơ sở
KCB giữ hồ sơ, chậm gửi dữ liệu
lên Hệ thống thông tin giám định
BHYT; một số đơn vị gửi số liệu
chưa chuẩn xác hay số tiền sai lệch
ảnh hưởng đến việc thanh quyết
toán tạm ứng chi phí KCB BHYT.
Bên cạnh đó, theo kết quả kiểm
toán của KTNN, không ít bệnh
viện còn tình trạng áp giá sai một
số dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư,
chỉ định dịch vụ kỹ thuật không

phù hợp… nên cơ quan BHXH từ
chối thanh toán.

Tăng cường kết nối để phục vụ 
nhân dân 

Từ thực tế trên, tại Hội nghị
Triển khai công tác y tế năm 2020
diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam đề nghị, ngành y tế
cần rút ngắn thời gian chờ đợi, giải
quyết các thủ tục hành chính, đẩy
mạnh ứng dụng CNTT, ngăn chặn
các biểu hiện tiêu cực, chạy theo
doanh thu. Để làm được điều đó,

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Y tế
đẩy mạnh minh bạch hóa từ quy
trình, thu, chi hưởng lương trong
bệnh viện, công bằng giữa các bộ
phận và phải kết nối chặt chẽ với
BHXH, kịp thời tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc giữa 2 cơ
quan để phục vụ tốt nhất cho nhân
dân. “Thời gian vừa qua, chúng ta
đã giải quyết được rất nhiều khó
khăn, vướng mắc cụ thể giữa 2 cơ
quan là Bộ Y tế và BHXH Việt
Nam, bước đầu hình thành được
một nền nếp làm việc mới. Phải từ
bỏ quan niệm Bộ Y tế là cấp trên
của BHXH Việt Nam, Sở Y tế là
cấp trên của BHXH các địa
phương. Mỗi cơ quan có một chức
năng, chúng ta phải làm đúng chức
năng của mình và tất cả là vì nhân
dân” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về tình hình tổ chức KCB
BHYT năm 2020, Phó Tổng
Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm
Lương Sơn cho biết, tính đến
ngày 31/12/2019, Hợp đồng KCB
BHYT năm 2020 cơ bản đã được
ký kết giữa các cơ sở KCB và cơ
quan BHXH các cấp. Đối với một
số cơ sở KCB chưa tham gia ký
kết Hợp đồng, cơ quan BHXH

đang tiếp tục phối hợp với Sở Y tế
địa phương để thống nhất giải
pháp khắc phục sớm nhất, giúp
đảm bảo quyền lợi của cơ sở
KCB, nhân viên y tế và quan
trọng nhất là đảm bảo quyền lợi
của người có thẻ BHYT đăng ký
KCB tại cơ sở.

Đối với việc thực hiện dự toán
kinh phí KCB BHYT năm 2020,
Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương
Sơn cho rằng, cần sự chủ động,
điều tiết của Bộ Y tế, sự phối hợp
giữa BHXH Việt Nam cũng như
của các cơ sở KCB để quản lý, sử
dụng nguồn kinh phí được phân bổ
đến các cơ sở KCB đạt hiệu quả
cao nhất. Trước mắt, với tình hình
dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có
nhiều diễn biến phức tạp, BHXH
Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các
tỉnh, thành phố ứng đầy đủ nguồn
kinh phí KCB của quý I/2020;
đồng thời, thống nhất với ngành y
tế về vấn đề bổ sung nguồn kinh
phí đặc thù cho việc chống dịch;
phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và
hiệu quả với ngành y tế tại địa
phương, cùng với ngành y tế hoàn
thành tốt nhiệm vụ.

Đối với ngành y tế, Thứ
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh
Long cho biết, trong thời gian tới,
Bộ Y tế sẽ xây dựng, phát triển hệ
thống CNTT, cung cấp các nội
dung về chỉ tiêu, thông tin, nguồn
lực trong lĩnh vực y tế để phục vụ
cho công tác quản lý, điều hành;
đẩy nhanh tiến độ ứng dụng
CNTT trong lĩnh vực KCB, đảm
bảo đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời,
nhanh chóng giải quyết căn cơ về
mặt cơ chế, chính sách liên quan
đến BHYT, tạo sự nhất trí, đồng
thuận cao trong việc thực hiện
chính sách BHYT giữa BHXH
Việt Nam và Bộ Y tế.n

Ảnh: Báo Quảng Ninh

Phối hợp hiệu quả trong thực hiện
chính sách bảo hiểm y tế
r Đ. KHOA

Thực hiện Quyết định số
166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương
trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm
chống lãng phí năm 2020, Kiểm toán nhà nước
(KTNN) xây dựng Kế hoạch hành động của KTNN
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC TIÊU,
YÊU CẦU

I. Đối tượng áp dụng
Kế hoạch hành động của KTNN về thực hành

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 được áp dụng
tại các đơn vị trực thuộc KTNN, gồm các đơn vị
dự toán thuộc KTNN, khối cơ quan KTNN, cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động
thuộc KTNN.

II. Mục tiêu
- Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng

lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
lực tài chính, tài sản, thời gian và nguồn nhân lực
trong toàn ngành. Nâng cao ý thức trách nhiệm của
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong toàn ngành về thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí trong công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao
và trong cuộc sống hàng ngày. Đưa công tác thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ
thường xuyên ở tất cả các đơn vị và cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động KTNN.

- Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN thực
hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí tại các đơn vị được kiểm toán góp
phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và
tài sản nhà nước.

III. Yêu cầu
1. Kế hoạch hành động của KTNN về thực hành

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 nhằm cụ thể hóa
quan điểm, mục tiêu, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh
vực chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm
vụ tại các đơn vị làm cơ sở để sơ kết, tổng kết kết quả
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của toàn ngành.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện chống lãng phí
trong năm 2020, thông qua thực hiện tốt các biện
pháp tiết kiệm.

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây
gọi là THTK, CLP) phải được tiến hành thường
xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.

4. THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định
hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện
các nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu cải cách hành
chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao,
không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của
cơ quan, tổ chức.

5. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp nhận định
tình hình thực tiễn, trên cơ sở đó có những biện pháp
phù hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. THTK, CLP là trách nhiệm của các đơn vị trực
thuộc và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được
giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để tạo
chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực
hành tiết kiệm.n

“Kiểm toán nội bộ - các thủ tục kiểm toán thường sử dụng”
Đó là nội dung của Khóa học sẽ được Học viện Nghiên cứu và Đào tạo

APT khai giảng vào ngày 04/4. Tham gia Khóa học, học viên sẽ được học lý
thuyết và thực hành về các thủ tục sử dụng trong quá trình kiểm toán, như:
kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán; thu thập bằng chứng kiểm toán; kiểm toán
hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực; kiểm toán hoạt động sản xuất, cung
ứng, bán hàng...

Học viện APT có chính sách ưu đãi học phí cho các học viên, công ty
đăng ký nhóm và đăng ký sớm. Sau khi hoàn thành, học viên sẽ được nhận
Chứng chỉ.n                        MINH ANH

Covid-19 có thể ảnh hưởng tới báo cáo tài chính
PwC vừa đưa ra cảnh báo về việc Covid-19 không chỉ ảnh hưởng tới sức

khỏe con người mà nó còn có thể tác động tới báo cáo tài chính kết thúc vào
ngày 31/12/2019 của DN nếu DN kinh doanh tại Trung Quốc hoặc hợp tác
với các DN có trụ sở tại Trung Quốc. Câu hỏi được đặt ra là: Covid-19 gây
ra có được coi là sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều
chỉnh hay không? Phương pháp hạch toán tài sản và nợ phải trả trong trường
hợp trên cũng như tác động của Covid-19 đối với các hoạt động kinh doanh
của DN như thế nào?n                  HỒNG ANH

Thời gian áp dụng hóa đơn điện tử chưa quy định thống nhất
Hội Kế toán TP. HCM (HAA) cho biết, thời gian áp dụng hóa đơn điện

tử chưa được quy định thống nhất. Cụ thể, Luật Quản lý thuế bắt buộc đơn
vị áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022, trong khi đó, Nghị định số
119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử (Nghị định 119) và
Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số
điều của Nghị định 119 (Thông tư 68) lại bắt buộc đơn vị áp dụng hóa đơn
điện tử từ ngày 01/11/2020. Thông tin này được HAA nêu ra trong buổi cập
nhật cho hội viên quy định về hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 tại TP. HCM
mới đây.  

Dự kiến, ngày 26/3, HAA sẽ tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Dự thảo Nghị
định hướng dẫn Luật Quản lý thuế” tại TP. HCM.n  THÙY ANH

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020

(Kỳ sau đăng tiếp)

Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT),
ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, chạy theo doanh thu; đặc biệt phải kết nối chặt chẽ với cơ quan bảo
hiểm xã hội (BHXH) trong công tác khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT)… Đây là yêu cầu
được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đặt ra với ngành y tế nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm
sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
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Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ
cấu tổ chức, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị theo hướng

tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả là chủ trương được
ngành tài chính chú trọng đẩy mạnh trong nhiều năm qua,
đặc biệt là từ đầu năm 2018. Thực hiện chủ trương này, Bộ
Tài chính đã xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tinh
giản biên chế, tổ chức, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức để tập trung nguồn lực cho các đơn vị có hoạt
động cụ thể; hoàn thiện tiêu chuẩn lãnh đạo; thực hiện thi
tuyển chức danh quản lý lãnh đạo, có chính sách thu hút,
tạo nguồn cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công
chức đảm bảo khách quan, công bằng, công khai.

Nhờ đó, từ ngày 01/01/2018 đến nay, ngành tài chính
đã cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính, giảm
trên 2.044 vị trí chức vụ lãnh đạo các cấp. Trong đó: Tổng
cục Thuế giảm được 2.485 đầu mối, Tổng cục Hải quan
giảm được 253 đầu mối, Kho bạc Nhà nước giảm được
234 đầu mối. Ngoài ra, toàn ngành giảm 9 đơn vị sự
nghiệp công lập do sáp nhập, giải thể. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Kết quả sắp xếp,
tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính đã cho thấy những hiệu
quả bước đầu trong việc giảm bớt các tầng nấc trung gian,
giảm các bộ phận quản lý nội ngành, tập trung nguồn lực
cho bộ phận tác nghiệp trực tiếp, qua đó, giảm vị trí chức
vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cấp chi cục và cấp đội;

thanh lọc bộ máy, góp phần cơ cấu lại đội ngũ công chức
của ngành. Đồng thời, cải cách bộ máy đã gắn với cải cách
thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện
đại hóa ngành; thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ chính trị được giao. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý biên chế và tinh gọn đội
ngũ công chức cũng đã được rà soát và tổ chức thực hiện
đồng bộ. Bộ đã từng bước giảm biên chế để đạt mục tiêu
đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao so với năm
2015. Cụ thể: Năm 2019, biên chế công chức tại các tổ
chức hành chính của Bộ Tài chính là 69.288 biên chế
(giảm 4.974 chỉ tiêu, tương đương 6,7% so với số đã được
giao năm 2015). Năm 2020, Bộ Tài chính đã giao 67.802
chỉ tiêu (giảm 1.486 chỉ tiêu, tương đương 2,14% so với
năm 2019 và giảm 6.460 chỉ tiêu, tương đương 8,7% so
với năm 2015). 

Bộ Tài chính cũng đã rà soát, tinh giản biên chế theo
quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

về chính sách tinh giản biên chế được 805 trường hợp, đạt
110,12% kế hoạch. Riêng năm 2019, Bộ tinh giản được 204
trường hợp, đạt 109,09% kế hoạch.

Tại Hội nghị Công bố thành lập chi cục thuế khu vực
của ngành tài chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc ghi nhận: Bộ Tài chính đã nghiêm túc, quyết liệt,
thực hiện chặt chẽ, bài bản chủ trương của T.Ư và quyết
định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tinh gọn
bộ máy. Đặc biệt, việc ngành thuế sắp xếp, hợp nhất các
chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực sớm
hơn gần 1 năm so với kế hoạch và giảm từ 711 xuống còn
415 chi cục, giảm 2.100 đội thuế… đã giúp giảm biên
chế, tinh gọn bộ máy mạnh mẽ. Cùng với đó, ngành vẫn
giữ được sự đoàn kết, thực hiện tốt chế độ cho cán bộ,
công chức và nhiệm vụ thu ngân sách. Đây là một việc
làm rất khó, nhưng ngành đã làm tốt, điều này sẽ tạo động
lực cho các Bộ, ngành khác thực hiện sắp xếp, tinh gọn
bộ máy và nhân rộng mô hình tổ chức mới của ngành n 

MINH ANH

Khai thác khoáng sản ở nhiều nơi 
còn diễn biến phức tạp

Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng
sản tương đối đa dạng về chủng loại. Một
số loại khoáng sản có trữ lượng, tiềm năng
lớn, có thể phát triển thành ngành công
nghiệp. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản Việt Nam Lại Hồng
Thanh cho biết, sau 75 năm, ngành địa chất
đã xác định được trên 5.000 điểm quặng và
trên 60 loại khoáng sản khác nhau. Hiện 45
loại khoáng sản đang được khai thác chủ
yếu với khoảng trên 500 giấy phép thuộc
thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên
và Môi trường, trên 3.000 giấy phép thuộc
thẩm quyền cấp phép của UBND các tỉnh,
thành phố. Việt Nam đã lập bản đồ địa chất
khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 với 70% diện
tích đất liền, còn 30% diện tích chưa lập
bản đồ địa chất khoáng sản. 

Theo ông Thanh, từ Pháp lệnh về tài
nguyên khoáng sản năm 1989, Luật
Khoáng sản năm 1996 cho đến Luật
Khoáng sản năm 2010 cùng với 8 nghị
định, khoảng 50 thông tư cho thấy, hệ
thống chính sách, các quy định pháp luật
về tài nguyên khoáng sản đã cơ bản hoàn
thiện. Tuy nhiên, công tác quản lý khoáng
sản vẫn còn những bất cập, việc khai thác
khoáng sản ở nhiều nơi còn diễn biến phức
tạp, nhất là cát sỏi lòng sông, khai thác than
hay khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản
xuất xi măng. Thêm nữa, việc xác định
hành vi vi phạm hay chế tài xử phạt đối với
tình trạng khai thác, xuất khẩu lậu tài
nguyên khoáng sản thời gian qua chưa đủ
sức răn đe. 

PGS,TS. Nguyễn Thế Chinh - Viện
trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài
nguyên và Môi trường - cũng thừa nhận,
thực tiễn công tác quản lý tài nguyên
khoáng sản vẫn có những điều chưa phù
hợp, song cần nhìn tổng thể nền kinh tế
chứ không nên chỉ nhìn ở khía cạnh bất
cập, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa
chuyển sang kế hoạch hóa tập trung, phát
triển theo cơ chế thị trường, đòi hỏi cần
phải gỡ từng bước một. Theo ông Chinh,
khoáng sản là đầu vào rất quan trọng của
các ngành kinh tế. Nếu tháo gỡ được các
nút thắt của cơ chế thì sẽ đảm bảo được
nguồn lực cũng như kinh phí trong bối
cảnh thị trường cạnh tranh không chỉ ở
Việt Nam mà cả trên thế giới. Điều này

đang đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt
trong quản lý.

Biến nguồn lực khoáng sản 
thành tiềm năng du lịch

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều
nước đã gắn kết hoạt động sau khai thác và
chế biến khoáng sản với hoạt động du lịch.
Tại Malaysia, kinh tế du lịch trong các mỏ
sau khai thác là một nguồn thu nhập đáng
kể và rất độc đáo của đất nước này. Còn tại
Brunei, tour tham quan Trung tâm Chế xuất
dầu khí Oil Field cách thủ đô nước này
khoảng 80km là một điểm nhấn đáng chú ý.

Mới đây, tại Tọa đàm “Quản lý, sử dụng
nguồn tài nguyên khoáng sản hợp lý”, giới
chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, nguồn thu
từ khoáng sản phải được tái đầu tư, biến
tiềm năng thành động năng theo hướng phát
triển du lịch bền vững. 

Theo Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh,
tài nguyên khoáng sản là hữu hạn và không
thể tái tạo. Vì thế, trong bài toán kinh tế thị
trường, chúng ta phải cân nhắc loại khoáng
sản nào có tính chất chiến lược cần thiết khai
thác sử dụng, loại nào các nước khác bán rẻ
hơn thì có thể mua; loại nào quan trọng thì
đắt cũng không nên bán. Đồng thời, việc
quản lý, phát triển tài nguyên khoáng sản
theo hướng chuyển từ tiềm năng thành động
năng là vô cùng cần thiết. Muốn vậy, chúng
ta cần phải biết tiềm năng, trữ lượng cụ thể
và dự báo thị trường dài hạn. Ví dụ, đá vôi
có thể làm đường, sản xuất xi măng hay phát
triển du lịch từ những hang động đá vôi.
“Vậy trong 3 thị trường này, chúng ta nên
chọn thị trường nào để phát triển hiệu quả?”
- ông Chinh đặt câu hỏi.

Ông Chinh tiếp tục dẫn chứng: “Hải
Phòng có những rãnh đá vôi rất đẹp, có thể

tận dụng phát triển du lịch, còn nếu khai
thác rỗng thì bao nhiêu tiền cũng không
mua lại được”. Thậm chí, theo chia sẻ của
ông Chinh, hiện nay, có những cách tiếp
cận mới như vẫn khai thác mỏ nhưng sau
khai thác có thể biến những khu mỏ lộ
thiên thành hồ tích trữ nước mưa để sử
dụng và phát triển du lịch, chứ không nhất
thiết phải lấp lại.

Đồng quan điểm, Phó Tổng cục trưởng
Lại Hồng Thanh cũng cho rằng, chúng ta chỉ
cân đối khai thác đủ dùng, còn sau đó nên
phát huy nguồn lực này vào tái đầu tư. Tài
nguyên khoáng sản không đơn thuần chỉ
phục vụ cho mục đích khai thác mà đó còn
là tiềm năng để phát triển du lịch bền vững.
Hiện một số khu vực sau khi đóng cửa mỏ
đã chuyển sang khai thác, phát triển du lịch
như Khu du lịch Bửu Long, tỉnh Đồng Nai.
Bên cạnh đó, chúng ta cần đánh giá tiềm
năng, hiện trạng của tài nguyên khoáng sản
để lập ra chiến lược, kế hoạch trong giai
đoạn sắp tới.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược đến
năm 2050 Việt Nam trở thành quốc gia
khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu
quả và bền vững, Phó Tổng cục trưởng cho
rằng, cần phải đánh giá dài hạn hơn việc
tiếp cận, sử dụng, hướng tới giải pháp dự
trữ lâu dài. Hiện, Việt Nam đã dự trữ hơn
10 loại khoáng sản khác nhau cho các giai
đoạn tiếp theo của nền kinh tế, một số loại
về mặt chiến lược lâu dài có giá cao cũng
không bán. Đồng thời, chúng ta cần hoàn
thiện thể chế, tổ chức kiểm tra, kiểm soát
hoạt động và sản lượng khai thác thực tế
để bảo đảm tránh thất thoát, phát triển theo
hướng bền vững ngay cả khi đóng cửa mỏ.

Theo định nghĩa của Tổ chức Giáo dục,
Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, di
sản địa chất là tài nguyên không tái tạo, một
khi mất đi là khó có thể phục hồi. Do đó,
chuyển các mỏ sau khi đóng cửa sang phát
triển du lịch được coi là hướng đi bảo vệ,
sử dụng tài nguyên khoáng sản một cách
hợp lý và hiệu quả nhất.n

Công tác quản lý khoáng sản vẫn còn những bất cập, việc khai thác khoáng sản ở nhiều
nơi còn diễn biến phức tạp Ảnh:THÁI ANH

QUảN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SảN: 

Biến tiềm năng thành động năng
r XUÂN HỒNG

Tài nguyên khoáng sản không đơn thuần chỉ là khai thác để phục vụ các mục đích
phát triển kinh tế mà còn là câu chuyện “sống còn” của quốc gia. Bởi vậy, giới
chuyên gia cho rằng, nguồn thu từ khoáng sản phải được tái đầu tư, đồng thời,
biến tiềm năng thành động năng để phát triển du lịch bền vững. 

Ngành tài chính giảm gần 3.000 đầu mối 
sau khi sắp xếp lại bộ máy 
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Còn tàu cá vi phạm vùng biển
nước ngoài

Theo Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
(NN&PTNT), tháng 10/2017,
EC đã cảnh báo “thẻ vàng” đối
với sản phẩm thủy sản khai thác
của Việt Nam xuất khẩu vào thị
trường châu Âu vì chưa tuân thủ
các quy định IUU. Ngay sau khi
EC cảnh cáo “thẻ vàng”, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, các
Bộ, ban, ngành và UBND các
tỉnh, thành phố ven biển trực
thuộc T.Ư đã tập trung vào cuộc
chỉ đạo đề ra các giải pháp để
thực hiện các khuyến nghị của
EC. Sau đó, qua 2 đợt kiểm tra
(tháng 5/2018 và tháng
11/2019), Đoàn công tác của EC
ghi nhận sự vào cuộc tích cực
của Việt Nam từ T.Ư đến địa
phương. Tuy nhiên, kết quả đạt
được vẫn chưa đủ để EC quyết
định rút “thẻ vàng”. 

Bộ Bộ NN&PTNT cho biết,
quá trình khắc phục cảnh báo
của EC vẫn còn nhiều bất cập
mà Việt Nam cần nỗ lực hơn
nữa để giải quyết. Đặc biệt, việc
tàu cá của Việt Nam vẫn còn
đánh bắt trái phép tại vùng biển
nước ngoài, trong khi đây là
mấu chốt quan trọng để EC tháo
gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt
Nam. Báo cáo của Bộ
NN&PTNT cho thấy, trong năm
2019 xảy ra 138 vụ/220 tàu cá
Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ,
xử lý. Theo Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Định Trần
Châu, tỉnh đã áp dụng những
biện pháp mạnh đối với tàu
thuyền và ngư dân vi phạm
vùng biển nước khác như: thu
giữ phương tiện, tước bằng
thuyền trưởng và giấy phép
hành nghề... Tuy nhiên, tình
trạng tàu cá địa phương vi phạm
vùng biển nước ngoài vẫn còn
tiếp diễn. 

Kiên Giang là tỉnh đi đầu
trong cả nước triển khai lắp đặt
thiết bị giám sát hành trình tàu
cá trước khi Luật Thủy sản năm
2017 có hiệu lực, nhưng tình
trạng tàu cá vi phạm vùng biển

nước ngoài vẫn còn phổ biến.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
Kiên Giang Quảng Trọng Thao
cho biết, không phải ngư dân
không nhận thức mà là cố tình
vi phạm vì lợi ích kinh tế. Thậm
chí có trường hợp chủ tàu,
thuyền trưởng khi ra khơi tháo
thiết bị giám sát hành trình gắn

sang tàu khác để dễ bề vi phạm,
sau khi về bờ gắn lại để đối phó. 

Cần sự quyết liệt từ các địa
phương

Trước những vướng mắc,
khó khăn về công tác quản lý tàu
cá, xử lý tàu cá vi phạm vùng
biển nước ngoài, Tổng cục Thủy

sản (Bộ NN&PTNT)  nhấn
mạnh, Luật Thủy sản quy định
rõ việc xử lý, xử phạt các trường
hợp tàu cá vi phạm vùng biển
nước ngoài; trong đó, căn cứ
quan trọng để xử lý hành vi vi
phạm này là dữ liệu trên thiết bị
giám sát hành trình. Vì vậy, các
địa phương cần tập trung chỉ đạo

quyết liệt, nếu chủ phương tiện
cố tình vi phạm thì kiên quyết
xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú
Yên Trần Hữu Thế cho biết, giải
pháp mà tỉnh đang áp dụng là
nếu tàu thuyền đăng ký tại Phú
Yên mà không về Phú Yên trong
vòng 6 tháng sẽ bị xóa tên đăng
ký. Sau khi xóa, tỉnh sẽ thông
báo cho các tỉnh khác để phối
hợp kiểm tra, xử lý. Phú Yên
cũng là địa phương đưa ra sáng
kiến áp dụng giám sát hành trình
tàu cá bằng thuê bao di động.
UBND tỉnh đã chuẩn bị xong đề
án hỗ trợ thuê bao để quản lý
hành trình tàu cá, sắp tới sẽ trình
HĐND tỉnh. Theo đề án này, tỉnh
sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để
quản lý tàu cá qua mạng di động
từ vệ tinh vinasat nhằm giảm
thiểu kinh phí lắp đặt thiết bị
quản lý hành trình cho ngư dân. 

Để sớm gỡ “thẻ vàng” cho
thủy sản, Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT Nguyễn Xuân
Cường đề nghị các địa phương
ven biển nỗ lực ngăn chặn tàu cá
vi phạm khai thác IUU, đặc biệt
là ngăn chặn, chấm dứt tình trạng
tàu cá Việt Nam vi phạm khai
thác hải sản ở vùng biển nước
ngoài; đồng thời, tập trung khắc
phục các vướng mắc trong công
tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng,
đảm bảo kiểm soát 100% sản
lượng cập bến tại các cảng cá chỉ
định để xác nhận nguồn gốc thủy
sản từ khai thác và thu hồi 100%
nhật ký khai thác của các tàu cá
cập cảng để truy xuất nguồn gốc
thuỷ sản khi xuất sang thị trường
châu Âu. Đặc biệt, các Bộ, ngành
liên quan và 28 tỉnh, thành ven
biển phải nhanh chóng khắc phục
các hạn chế, sẵn sàng đón Đoàn
thanh tra EC đến kiểm tra tình
hình chống khai thác IUU trong
thời gian tới.n

Khai thác cá ngừ đại dương                                                                                                             An̉h: TTXVN 

Theo dự kiến, cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới, Đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam
kiểm tra lần thứ 3 về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Nếu kết quả kiểm tra trên thực tế không đáp ứng được các khuyến nghị của EC thì không những
thủy sản Việt Nam không tháo gỡ được “thẻ vàng”, mà nguy cơ cao sẽ bị áp dụng biện pháp “thẻ
đỏ”. Tuy nhiên, đến nay, việc khắc phục cảnh báo của EC vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là tình
trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn phổ biến.

Nỗ lực gỡ "thẻ vàng" cho thủy sản 
r LÊ HÒA

Gần 30 ngân hàng triển khai 
các chương trình miễn, giảm phí chuyển tiền

Tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng (TCTD) về tăng
cường triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho
khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 mới đây, đại diện
Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay, các TCTD đã hỗ
trợ cho trên 44.000 khách hàng với dư nợ khoảng 222.000
tỷ đồng thông qua nhiều biện pháp: cơ cấu lại thời hạn trả
nợ, miễn, giảm lãi vay các khoản nợ hiện hữu, giảm lãi các
khoản cho vay mới... Gần 30 ngân hàng đã đồng hành cùng
Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam triển khai
các chương trình miễn, giảm phí chuyển tiền nhằm chia sẻ
trách nhiệm với cộng đồng và khách hàng, góp phần đẩy
mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.n T.ĐỨC

Thay đổi khung giá tính thuế tài nguyên
với cát, sỏi, đá xây dựng 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2020/TT-
BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-
BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với
nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/3/2020.
Cụ thể: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình:

mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên giảm còn 27.000
đồng/m3, giá tối đa vẫn giữ nguyên mức 70.000 đồng/m3.
Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác):
mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên giảm còn 63.000
đồng/m3 và mức giá tối đa giảm còn 90.000 đồng/m3. Cát
đen dùng trong xây dựng: mức giá tối thiểu giảm còn
56.000 đồng/m3, tuy nhiên mức giá tối đa tăng lên 200.000
đồng/m3. Cát vàng dùng trong xây dựng: mức giá tính thuế
tài nguyên giảm còn 105.000 đồng/m3, giữ nguyên mức
giá tối đa là 350.000 đồng/m3…n MINH ANH

Đề xuất đầu tư tiếp 11 dự án cao tốc 
trên tuyến Bắc - Nam

Bộ Giao thông vận tải đang đề xuất triển khai tiếp 11 dự
án cao tốc trên tuyến Bắc - Nam, chiều dài khoảng hơn
820km, tổng mức đầu tư khoảng 105.035 tỷ đồng, gồm: Bãi
Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng
và Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ và Cam Lộ - La
Sơn (giai đoạn hoàn chỉnh); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài
Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Tuy Hòa và Tuy Hòa - Vân

Phong; Vân Phong - Nha Trang. Trường hợp 11 dự án này
được Chính phủ trình Quốc hội khóa tới thông qua chủ trương
và đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025,
kết hợp với các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020
đang triển khai, tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ được kết nối toàn
tuyến từ Hà Nội đến TP. HCM.n THU HUYỀN

HOSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 
cổ phiếu FLC Homes

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa ra
thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công
ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Phát triển Bất động sản FLC
Homes vào ngày 28/02/2020. Hiện, FLC Homes có vốn
điều lệ 4.160 tỷ đồng, tương ứng 416 triệu cổ phiếu đăng
ký niêm yết. Theo báo cáo hợp nhất năm 2019, FLC Homes
đạt doanh thu 1.512 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 292 tỷ
đồng. Tổng tài sản Công ty đạt 6.081 tỷ đồng. Trước đó,
tại buổi roadshow được tổ chức cuối năm 2019, Chủ tịch
FLC Homes Trịnh Văn Quyết cho biết, Công ty sẽ đưa cổ
phiếu niêm yết trên HOSE với giá chào sàn 35.000 đồng/cổ
phần và sẽ đưa cổ phiếu lên “3 chữ số” trong năm 2020.n

HỒNG NHUNG

Sau 2 năm bị EC cảnh báo “thẻ vàng”, xuất khẩu hải sản của Việt Nam sang thị trường châu Âu đã
giảm 6,5% và tiếp tục chững lại trong năm 2019. Từ vị trí thứ 2, thị trường châu Âu đã tụt xuống đứng
thứ 5 và tỷ trọng của thị trường sụt giảm từ 18% xuống 13% trong bản đồ xuất khẩu thủy sản của Việt
Nam. Hiện các lô hàng hải sản của Việt Nam xuất sang châu Âu bị giữ lại kiểm tra 100% với thời gian
khoảng 3 - 4 tuần/container. Ngoài chi phí kiểm tra nguồn gốc xuất xứ khoảng 500 Bảng Anh/container,
DN còn phải chịu nhiều lệ phí cũng như mất uy tín với phía khách hàng do chậm giao sản phẩm.n
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Thách thức trong điều hành
chính sách tiền tệ

CSTT là một trong những
yếu tố quan trọng trong điều
hành kinh tế vĩ mô, giúp duy trì
sự ổn định và kích thích tăng
trưởng kinh tế. Ở mỗi giai đoạn,
thời điểm khác nhau, dựa trên
nhiều yếu tố, ngân hàng T.Ư các
nước có những định hướng điều
hành cho phù hợp. Đối với Việt
Nam, thời gian qua, công tác
điều hành CSTT của NHNN đã
góp phần kiểm soát lạm phát
theo mục tiêu đề ra, hỗ trợ tăng
trưởng kinh tế vững chắc và ổn
định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên,
năm 2020, mục tiêu này đang
gặp nhiều thách thức. 

Hiện tại, mặc dù Việt Nam
kiểm soát khá tốt dịch Covid-
19 nhưng tình hình dịch bệnh
vẫn đang diễn biến phức tạp,
khó lường ở một số quốc gia
vốn là những đối tác kinh tế,
thương mại hàng đầu của Việt
Nam. Điều này đang đặt ra áp
lực đối với các hoạt động của
nền kinh tế. Thực tế, một số
ngành, lĩnh vực đã chịu ảnh
hưởng lớn bởi dịch bệnh như:
giao thông vận tải, du lịch, xuất
khẩu nông sản…

Riêng lĩnh vực ngân hàng,
TS. Cấn Văn Lực và nhóm tác
giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu
Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đầu tư và Phát triển Việt Nam

dự báo, dịch Covid-19 sẽ khiến
cầu tín dụng giảm, đặc biệt là
trong quý I và quý II/2020; nợ
xấu tiềm ẩn tăng khi các DN, hộ
gia đình chịu tác động tiêu cực từ
dịch bệnh, dẫn đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, theo số liệu của
NHNN, đến nay, 23 tổ chức tín
dụng (TCTD) đã báo cáo
NHNN, ước tính có khoảng
926.000 tỷ đồng dư nợ bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19, chiếm
khoảng 14,27% trên tổng dư nợ

của 23 TCTD này và chiếm
khoảng 11,3% dư nợ cho vay
toàn hệ thống. 

Đáng lưu ý, Tổng cục
Thống kê (Bộ Kế hoạch và
Đầu tư) vừa cho biết, chỉ số giá
tiêu dùng (CPI) tháng 02/2020
giảm 0,17% so với tháng
trước. Tuy nhiên, CPI  tháng
02 và bình quân 2 tháng đầu
năm 2020 lần lượt tăng 5,4%
và 5,91% so với cùng kỳ năm
trước, đều ở mức tăng cao nhất
trong 7 năm gần đây. Lạm phát
cơ bản tháng 02/2020 tăng
0,17% so với tháng trước và
tăng 2,94% so với cùng kỳ năm
trước. Lạm phát cơ bản bình
quân 2 tháng đầu năm nay tăng
3,1% so với bình quân cùng kỳ
năm 2019.

Trong khi đó, để đối phó với
tác động của dịch bệnh và hỗ trợ
tăng trưởng kinh tế, một số nước
châu Á đã sẵn sàng thực hiện các

biện pháp nới lỏng tiền tệ như cắt
giảm lãi suất, đưa ra các gói cứu
trợ lớn. 

Thận trọng, không nôn nóng
để có bước đi phù hợp 

Trước diễn biến khó lường
của tình hình kinh tế trong nước
và quốc tế, Công ty Chứng khoán
MB nhận định, ảnh hưởng từ
dịch bệnh có thể là cơ sở để
NHNN nới lỏng hơn CSTT. TS.
Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia
kinh tế - cũng cho rằng, nền kinh
tế năm nay gặp nhiều thử thách
hơn năm ngoái do tác động của
dịch Covid-19 và các khủng
hoảng khác trên thế giới. Vì thế,
một chính sách nới lỏng là cần
thiết, trong đó có việc giảm lãi
suất, đưa ra các gói hỗ trợ một số
đối tượng của nền kinh tế. 

Đồng quan điểm, TS. Bùi
Quang Tín - CEO Trường
Doanh nhân Bizlight - phân tích,
trong bối cảnh nền kinh tế chịu
tác động bởi dịch bệnh, việc
NHNN chỉ đạo các ngân hàng
thương mại triển khai các biện
pháp hỗ trợ DN, khách hàng có
ý nghĩa quan trọng. Mặt khác,
nới lỏng CSTT có thể tác động
đến lạm phát, nhưng nhu cầu
của xã hội đang rất thấp, sức
mua yếu; do đó, vấn đề lạm phát
không đáng lo ngại.    

Tuy nhiên, không ít ý kiến
lại tỏ ra thận trọng với đề xuất

Điều hành chính sách tiền tệ - 
bài toán cần có lời giải phù hợp
r THÀNH ĐỨC

Một vấn đề được nhiều chuyên gia
trong nước và quốc tế đánh giá cao là
hiện nay, trong cơ cấu các nguồn năng
lượng, các bên liên quan đều đã chú
trọng nhiều hơn đến các nguồn năng
lượng sạch, bền vững và không phát
thải. Mục tiêu cao nhất là để thu hút
ngành công nghiệp tiên tiến, sạch và
bền vững, đồng thời thúc đẩy sử dụng
điện tiết kiệm, hiệu quả và nâng cao ý
thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Mục tiêu sử dụng năng lượng 
sạch tăng dần

Dấu ấn quan trọng là trong định
hướng Chiến lược phát triển năng lượng
quốc gia của Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Bộ
Chính trị ban hành, quan điểm chỉ đạo
được xác định là: “Phát triển đồng bộ,
hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng
lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để
và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo,
năng lượng mới, năng lượng sạch...”.
Theo đó, mục tiêu đề ra là phấn đấu cung
cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước,
đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược
phát triển kinh tế  - xã hội 10 năm 2021-
2030, trong đó, tỷ lệ các nguồn năng
lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng
sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm
2030; 25 - 30% vào năm 2045.

Để đạt mục tiêu trên, Bộ Chính trị
định hướng, cần xây dựng các cơ chế,
chính sách đột phá để khuyến khích và
thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn
năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa
các nguồn năng lượng hoá thạch. Song
song với đó, ưu tiên sử dụng năng lượng
gió và mặt trời cho phát điện; khuyến
khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện

sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất
thải rắn; hình thành và phát triển một số
trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng
và các địa phương có lợi thế. Đồng thời,
sớm nghiên cứu, đánh giá tổng thể về
tiềm năng và xây dựng định hướng phát

triển năng lượng địa nhiệt, sóng biển,
thuỷ triều, hải lưu...

Ghi nhận những chuyển biến tích cực
trong phát triển năng lượng tái tạo tại
Việt Nam thời gian qua, Nhóm nghiên
cứu của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt

Nam (VBF) chia sẻ, theo Báo cáo “Năng
lượng sản xuất tại Việt Nam”, kế hoạch
thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tư
nhân đối với năng lượng tái tạo cao hơn
nhiều so với dự đoán của Quy hoạch điện
VII, còn mức độ quan tâm đến nhiệt điện
than lại thấp hơn nhiều. Đáng chú ý, kể
từ năm 2017 đến nay, hầu hết các kỳ
vọng của nhà đầu tư ngoại vào lĩnh vực
năng lượng tái tạo đã được đáp ứng. Một
số liệu góp phần minh chứng là, tính đến
giữa năm 2019, đã có 7.000 MW điện
mặt trời được lắp đặt, trong đó khoảng
4.500 MW đã được hòa lưới điện; cùng
với đó còn có 400 MW điện gió được huy
động. Đây là một thành tựu ấn tượng
không chỉ góp phần bù đắp lượng điện
thiếu hụt mà còn chứng tỏ vai trò của khu
vực tư nhân trong việc đáp ứng các mục
tiêu năng lượng bền vững của Việt Nam.

Bà Virginia Foote - đại diện Liên
minh VBF - cho rằng, trong khi năng
lượng hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt,
yêu cầu bức thiết được đặt ra là khai thác
nguồn năng lượng tái tạo, sạch, an toàn
để thay thế, cũng như góp phần bảo vệ
môi trường.

Tăng thu hút đầu tư tư nhân phát
triển năng lượng sạch

Đánh giá về các nguồn năng lượng tái
tạo, Báo cáo của VBF nêu rõ, điện mặt

Năng lượng sạch và bền vững 
ngày càng đóng vai trò quan trọng
r QUỲNH ANH

Ảnh minh họa

Theo đánh giá, Việt Nam sẽ cần khoảng 130 tỷ USD đầu tư năng lượng mới cho
đến năm 2030, trung bình khoảng 12 tỷ USD/năm, trong đó, khoảng 9 tỷ USD đầu
tư cho nguồn điện và 3 tỷ USD đầu tư cho lưới điện. Những con số này cho thấy nhu
cầu về điện là hết sức cấp thiết trong thời gian tới.n

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vẫn chưa dừng lại khi số người nhiễm bệnh gia tăng mạnh ở
một vài quốc gia. Dịch bệnh khiến nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam đứng trước nguy cơ sụt
giảm. Trong bối cảnh đó, bài toán về điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) đã được đặt ra cho Ngân
hàng Nhà nước (NHNN). 

Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận                                                 Ảnh minh họa
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Nhiều khó khăn trong thu hồi
nợ thuế

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính)
cho biết, tổng số tiền nợ thuế do
cơ quan thuế quản lý đến ngày
31/12/2019 là 80.830 tỷ đồng, tỷ
lệ nợ trên tổng thu ngân sách ở
mức 6,3%. Trong đó, tiền nợ có
khả năng thu là 40.602 tỷ đồng,
chiếm 50,2% tổng số tiền nợ thuế;
nợ thuế không còn khả năng thu
hồi là 40.228 tỷ đồng, chiếm
49,8%. Số tiền thuế nợ đọng vẫn
còn lớn, chủ yếu là do các khoản
nợ không có khả năng thu hồi, các
khoản tiền phạt và tiền chậm nộp
chiếm tới 71,4% tổng số tiền nợ
thuế; số nợ thuế, phí và nợ tiền đất
chỉ chiếm 28,6%. 

Cũng theo Tổng cục Thuế,
năm 2019, tỷ lệ tổng nợ trên tổng
thu ngân sách do ngành thuế
quản lý đã giảm 0,4% so với năm
2018. Tuy nhiên, tổng nợ trên
tổng thu vẫn còn cao so với mục
tiêu đặt ra là dưới 5%. Chẳng
hạn, tại Hải Phòng, đến ngày
31/12/2019, số tiền nợ thuế là
hơn 1.900 tỷ đồng, tăng gần 165
tỷ đồng so với cùng kỳ năm
trước. Nguyên nhân chủ yếu do
nợ từ Vinalines, Vinashin chiếm
tới 1/4 tổng số nợ nhưng chưa thể
thu hồi và vẫn phải tính tiền
chậm nộp, tiền phạt vì không
thuộc đối tượng xóa nợ thuế.

Còn tại Ninh Bình, mặc dù
năm 2019, cơ quan thuế đã hoàn
thành chỉ tiêu đưa nợ thuế về dưới
5% tổng thu ngân sách nhưng quá
trình thực hiện thu nợ còn gặp
vướng mắc. Theo quy định hiện
hành, số tiền chậm nộp của nhóm
nợ khó thu vẫn tính 0,03%/ngày,
do vậy, số nợ này ngày càng tăng
cao. Bên cạnh đó, hướng dẫn cụ
thể về việc gia hạn nộp tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản đối
với trường hợp vướng mắc trong
giải phóng mặt bằng thuê đất vẫn
chưa có. Ngoài ra, một số DN
trên địa bàn không mở tài khoản
tại ngân hàng, kho bạc và các tổ
chức tín dụng hoặc có mở tài
khoản nhưng không để số dư
hoặc không đăng ký với cơ quan
thuế số hiệu tài khoản theo quy
định; một số DN mở nhiều tài
khoản ở các ngân hàng trong và
ngoài tỉnh. Bởi vậy, cơ quan thuế
gặp rất nhiều khó khăn, vướng
mắc khi thực hiện trích tiền từ tài
khoản của đối tượng bị cưỡng chế
thi hành quyết định hành chính
thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân
hàng thương mại, tổ chức tín

dụng khác hay khi yêu cầu phong
toả tài khoản... 

Tổng cục Thuế cho rằng: Nợ
thuế tăng do hoạt động sản xuất
kinh doanh của DN vẫn còn gặp
khó khăn, nhiều DN rơi vào tình
trạng thua lỗ, mất khả năng thanh
toán, tự giải thể, phá sản… Bên
cạnh đó, sự phối hợp của một số
cơ quan như: ngân hàng, công an,
tòa án, thi hành án, đăng ký kinh
doanh… chưa tốt, dẫn đến việc
thu hồi nợ thuế chưa hiệu quả.
Ngoài ra, nợ thuế có chiều hướng
tăng còn do số tiền nợ thuế sử
dụng đất, tiền thuê đất chưa được
DN nộp vào NSNN. Với những
trường hợp này, cơ quan thuế đã
ghi nợ theo thông báo nộp tiền
thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền
cấp quyền khai thác khoáng sản,
dẫn đến số nợ thuế tăng lên…

Quyết liệt giảm nợ thuế
Nhiệm vụ đặt ra cho ngành

thuế là đến cuối năm 2020 phải
giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống
dưới 5% tổng thu ngân sách. Để
đạt được mục tiêu này, ngành
thuế đã và đang thực hiện quyết
liệt các giải pháp nhằm giảm nợ
đọng, nhất là những khoản nợ
kéo dài khó thu hồi.

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục
Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các
cấp áp dụng đầy đủ, kịp thời các
biện pháp cưỡng chế nợ theo quy
định của Luật Quản lý thuế đối
với người nộp thuế vi phạm pháp
luật thuế, chây ỳ nợ thuế, cố tình
chiếm dụng tiền thuế phải nộp
vào NSNN. Ngay từ tháng
01/2020, Tổng cục đã giao nhiệm
vụ, chỉ tiêu thu tiền nợ thuế cho
các cục thuế. Cùng với đó, cơ
quan thuế sẽ tiếp tục tháo gỡ

vướng mắc cho người dân và DN
trong quá trình thực hiện nghĩa
vụ thuế, giải quyết kịp thời các
khoản nợ xấu, xử lý tiền chậm
nộp cho các DN gặp khó khăn
bởi lý do khách quan.

Đồng thời, Tổng cục Thuế sẽ
sớm hoàn thiện Nghị định hướng
dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi,
Thông tư hướng dẫn Nghị quyết
số 94/2019/QH14 của Quốc hội
về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ
tiền phạt chậm nộp, tiền chậm
nộp đối với người nộp thuế
không còn khả năng nộp NSNN
bảo đảm chặt chẽ, đúng đối
tượng, công khai, minh bạch;
sớm tái thiết kế, sửa đổi, bổ sung
quy trình quản lý nợ và quy trình
cưỡng chế nợ thuế theo Luật
Quản lý thuế sửa đổi và cơ cấu tổ
chức, chức năng, nhiệm vụ của
các cục thuế, chi cục thuế mới. 

Để kịp thời áp dụng các biện
pháp cưỡng chế nợ thuế đối với
người nộp thuế cố tình chây ỳ,
Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát,
xử lý các DN nợ thuế lớn, thông
báo danh sách DN nợ thuế để yêu
cầu các cục thuế, chi cục thuế tổ
chức đôn đốc ngay các khoản nợ
mới phát sinh, tránh tình trạng để
nợ kéo dài, gây khó khăn trong
việc thu hồi nợ thuế. Cơ quan
thuế cũng sẽ kiên quyết thực hiện
cưỡng chế nợ thuế, công khai
thông tin người nộp thuế chây ỳ
nợ thuế, không nộp tiền thuế nợ
đúng hạn…

Riêng đối với các khoản nợ
thuế của Vinalines, Vinashin nêu
trên, Cục Thuế Hải Phòng sẽ
kiến nghị Chính phủ cơ cấu lại,
đồng thời cho phép khoanh nợ
với những khoản nợ trước đây
của DN.n

Nhiều giải pháp quyết liệt 
để giảm nợ thuế
r THÙY ANH

nới lỏng CSTT. PGS,TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Trưởng
Khoa Tài chính, ĐH Kinh tế TP. HCM - cho rằng, về lý
thuyết, giảm lãi suất, nới lỏng tiền tệ là nhằm khuyến khích
chi tiêu, tạo động lực sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, hỗ
trợ tăng tổng cầu. Nhưng thực tế hiện nay, người dân giảm
chi tiêu, hạn chế mua sắm và du lịch không phải vì hàng
hóa đắt đỏ mà bởi dịch bệnh. Vì vậy, biện pháp này khó
mang lại hiệu quả. 

Thực tế cho thấy, nới lỏng tiền tệ quá mức dễ dẫn đến rủi
ro, lạm phát và các mặt trái khác. Đơn cử, năm 2009, việc áp
dụng chính sách này để kích cầu đã từng khiến nền kinh tế
Việt Nam rơi vào khủng hoảng, đồng tiền mất giá, lạm phát
cao. Do đó, PGS,TS. Phạm Thế Anh (Viện Nghiên cứu Kinh
tế và Chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội)
khuyến nghị, trong bối cảnh lạm phát đang có xu hướng tăng
lên hiện nay, Việt Nam không nên đặt thêm gánh nặng thúc
đẩy tăng trưởng cho CSTT. 

Mặt khác, theo các chuyên gia, hiện tại, kênh mua/bán
ngoại tệ đã kém thuận lợi, đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng
cũng khó thực hiện do các ngân hàng vẫn đang gặp trở ngại
về thanh khoản. Mặt bằng lãi suất trên thị trường cũng đang
ở mức thấp, dư địa để nới lỏng tiền tệ không còn nhiều.
Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế còn có thể được
hỗ trợ bởi các giải pháp tháo gỡ những rào cản thể chế, cải
thiện môi trường kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân
dự án đầu tư công…

Tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền
tệ quốc gia mới đây, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng - Phó
Chủ tịch thường trực Hội đồng - nhấn mạnh: “Chúng ta
không nôn nóng thắt chặt CSTT để xử lý vấn đề lạm phát
nhưng cũng không chủ quan trước áp lực lạm phát. Quan
điểm điều hành CSTT là thận trọng nhưng phải phù hợp,
không làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, phải giữ nền
tảng ổn định vĩ mô để đảm bảo tăng trưởng không chỉ cho
năm nay mà còn tăng trưởng bền vững hơn”. 

Như vậy, mục tiêu tối thượng của CSTT vẫn là đảm bảo
ổn định vĩ mô. Đây là bài toán đòi hỏi nhà điều hành phải cân
nhắc, tính toán kỹ lưỡng để đưa ra lời giải phù hợp..n

trời và điện gió có nhiều lợi thế hơn các nguồn năng
lượng khác do không phát thải chất gây ô nhiễm, thời
gian lắp đặt nhanh chóng và thu hút sự quan tâm cao từ
khu vực tư nhân trong và ngoài nước. Bản cập nhật Báo
cáo “Năng lượng sản xuất tại Việt Nam - Phiên bản 2.0”
của VBF tiếp tục khẳng định điều này và cho rằng, chiến
lược năng lượng tập trung vào năng lượng tái tạo, khí
thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, lưu trữ pin, cũng như
nâng cấp và mở rộng lưới điện sẽ thu hút đầu tư tư nhân
để đáp ứng các mục tiêu năng lượng bền vững của Việt
Nam. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp đáp ứng
nhu cầu năng lượng ngày càng tăng mà còn tạo ra một
môi trường sạch hơn, thu hút các ngành công nghiệp sạch
cần nguồn năng lượng tái tạo và phát thải thấp.

Dựa trên kết quả tham vấn các  DN, cũng như rà
soát kỹ các xu hướng trong nước và quốc tế, trong bản
Báo cáo phiên bản 2.0, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra
một số khuyến nghị. Trong đó, cần tiếp tục khuyến
khích nhà đầu tư tư nhân phát triển các dự án năng
lượng tái tạo; đơn giản hoá quy trình phê duyệt dự án
trong khi vẫn duy trì các hệ thống điện an toàn. Cần
chuẩn hóa Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA)
và Hợp đồng mua bán điện (PPA) thành hợp đồng có
khả năng được chấp nhận cấp vốn quốc tế, được sử
dụng toàn cầu cũng như tại các nước ASEAN. Đồng
thời, cần công bố lộ trình giá bán lẻ điện đến năm
2025; đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống truyền tải
và cách thức phát triển hạ tầng lưới điện có chi phí thấp
nhất nhằm hỗ trợ cho lượng điện năng lượng tái tạo và
nguồn điện truyền tải gia tăng...

Những vấn đề này chắc chắn sẽ có chuyển biến trong
thời gian tới, khi mà định hướng Chiến lược phát triển
năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 cũng
đã xác định, cùng với việc hoàn thiện cơ chế và thực hiện
chính sách về tiêu chuẩn tỷ lệ năng lượng tái tạo trong
cơ cấu đầu tư và cung cấp năng lượng, sẽ đẩy nhanh lộ
trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh, cơ chế hợp
đồng mua bán điện trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách
hàng tiêu thụ, cơ chế đấu thầu, đấu giá cung cấp năng
lượng phù hợp, đặc biệt trong các dự án đầu tư năng
lượng tái tạo, năng lượng mới.n

Ngành thuế quyết liệt thực hiện các giải pháp để giảm nợ đọng thuế 
Ảnh minh họa

Ngành tài chính đã và đang thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm nợ đọng, nhất là những
khoản nợ kéo dài khó thu hồi, phấn đấu không để nợ thuế vượt quá 5% tổng thu NSNN vào cuối
năm 2020.
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Tạm ngừng chế độ miễn thị thực 
với công dân Italia

Sáng 02/3, 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 gây ra (Covid-19) - đã chủ trì cuộc họp
triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Thông
tin tại cuộc họp cho biết, từ 0h đêm 03/3, Việt Nam sẽ
tạm ngừng áp dụng chế độ miễn thị thực đối với công
dân Italia. Trước đó, từ 0h ngày 29/02, Việt Nam đã tạm
dừng việc đơn phương miễn thị thực đối với công dân
Hàn Quốc. Đây là biện pháp tạm thời nhằm phòng
chống, ngăn chặn sự bùng phát, lây lan dịch bệnh trong
cộng đồng, bảo đảm an toàn cho người dân. Tất cả người
nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch phải khai báo y
tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.n THANH XUYÊN

Trình diễn Áo dài - di sản văn hoá Việt Nam
Nhằm tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội,

khơi dậy niềm tự hào dân tộc, gìn giữ, phát huy giá trị di
sản văn hóa Việt, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt
Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ
chức chuỗi sự kiện Áo dài - di sản văn hoá Việt Nam. Đây
được xem là sự kiện về áo dài rầm rộ nhất, quy tụ 20 nhà
thiết kế nổi tiếng cả nước, giới thiệu 20 bộ sưu tập áo dài
đặc sắc lấy ý tưởng từ 20 di sản văn hóa của Việt Nam từ
Bắc vào Nam. Sẽ có hơn 200 người mẫu, 300 diễn viên
chuyên nghiệp, lực lượng phụ nữ ước tính lên đến 5.000
hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh tham gia sự kiện
này từ tháng 3 - 10/2020.n YẾN NHI

Tập thể nhà khoa học nữ phân lập 
thành công SARS-CoV-2 nhận Giải thưởng
Kovalevskaia 

Đoàn Chủ tịch - Uỷ ban Giải thưởng Kovalevskaia
Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa thông báo
kết quả xét Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019. Theo
đó, sau khi nghiên cứu các hồ sơ được để cử trao Giải
thưởng Kovalevskaia năm 2019, Ủy ban Giải thưởng
Kovalevskaia Việt Nam đã tổ chức cuộc họp xét chọn
Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019. Căn cứ kết luận
cuộc họp, Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 sẽ được
trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân, là: Tập thể khoa học nữ
Phòng Thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch
tễ Trung Ương, Bộ Y tế và PGS,TS. Trần Thị Thu Hà -
Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp,
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 dự kiến
tổ chức vào tháng 5/2020 nhân kỷ niệm Ngày Khoa học
và công nghệ Việt Nam.n Đ. KHOA

Việt Nam chế tạo thành công bộ sinh phẩm
phát hiện virus SARS-CoV-2

Viện Công nghệ sinh học vừa chế tạo thành công bộ sinh
phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. 

Bộ sinh phẩm được phát triển dựa trên công nghệ
Real-time RT-PCR theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế
giới (WHO) và đã được Viện Y học dự phòng quân đội
(Bộ Quốc phòng) đánh giá ngoại kiểm, với độ nhạy và
độ đặc hiệu tương đương bộ sinh phẩm Real-time RT-
PCR của WHO. Thời gian của quy trình phát hiện là 80
phút từ khi nhận mẫu RNA tách từ mẫu bệnh phẩm. 

Kết quả nghiên cứu sẽ được báo cáo Bộ Y tế và Viện
sẵn sàng phối hợp các cơ quan chức năng để triển khai
ứng dụng bộ sinh phẩm, góp phần chẩn đoán nhanh bệnh
Covid-19. Sắp tới, Viện Y học dự phòng quân đội sẽ phối
hợp Viện Công nghệ sinh học tiếp tục đánh giá thử
nghiệm trên cộng đồng.n ĐĂNG KHOA

Nghỉ học quá lâu sẽ tác động xấu đến giáo dục 
và xã hội 

Dịch Covid-19 có tác động tiêu cực tới mọi lĩnh vực
kinh tế - xã hội của quốc gia, trong đó có lĩnh vực giáo
dục. Thời gian qua, tồn tại sự tranh luận giữa hai quan
điểm, quan điểm thứ nhất: không thể để học sinh, sinh
viên cả nước phải tiếp tục nghỉ học khi mà tình hình dịch
Covid-19 ở Việt Nam đã tạm ổn; quan điểm thứ hai: nên

tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học, bởi tình hình
dịch ở các nước láng giếng của ta vẫn đang ở đỉnh cao,
thậm chí còn bùng phát mạnh mẽ, nguy cơ lây lan và dẫn
tới bùng phát dịch ở Việt Nam sẽ rất lớn, đặc biệt khi các
cơ sở giáo dục là nơi tập trung đông người nên khả năng
lây lan lại càng cao.

Trước tình hình đó, Hiệp hội đã kiến nghị tới Thủ
tướng Chính phủ thay thế giải pháp cho người học nghỉ
học bằng giải pháp chủ động hơn trong mùa dịch là vẫn
cho trường học tiếp tục hoạt động nhưng các trường phải
chuyển qua phương thức học từ xa, trong đó, hình thức
dạy học trên truyền hình được xem là biện pháp tối ưu.
Để dư luận hiểu rõ về quan điểm trên, Hiệp hội khẳng
định, dạy học trên truyền hình là biện pháp khi xảy ra
thiên tai, dịch họa mà học sinh phải nghỉ học như hiện
nay, chứ không đề nghị dùng hình thức học này để thay
thế cho việc dạy học trực tiếp. 

Chủ tịch Hiệp hội Trần Hồng Quân cho rằng, học
sinh, sinh viên nghỉ học trong mùa dịch Covid-19 là cần
thiết nhưng nếu kéo dài, hơn 20 triệu học sinh nghỉ học
quá lâu sẽ tác động xấu đến nhiều mặt giáo dục và xã
hội. Tốt nhất toàn xã hội cần chung sức với ngành giáo
dục triển khai các giải pháp vĩ mô để chủ động đối phó
với mọi diễn biến của dịch mà không chỉ thụ động cho
học sinh, sinh viên nghỉ học chờ hết dịch. Hiện cả nước
có hàng trăm kênh truyền hình từ T.Ư đến địa phương là
lợi thế để triển khai dạy học trên truyền hình. Do đó, Nhà
nước nên huy động các kênh truyền hình cùng tham gia
vào hoạt động giảng dạy nhiều giờ trong ngày, thậm chí
cả ngày theo phương thức phi lợi nhuận.

Theo ông Quân, khi các kênh truyền hình cùng tham
gia, cần có quy định rõ ràng thời khóa biểu cho từng môn
học đối với từng khối lớp, áp dụng chung thống nhất trên
cả nước hoặc cho từng tỉnh, thành phố. Các sở giáo dục
và đào tạo (GD&ĐT) sẽ lựa chọn giáo viên bộ môn giỏi
lên dạy trên truyền hình. Học sinh ở nhà học trực tuyến
một mình hoặc học nhóm vài ba em, bên cạnh có phụ
huynh quản lý theo dõi. Việc theo dõi, hướng dẫn đánh
giá kết quả học tập của học sinh vẫn do đội ngũ giáo viên
ở các trường đảm nhiệm. 

Cần có thời gian trang bị kỹ năng dạy và học qua
truyền hình

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, thời gian này là
cơ hội để các trường suy nghĩ về việc triển khai đại trà
dạy học trên truyền hình, chứ không chỉ trong các đợt
thiên tai, dịch họa. Trong mấy ngày gần đây, đã có kênh

truyền hình Vĩnh Long, Đồng Nai, Quảng Ninh, TP.
HCM... ủng hộ và hưởng ứng dạy học qua kênh truyền
hình, nhưng mới chỉ dạy cho lớp 9, lớp 12 và mới chỉ
dạy theo hình thức ôn tập. Nếu có chủ trương và có sự
đồng thuận của các sở GD&ĐT, các trường, đài truyền
hình địa phương thì việc dạy học đại trà trên 63 tỉnh,
thành phố của cả nước, trước hết là học sinh phổ thông,
sẽ không gặp khó khăn đáng kể nào. Do đó, ngành giáo

dục nên mạnh dạn triển khai, khi kết quả học tập của học
sinh có tiến triển tốt thì phương pháp này sẽ sớm được
xã hội chấp nhận và phụ huynh ủng hộ.

Tuy vậy, khảo sát ý kiến của một số phụ huynh và
nhiều giáo viên cho thấy, không phải ai cũng sẵn sàng
tiếp nhận phương thức dạy học trên truyền hình trong
thời gian học sinh nghỉ học hiện nay. Cô Lê Thị Ngọc
Bích (giáo viên của một trường chuyên trên địa bàn Hà
Nội) nhận định, việc học trên truyền hình có thể áp
dụng trong tình huống đột xuất, còn nếu học đại trà thì
chưa thực sự đem lại hiệu quả. Bởi vì, hình thức dạy
này mới ở mức độ thấp, tức là ở mức độ truyền thông
tin một chiều và việc học sinh học như thế nào, tiếp thu
được hay không phụ thuộc vào sự tự giác của học sinh,
tính hấp dẫn của bài học và cách giảng dạy của giáo
viên, trong khi giáo viên truyền đạt qua truyền hình chỉ
ở mức độ là để hệ thống lại kiến thức hoặc hướng dẫn
học sinh ôn tập mà chưa dạy được các kiến thức mới. 

Để dạy và học qua truyền hình đạt hiệu quả, nhiều
ý kiến cho rằng, ngoài vấn đề cơ sở hạ tầng, thiết bị
công nghệ, cần phải có bài giảng, buổi phát sóng phù
hợp. Mặt khác, đội ngũ giáo viên phải được tập huấn
phương pháp giảng dạy trên truyền hình, từ kỹ năng
đứng trước ống kính, giọng nói qua micro và sự tương
tác với hệ thống. Hơn nữa, học sinh cũng cần có thời
gian để tiếp cận và bồi dưỡng các kỹ năng cần có để
theo kịp phương pháp học mới. Với đặc thù thông tin
một chiều từ người dạy, nội dung thiếu phong phú, chưa
có công cụ đo đếm hiệu quả, việc dạy học qua truyền
hình xem ra vẫn chưa thể coi là hình thức thay thế được
các lớp học truyền thống.n

Việc học trên truyền hình có thể áp dụng trong tình
huống đột xuất  Ảnh: MINH THÁI

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (Covid-19) vẫn đang diễn biến phức
tạp, để đảm bảo công tác đào tạo trong năm học 2020-2021 được thực hiện ổn định, đáp ứng được yêu cầu,
Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội) cho rằng, hình thức dạy học trên truyền hình
được xem là giải pháp tối ưu nhất hiện nay.

HọC đạI TRÀ QUA TRUYềN HÌNH: 

Giải pháp tối ưu cho học sinh, sinh viên
trong mùa dịch
r LÊ HÒA

- Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1.980
năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Nhiếp ảnh TP. HCM
tổ chức Cuộc thi ảnh chủ đề gia đình nhằm tôn vinh vẻ
đẹp gia đình và vai trò của người phụ nữ Việt Nam.

- Chiều 02/3, Sở Du lịch TP. Hà Nội đã tổ chức Hội
nghị về phát triển sản phẩm làng nghề truyền thống phục
vụ khách du lịch trên địa bàn, nhằm tìm ra giải pháp thúc
đẩy phát triển du lịch làng nghề, xây dựng các sản phẩm

lưu niệm đặc trưng của Hà Nội.
- Ngày 02/3, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia

Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Thể thao Việt Nam tổ
chức tập huấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19
cho vận động viên.

- Festival mỹ thuật trẻ năm 2020 dành cho các nghệ sĩ
là công dân Việt Nam từ 18 - 35 tuổi dự kiến diễn ra vào
tháng 6 tới. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 23 - 26/3
tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Hà Nội).n

TUỆ LÂM
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Cuộc kiểm toán pháp lý đối với Tổ
chức Nông dân Quốc gia Malaysia
(Nafas) mới đây đã phát hiện nhiều sai
phạm về tài chính và quản trị, dẫn đến
việc thất thoát hơn 50 triệu Ringgit (12
triệu USD). 

Sai phạm dưới thời lãnh đạo 
tiền nhiệm

Ông Phahrolrazi Mohd Zawawi - Chủ
tịch Nafas - cho biết, những phát hiện về
sai phạm được một công ty kiểm toán
quốc tế phanh phui liên quan đến thời
của Ban Lãnh đạo tiền nhiệm. Ông Za-
wawi cũng cho biết thêm, trong số các
sai phạm được chỉ ra, có phi vụ mua bán
40.000 tấn phân bón trong năm 2017 từ
các nhà cung cấp bên ngoài mà không có
hồ sơ, chứng từ nào được lập để chứng
minh cho các thương vụ mua bán này. 

Các kiểm toán viên cũng chỉ trích
việc Nafas không tuân thủ các quy trình
tiêu chuẩn trong quá trình lấy mẫu thử
cho phòng thí nghiệm và khi giao nhận
hàng tồn kho. Theo bản Báo cáo, chi phí
mua bán trên rơi vào khoảng 70 triệu
Ringgit và số phân bón được lưu giữ
trong kho với chi phí thuê kho tới nay đã
lên tới 6 triệu Ringgit. Theo ông Za-
wawi, số lượng phân bón lưu kho này
cần phải được xử lý theo đúng quy cách
kỹ thuật và điều này sẽ tiêu tốn từ 700 -
800 Ringgit/tấn. 

Vào tháng 6/2018, Hiệp hội Nông dân
nước này đã từng ban hành lệnh tạm đình
chỉ công tác đối với 9 thành viên Ban
Lãnh đạo của Nafas và Nafas cũng bị tạm
dừng hoạt động từ ngày 01/6/2018. Quyết
định này được đưa ra sau khi bản Báo cáo
kiểm toán công bố ngày 26/3/2018 vạch
ra những vấn đề nghiêm trọng về quản trị,
đặc biệt là về tính minh bạch, trách nhiệm
giải trình và năng lực dưới thời Ban Lãnh
đạo tiền nhiệm.

Nhiều khoản mua sắm 
không rõ ràng

Một số sai phạm khác bị chỉ trích có
liên quan đến vụ việc mua công trình trụ
sở Nafas ở Kota Damansara, khiến Nafas
thất thoát hơn 10 triệu Ringgit. Các kiểm
toán viên cho hay, Nafas đã mua lại công
trình này với mức giá 59,8 triệu Ringgit

vào năm 2014 trong khi giá thầu ban đầu
là 48,5 triệu Ringgit. Báo cáo cũng cho
biết, Nafas mua lại một khu đất trồng cọ
dầu tại Sarawak vào năm 2016 với giá
135 triệu Ringgit trong khi giá thị trường
thực tế chỉ khoảng 120 triệu Ringgit. 

Ngoài ra, nhiều khoản mua sắm của
Nafas không có chứng từ hỗ trợ, bao
gồm các khoản mua: phân bón sinh học
(1,3 triệu Ringgit), sữa dê New Zealand
(770.000 Ringgit), thuốc diệt cỏ
(525.000 Ringgit), liềm (355.000 Ring-
git), thuốc trừ sâu (3,5 triệu Ringgit)… ;
hay một số hóa đơn thanh toán của Nafas
được thực hiện với bên nhận không hợp
lệ; nhiều hợp đồng mua sắm bất động sản
được cho là có xung đột về mặt lợi ích.

Các kiểm toán viên cho biết, để đảm
bảo tính tuân thủ và quản trị tốt tại Nafas,
Ủy ban Phòng chống tham nhũng
Malaysia (MACC) sẽ vào cuộc và làm
việc với cơ quan này. Hiệp hội Nông dân
Malaysia khẳng định sẽ sớm đưa ra quyết
định xử lý với các trường hợp vi phạm
liên quan.

Cuộc kiểm toán thu hút sự chú ý của
cộng đồng giữa bối cảnh Chính phủ
Malaysia đang dành nhiều sự tập trung
hơn cho phát triển nông nghiệp nhằm hạ
thấp tỷ lệ thất nghiệp và gia tăng nguồn
doanh thu từ các mặt hàng thuộc lĩnh
vực này. Năm 2019, Malaysia đứng vị

trí thứ 28 trên bảng xếp hạng các quốc
gia có khả năng tự chủ về thực phẩm,
tăng 20 bậc so với năm trước. Chính
phủ Malaysia đang nỗ lực thực hiện một
loạt các chính sách nhằm giảm sự phụ
thuộc của quốc gia này vào hàng hóa
nhập khẩu. 

Trong thời gian tới, Chính phủ
Malaysia đang hướng tới việc khuyến
khích áp dụng rộng rãi các hình thức
nông nghiệp sử dụng công nghệ cao và
canh tác trong thành phố. Bên cạnh đó,
các cơ quan phát triển nguồn đất liên
bang đang cân nhắc việc thực hiện đa
dạng hóa các loại cây trồng, bao gồm
những loại cây trồng có giá trị cao như:
cây vani, dứa và dưa gang…, ngoài cọ
dừa và cao su.

Được biết, Malaysia hiện đang theo
đuổi mục tiêu sớm đưa mạng không dây
5G vào sử dụng và hướng đến mục tiêu
ứng dụng internet vào nông nghiệp, qua
đó cho phép người nông dân có thể điều
khiển các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi
thường nhật thông qua một ứng dụng.
Sáng kiến này cho phép những người
nông dân Malaysia có thể nhận được
những cảnh báo về sự thay đổi của thời
tiết, từ đó góp phần đạt được năng suất
mùa vụ cao nhất.n

(Theo Free Malaysia Today 
và Malay Mail)

Ông Phahrolrazi Mohd Zawawi - Chủ tịch Nafas                              Ảnh: internet

Một báo cáo kiểm toán mới
được đăng tải trên trang tin

ABC News của Australia cho
thấy, những năm qua, Tổ chức Y
tế Thế giới (WHO) hoạt động
chưa thực sự hiệu quả, chưa đánh
giá chính xác mức độ nghiêm
trọng của các dịch bệnh chết
người trên phạm vi toàn cầu, dẫn
đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Điển hình, công tác quản lý
Chương trình tình trạng khẩn
cấp về y tế (HEP) của WHO đã
bị chỉ trích nặng nề nhất. HEP
được thành lập vào năm 2016
nhằm bổ sung khả năng đối phó
nhanh với các dịch bệnh bùng
phát, thiên tai, thảm họa… cho
mọi quốc gia. Đây được coi là

một trong những thay đổi có ý
nghĩa nhất trong lịch sử hoạt
động của Tổ chức. Tuy nhiên,
năm 2018 và 2019, WHO bị chỉ
trích rất gay gắt vì đã “không tài
trợ kinh phí đầy đủ cho Chương
trình, việc hỗ trợ các hoạt động
khẩn cấp chưa kịp thời, không
mang lại hiệu quả đáng kể”.

Mới đây, WHO còn bị chỉ
trích vì không tuyên bố tình
trạng khẩn cấp đối với dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virus Corona
(Covid-19) sớm hơn, trước khi

dịch bệnh bùng phát tại Trung
Quốc và nhiều nước. Ngày
27/01, WHO thừa nhận sai sót
khi đánh giá chưa đúng về nguy
cơ toàn cầu của dịch bệnh này,
sau đó đính chính tình trạng
dịch bệnh từ mức “vừa” thành
mức “cao”.

Năm 2009, WHO từng nhận
nhiều chỉ trích khi tuyên bố tình
trạng khẩn cấp toàn cầu đối với
dịch cúm H1N1 khiến mọi người
đổ xô đi mua vắcxin, sau đó,
H1N1 được tuyên bố không nguy
hiểm như đánh giá ban đầu. 

Năm 2014, WHO lại bị chỉ
trích vì xem nhẹ mức độ nguy
hiểm của dịch Ebola, đã càn
quét các quốc gia Tây Phi, khiến
hơn 11.300 người chết tính đến
thời điểm nó bị dập tắt năm
2016. Đến nay, WHO vẫn đang
phải nỗ lực giải quyết một số
hậu quả của sự việc trên.

Năm 2016, WHO từng thực
hiện một cuộc kiểm toán nội bộ,
các kiểm toán viên đưa ra 90
khuyến nghị cần thiết để cải
thiện hoạt động của cơ quan.
Tuy nhiên, đến tháng 5/2019,

có tới 59/90 khuyến nghị trên
vẫn chưa được hoàn thành,
trong đó có 38 khuyến nghị đặc
biệt quan trọng.

Trong khi đó, Tổ chức này
lại đang phải đối mặt với nhiều
cáo buộc tham nhũng ngân sách.
Mới đây, một ủy ban độc lập đã
cảnh báo rằng, việc tuân thủ
công tác kiểm soát nội bộ tại các
cơ quan trực thuộc WHO đang
bị phá vỡ. WHO ngày càng nhận
được nhiều cáo buộc tham
nhũng trong toàn Tổ chức, nhiều
vụ bê bối tham nhũng, biển thủ
ngân sách của cơ quan đã và
đang tiếp tục bị điều tra.n

(Theo abc.net.au)
TUỆ LÂM

WHO bị chỉ trích hoạt động chưa hiệu quả

Chuuk: KTNN khuyến nghị 
nhiều giải pháp sử dụng quỹ công
hiệu quả hơn

Mới đây, KTNN bang Chuuk (Liên bang
Micronesia) đã công bố Báo cáo kiểm toán số
2019-03 mang tên “Ủy ban Chính trị nhà nước:
Để sử dụng ngân sách hiệu quả hơn”. Báo cáo
lên án tình trạng một số quỹ công bị quản lý,
sử dụng lỏng lẻo, trái pháp luật, đồng thời đưa
ra nhiều khuyến nghị để cải thiện các vấn đề
và điểm yếu được chỉ ra.n (Theo PASAI)

Australia: Kiểm toán ngân sách
tài trợ hoạt động thể thao

KTNN Australia cho biết, gần một nửa số
tiền tài trợ của Chính phủ cho hoạt động thể
thao quốc gia trị giá 100 triệu USD đã không
được quản lý chặt chẽ, một số chương trình
thể thao đang đối mặt với những bê bối tài
chính. KTNN đang tiếp tục điều tra vai trò
của các bên liên quan trong việc phân phối
tài trợ và sẽ sớm công bố Báo cáo kiểm toán
chính thức.n (Theo internewscast)  

Canada: Cần cải thiện các dịch vụ
y tế tại Alberta

Hãng EY vừa hoàn thành cuộc kiểm
toán xem xét hệ thống y tế khẩn cấp của
tỉnh Alberta và chỉ ra một số thiếu sót trong
việc cung cấp dịch vụ, đặc biệt tại các địa
phương xa xôi. Hãng cũng đưa ra nhiều
khuyến nghị cần thiết giúp chính quyền tỉnh
tham khảo, thảo luận việc cải thiện các dịch
vụ y tế.n (Theo okotoksonline)

MALAYSIA: 

Thất thoát hàng chục triệu USD tại Nafas
r NGỌC QUỲNH

Ngày 27 - 28/02, cuộc họp Ban Điều
hành thứ 22 của Tổ chức Các cơ quan Kiểm
toán tối cao Thái Bình Dương đã diễn ra tại
New Zealand.n        (Theo PASAI)

Từ ngày 24 - 26/3, Nhóm công tác về dữ
liệu lớn của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm
toán tối cao sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 4.n

(Theo INTOSAI)
YẾN NHI
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Vừa qua, Văn phòng Tổng Kiểm toán Kenya đã công bố
một số báo cáo kiểm toán thường niên cho các năm tài
chính từ 2015 đến 2017. Các báo cáo đều lên án công tác
quản lý tài chính lỏng lẻo, yếu kém tại nhiều quận trên cả
nước, đặc biệt là hai quận Kitui và Machakos, gây thất thoát
lớn cho ngân sách công.

Ngân sách bị chi tiêu lãng phí
Tại quận Kitui, Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2016-

2017 đã chỉ ra nhiều khoản chi lớn bất thường, nhiều khoản
không có đủ hóa đơn hợp lệ; số liệu tại các chứng từ cũng không
trùng khớp với nhau. Mặc dù tình trạng quản lý tài chính lỏng
lẻo này đã bị lên án tại địa phương trong nhiều năm nhưng đến
nay, tình hình vẫn chưa được cải thiện. 

Văn phòng Tổng Kiểm toán Kenya cũng chỉ trích một số cán
bộ công tác tại Trung tâm Phát triển giáo dục trẻ em của Quận
đã để lộ hơn 300 mã số nhận dạng cá nhân của các giáo viên dẫn
đến tình trạng nhiều người có thể dùng chung một số tài khoản.
Đến nay, các kiểm toán viên vẫn chưa thể điều tra rõ tình trạng
bất thường này.

Chính quyền Quận tiếp tục bị lên án khi đã trả 23 triệu
Shilling Kenya (KES), tương đương 66.000 USD, cho một nhà
thầu để xây dựng một phòng tiện ích tại Bệnh viện Kitui Referral.
Tuy nhiên, dự án chỉ được hoàn thiện phần móng và sau đó bị
đình trệ suốt thời gian qua. Ngoài ra, Quận cũng đã trả 41 triệu
KES để xây dựng một khu ngoại trú hiện đại tại Bệnh viện, tuy
nhiên, đến nay, dự án cũng chưa được hoàn thành.

Một nhà thầu khác đảm nhận việc cải tạo và xây dựng một
số công trình tại Trung tâm Y tế Kyangunga của quận Kitui đã
nhận được 9,5 triệu KES. Dự án này dự kiến được hoàn thành
vào tháng 3/2017. Tuy nhiên, các công trình đã bị chậm tiến độ
nhiều năm sau đó và nhà thầu không có mặt tại dự án đang được
tiến hành dở dang. 

Nhiều dự án xây dựng các trung tâm y tế, trung tâm văn hóa,
phòng hộ sinh… khác tại các bệnh viện của Quận với kinh phí
mỗi dự án lên đến vài chục triệu KES cũng bị đình trệ trong nhiều
năm qua gây bất tiện cho sinh hoạt của người dân, cũng như gây
thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách công.

Tại quận Machakos, Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2015-
2016 và 2016-2017 chỉ ra rằng, chính quyền Quận đã mua 40 máy
kéo nhằm hỗ trợ nông dân tại địa phương. Tuy nhiên, đến thời
điểm 30/6/2018, chứng từ mua 14 máy kéo đã bị thất lạc, 25 máy
kéo khác chưa được xác định có còn được sử dụng hay không.

Từ năm 2015 đến 2017, Tập đoàn Phát triển nhà ở quốc gia
đã thực hiện nhiều dự án lớn tại Quận. Song các dự án này đều bị
bỏ dở và phải bàn giao cho Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị tiếp
quản để xử lý.

Báo cáo kiểm toán cũng chỉ ra rằng, nhiều lô đất và các tòa

nhà tại Quận trị giá tới 961 triệu KES sau nhiều năm vẫn chưa
được xác định chủ sở hữu, dẫn đến tình trạng lấn chiếm, tranh
chấp thường xuyên gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và cộng
đồng. Thậm chí, 18 lô đất thuộc sở hữu công đã bị một số quan
chức tự ý chia nhỏ và phân cho các cá nhân trái phép. Hiện, Văn
phòng Tổng Kiểm toán vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc này.

Tham nhũng cản trở nền kinh tế 
Là cửa ngõ về thương mại và tài chính của khu vực, nhưng

Kenya luôn bị cản trở bởi nạn tham nhũng. Nhiều đời Tổng thống
đã hứa hẹn sẽ củng cố để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì
trệ và đấu tranh chống nạn tham nhũng, tuy nhiên, do không có
những giải pháp thực sự mạnh mẽ, tình trạng trên vẫn kéo dài.
Trước tình trạng này, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới
nhiều lần phải trì hoãn, cắt giảm các khoản viện trợ cho Kenya.
Chỉ đến sau năm 2002, nền kinh tế mới bắt đầu được cải thiện
dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Kibaki nhờ những chiến dịch
chống tham nhũng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đến nay, Kenya vẫn
là một trong những nước có nạn tham nhũng nặng nề nhất.

Các báo cáo kiểm toán thường niên của Văn phòng Tổng
Kiểm toán thường xuyên phải lên án tình trạng tham nhũng, biển
thủ, lạm dụng ngân sách công tại các địa phương của quốc gia
này. Cựu Tổng Kiểm toán Kenya Edward Ouko - người đã nỗ
lực chiến đấu chống lại nạn tham nhũng suốt 8 năm qua - đã nghỉ
hưu từ ngày 27/8/2019. Đến nay, Quốc hội Kenya vẫn chưa thể
bổ nhiệm Tổng Kiểm toán mới. Dự kiến, phải đến quý II/2020,
quá trình bổ nhiệm mới được hoàn thành. Người dân Kenya đang
mong mỏi Quốc hội sẽ bổ nhiệm một Tổng Kiểm toán có đủ
quyết tâm để tiếp tục chiến đấu với nạn tham nhũng dai dẳng đã
và đang làm kiệt quệ đất nước suốt nhiều năm qua.n

(Theo apnews, wnem và wikipedia)

Nạn tham nhũng hoành hành đất nước Kenya nghèo đói  
Ảnh: brookings.edu

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) hiện
đang phải đối mặt với một cuộc điều

tra mới liên quan đến việc sai phạm tài
chính hàng chục triệu USD. Thông tin được
đưa ra sau khi cuộc kiểm toán mới nhất tại
cơ quan chủ quản về bóng đá tại châu Phi
này công bố những phát hiện có thể khiến
Ban Lãnh đạo CAF gặp nhiều rắc rối. 

Trong bản Báo cáo kiểm toán dài 55
trang, PwC đã vẽ lên một bức tranh ảm
đạm về hoạt động của CAF với những sai
phạm tài chính nghiêm trọng của một số
giám đốc điều hành. Theo PwC, hàng chục
triệu USD dành cho Quỹ Phát triển bóng
đá mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA)
phân bổ cho CAF đã bị sử dụng không

đúng mục đích. Chủ tịch của CAF - ông
Ahmad Admad - cũng nằm trong diện điều
tra về vấn đề đạo đức.

Bản Báo cáo đã thể hiện những thách
thức về quản trị tốt mà CAF hiện đang
phải đối mặt. “Những sai phạm về quản lý
và lạm dụng chức quyền bị phát hiện trong
nhiều lĩnh vực hoạt động quan trọng của
CAF”, PwC cho biết. Trước đó, hồi năm
2015, CAF cũng đã từng chao đảo vì
những cáo buộc tham nhũng và sai phạm

của một số quan chức lãnh đạo kéo dài
hàng chục năm.  

Báo cáo nêu rõ, FIFA đã giải ngân 51
triệu USD cho CAF trong giai đoạn từ
2015-2018. Khi tiến hành xem xét 40
khoản thanh toán của CAF, các kiểm toán
viên nhận thấy chỉ có 5 trong số đó có đầy
đủ chứng từ chứng minh. Số còn lại đều
thiếu các thông tin để có thể xác định
người thụ hưởng của các khoản thanh
toán, thậm chí nhiều thông tin bị chỉnh sửa

thủ công và không đáng tin cậy.
PwC cũng cho biết, nhiều dòng tiền liên

quan đến các khoản giao dịch giữa CAF và
một số tài khoản ngân hàng ở nước ngoài
bị nghi ngờ nhằm mục đích trốn thuế. 

Các quan chức FIFA cho biết, trong
tháng này, FIFA sẽ cùng phối hợp với CAF
vạch ra một kế hoạch hành động nhằm giải
quyết các vấn đề.n

(Theo Nairobi News và BBC)
HOÀNG BÁCH

Nhiều thỏa thuận tài chính mập mờ 
tại Liên đoàn Thể thao châu Phi

Ấn Độ: CG Power thuê BDO 
kiểm toán

Công ty sản xuất điện đa quốc gia CG
Power Ấn Độ đã bổ nhiệm Hãng kiểm toán
BDO, có trụ sợ tại Bỉ, để tiến hành kiểm toán
và theo dõi dòng vốn cũng như các giao dịch
do Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện. Việc bổ
nhiệm diễn ra trong bối cảnh có nhiều cáo
buộc vi phạm về quản trị của CG Power.n

(Theo Economic Times)

Nhật: Yêu cầu tính giải trình cao
hơn từ các công ty kiểm toán

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản
(FSA) đã yêu cầu các công ty kiểm toán của
nước này cần thực hiện trách nhiệm giải trình
cao hơn trong việc kiểm tra các báo cáo tài
chính công ty, theo đó, một số chuẩn mực
kiểm toán sẽ được sửa đổi và áp dụng kể từ
tháng 3/2020. Yêu cầu này xuất phát từ những
chỉ trích đối với hãng kiểm toán của Tập đoàn
Toshiba liên quan đến việc công bố thông tin
không đầy đủ.n     (Theo Japan Times)  

Uganda: Kêu gọi kiểm toán 
Exodus Sacco

Một số nghị sĩ Quốc hội Uganda mới
đây lên tiếng kêu gọi KTNN Uganda khởi
động một cuộc kiểm toán pháp lý đối với
những hành vi gian lận tài chính tại Hiệp hội
Tín dụng Cảnh sát Uganda Exodus Sacco.
Cảnh sát Uganda hiện đã vào cuộc để điều
tra, tập trung vào các thành viên Ban Lãnh
đạo Exodus Sacco.n (Theo Tower Post)

KENYA: 

Báo động tình trạng quản lý tài chính 
yếu kém tại các địa phương
r THANH XUYÊN

KPMG đang tiến hành điều tra tính tuân thủ
về quy tắc độc lập của kiểm toán viên liên quan
đến công tác kiểm toán của Hãng tại Công ty
Carillion đã sụp đổ.n (Theo Financial Times)

Hãng kiểm toán Deloitte sẽ dừng cung cấp
các dịch vụ phi kiểm toán cho các khách hàng
tại thị trường Ấn Độ. Trước đó, PwC cũng ra
quyết định tương tự tại thị trường này.n

(Theo Business Today)
PwC tiếp tục được bổ nhiệm trở thành

Hãng kiểm toán của Tập đoàn tài chính
Goldman Sachs Hoa Kỳ, tiếp nối quan hệ
đối tác tốt đẹp bắt đầu từ năm 1926.n

(Theo Consultancy UK)
TRÚC LINH


