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Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính
sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội đã được

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 45 vào sáng

01/6 và được thảo luận tại Quốc hội ngày 09/6… Khi được thông
qua, Dự thảo được kỳ vọng tạo động lực tài chính mới cho phát triển
Thủ đô.  

Mặc dù đã có Luật Thủ đô năm 2012, Luật NSNN năm 2015, Nghị
định số 63/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số cơ chế, chính
sách tài chính, ngân sách đặc thù phù hợp với Luật Thủ đô và Luật
NSNN năm 2015… song sự cần thiết của việc đề xuất và thông qua
Dự thảo Nghị quyết lần này gắn với thực tiễn phát triển và đóng góp
của Thủ đô trong đời sống kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách

(Xem tiếp trang 3)

Động lực tài chính mới
cho Thủ đô
r TS. NGUYỄN MINH PHONG - Chuyên gia Kinh tế

Kỳ III Tự chủ bệnh viện và những kết quả
bước đầu quan trọng

(Xem trang 8)

Chiều 17/6, tại trụ sở KTNN,
nhân dịp kỷ niệm 95 năm

Ngày Báo chí Cách mạng Việt
Nam (21/6/1925 - 21/6/2020),

KTNN đã tổ chức buổi gặp mặt đại
biểu, phóng viên các cơ quan thông
tấn, báo chí T.Ư và địa phương. 

Bước vào những ngày làm việc
cuối cùng của Kỳ họp thứ 9,

Quốc hội khóa XIV, tuần này,
Quốc hội thảo luận và quyết định
nhiều nội dung liên quan đến kinh
tế - xã hội, NSNN, đồng thời biểu
quyết thông qua nhiều dự án luật
quan trọng (ảnh bên).

Cụ thể, trong ngày làm việc
đầu tuần (15/6), Quốc hội tiếp tục
thảo luận ở hội trường về Báo cáo
kinh tế - xã hội, NSNN; báo cáo
quyết toán NSNN năm 2018. Tại
phiên thảo luận, các thành viên
Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân
dân tối cao đã phát biểu giải trình,
làm rõ một số vấn đề đại biểu
Quốc hội nêu.

Trong tuần, Quốc hội cũng tập
trung thảo luận về các dự án luật

gồm: Luật Thỏa thuận quốc tế;
Luật Người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp

đồng (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xử lý

Ảnh: TTXVN

TUầN LÀM VIệC CUốI CÙNG Kỳ HọP THứ 9, QUốC HộI KHÓA XIV:  

Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều dự án
luật, nghị quyết

(Xem tiếp trang 4)

Kết quả đạt được của 
Kiểm toán Nhà nước có sự
đóng góp lớn của các cơ quan
báo chí

(Xem tiếp trang 6)

CHUYểN 3 Dự ÁN đườNG CAO TốC
BắC - NAM SANG đầU Tư CÔNG: 

Vẫn còn nhiều ý kiến 
băn khoăn

6

Giải pháp đảm bảo 
an ninh đối với 

hệ thống mạng của KTNN
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EVFTA - cơ hội và thách
thức đối với ngân hàng Việt
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SLOVAKIA: 

Quản lý, sử dụng 
ngân sách tài trợ kém

hiệu quả
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Kỷ NIệM 95 NăM NGÀY BÁO CHÍ
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Lan tỏa tình yêu nghề
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Hỗ trợ doanh nghiệp 
vượt khó sau đại dịch
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Phát huy nội lực, tận dụng
thời cơ để thúc đẩy 
phát triển kinh tế
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9



Sáng 16/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên
giáo T.Ư phối hợp với Bộ Thông

tin và Truyền thông, Hội Nhà báo
Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam
tổ chức hội nghị giao ban báo chí
thường kỳ.

Các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư
Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ
Đức Đam; Tổng Biên tập Báo Nhân
Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam,
Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư
Thuận Hữu; Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông, Phó Trưởng ban
Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Mạnh Hùng;
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt
Nam Nguyễn Thế Kỷ; đại diện lãnh
đạo các cơ quan báo chí dự Hội nghị
(ảnh trên).

Phát biểu tại giao ban, nhân dịp
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam,
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức
Đam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đến đội ngũ những người làm báo
trong cả nước; gửi lời cảm ơn các cơ
quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã
có đóng góp quan trọng vào việc
thông tin tuyên truyền về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng
và thông tin tuyên truyền nói chung.
Chia sẻ với các cơ quan báo chí về
khó khăn gặp phải do đại dịch Covid-
19, Phó Thủ tướng cho rằng đây cũng
là dịp để chứng minh sự cần thiết,
quan trọng, không thể thay thế của hệ
thống báo chí Việt Nam.

Liên quan đến việc thực hiện Quy

hoạch phát triển và quản lý báo chí
toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, Phó Thủ
tướng đánh giá công tác này cần
được thực hiện theo đúng lộ trình đã
đề ra nhưng tiếp tục có những điều
chỉnh cho phù hợp. Việc quy hoạch
báo chí không phải để báo chí kém
đi, lực lượng nhà báo yếu đi mà để
báo chí phát triển một cách chính
quy, bài bản hơn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao đội
ngũ báo chí thời gian qua bên cạnh
việc thông tin tuyên truyền các sự
kiện quan trọng trong đời sống chính
trị, kinh tế, xã hội, đã làm tốt công tác
phản biện xã hội. Thời gian tới, báo
chí cần tiếp tục duy trì, làm tốt việc
này, góp phần vào công cuộc phát
triển của đất nước. Phó Thủ tướng
cũng lưu ý các cơ quan quản lý báo
chí cần có kế hoạch xây dựng chính
sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho báo chí
phát triển; tạo cơ hội để đổi mới báo
chí; có cơ chế đặt hàng báo chí trong
việc thông tin tuyên truyền về thành
tựu của các Bộ, ngành, địa phương
nhân Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng
đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng. Nhân dịp này, Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng lẵng
hoa chúc mừng Ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam gửi tới đội ngũ các
nhà báo trong cả nước.n

Tin và ảnh: TTXVN

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí
Nguyễn Quang Thành - Phó Bí

thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục
vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần
thứ VII (Tiểu ban) - tại cuộc họp của
Tiểu ban diễn ra vừa qua, tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, các tổ phụ trách
từng lĩnh vực thuộc Tiểu ban đã báo
cáo tình hình triển khai công việc
được giao trong thời gian qua. Theo
đó, đến thời điểm này, việc triển
khai công việc của Tiểu ban cơ bản

đảm bảo tiến độ, đạt kết quả tốt.
Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu

ban đã thảo luận, góp ý về tiến độ, tình
hình và những vướng mắc trong quá
trình triển khai công việc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng
chí Nguyễn Quang Thành đánh giá cao
sự tham gia tích cực của các thành viên
cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ
của Tiểu ban thời gian qua. Để Tiểu
ban tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các
công việc được giao theo kế hoạch đã
được phê duyệt, đồng chí Nguyễn

Quang Thành đã giải đáp và có ý kiến
chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung
công việc. 

Do thời gian chuẩn bị Đại hội
không còn nhiều, đồng chí yêu cầu các
tổ và thành viên của Tiểu ban cần
nghiêm túc, tập trung tối đa cho công
việc, bám sát yêu cầu nhiệm vụ được
giao; đảm bảo thực hiện công việc với
chất lượng cao, đúng tiến độ, tiêu
chuẩn và quy định; hướng đến thực
hiện tốt nhất mọi yêu cầu chuẩn bị cho
Đại hội.n NGUYỄN LỘC
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rChiều 16/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì,
phối hợp Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ
chức Hội nghị Sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền
về phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu ý kiến.
r Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam, ngày 17/6, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng cán
bộ, phóng viên Ban Biên tập Ảnh - Thông tấn xã
Việt Nam.
r Trong hai ngày 14 và 15/6, Đoàn công tác của Ban
Bí thư do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư
Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - đã làm
việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về kết
quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại
hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng và dự Đại hội Đảng bộ
huyện Kon Plông.n

(Xem tiếp trang 4)

Tập trung thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội
Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII

Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền triển khai
công tác phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước
KTNN lần thứ IV

Mới đây, tại Hà Nội, Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền
đã họp phiên đầu tiên, triển khai các nhiệm vụ

phục vụ cho Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV.
Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Đình
Thăng - Trưởng Tiểu ban - chủ trì cuộc họp. 

Tại cuộc họp, đại diện Ban Thi đua khen thưởng
KTNN đã báo cáo công tác chuẩn bị của Tiểu ban Nội
dung, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần
thứ IV, tập trung vào việc tham gia ý kiến vào Dự thảo
đề cương báo cáo tại Đại hội; xây dựng và lựa chọn chủ
đề của Đại hội và những công việc chi tiết cần phải làm
trước Đại hội. 

Giao ban báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam

Ban hành Tài liệu bồi dưỡng “Kiểm toán
báo cáo tài chính doanh nghiệp”

Mới đây, KTNN đã ban hành Tài liệu bồi dưỡng
“Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp” thuộc

Hệ thống Chương trình bồi dưỡng kiểm toán viên nhà
nước với tổng thời lượng 24 tiết.

Tài liệu bồi dưỡng dành cho đối tượng là công chức
được phân công kiểm toán DNNN có từ 4 đến 8 năm
kinh nghiệm và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng
kiến thức về kiểm toán báo cáo tài chính DN. Để phù hợp
với thời lượng bồi dưỡng, Tài liệu chỉ tập trung vào hệ
thống lý luận nền tảng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn
kiểm toán nội dung này.

Với mục tiêu giúp học viên nắm vững kiến thức, trau
dồi kỹ năng kiểm toán báo cáo tài chính DN, Tài liệu bao
gồm những nội dung trọng tâm: tổng quan về kiểm toán
báo cáo tài chính (yêu cầu, mục tiêu kiểm toán báo cáo
tài chính, điều kiện tiên quyết kiểm toán tài chính, các
yếu tố của kiểm toán tài chính); hướng dẫn chuyên sâu
một số vấn đề trọng tâm trong kiểm toán tài chính (đánh
giá rủi ro, xác định trọng yếu, chọn mẫu kiểm toán);
hướng dẫn kỹ năng kiểm toán một số chu trình và khoản
mục chủ yếu trên báo cáo tài chính DN, nhận biết các sai
sót kiểm toán thường gặp.n        THÙY ANH

Bộ Tài chính vừa ban hành 4 thông
tư giảm từ 20 - 50% tiền phí, lệ

phí đối với một số dịch vụ.
Cụ thể, Thông tư số 54/2020/TT-

BTC quy định, từ ngày 12/6/2020, tổ
chức, DN được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại
Giấy phép hoạt động đưa người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng sẽ nộp lệ phí
bằng 50% mức thu hiện hành (từ 2,5 -
5 triệu đồng/hồ sơ). 

Theo quy định tại Thông tư số
56/2020/TT-BTC, tổ chức, cá nhân
khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp văn bằng bảo hộ, cấp
chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển
giao quyền sở hữu công nghiệp; nộp
đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí

tuệ; cấp chứng chỉ hành nghề đại diện
sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ
đại diện sở hữu công nghiệp sẽ nộp lệ
phí bằng 50% mức lệ phí hiện hành
(từ 100.000 - 350.000 đồng)…

Tại Thông tư số 57/2020/TT-BTC,
công dân Việt Nam khi làm thủ tục đề
nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt
Nam cấp các giấy tờ liên quan đến hộ
chiếu, thông hành, xuất cảnh sẽ nộp lệ
phí bằng 80% mức thu hiện hành.
Đồng thời, cơ quan, tổ chức khi được
cơ quan công an có thẩm quyền cấp
Giấy phép quản lý pháo hoa vào, ra
Việt Nam và Giấy phép sử dụng, vận
chuyển, mua, mang và sửa chữa các
loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ
trợ thực hiện nộp lệ phí bằng 80%
mức thu hiện tại (từ 5.000 - 1,2 triệu

đồng/lần cấp).
3 Thông tư đều có hiệu lực kể từ

ngày 12/6/2020 cho đến hết ngày
31/12/2020. 

Bên cạnh đó, Thông tư số
58/2020/TT-BTC quy định mức thu,
chế độ thu, nộp và sử dụng phí xử lý
vụ việc cạnh tranh quy định, từ ngày
27/7/2020 tới hết ngày 31/12/2020,
người có yêu cầu độc lập tham gia
trong các vụ việc cạnh tranh với tư
cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan (theo quy định tại Điều 72
Luật Cạnh tranh) và người nộp hồ sơ
đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa
thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm (theo
quy định tại Điều 16 Luật Cạnh tranh)
sẽ được giảm 50% mức thu so với
hiện tại.n THÙY ANH 

Tiếp tục giảm từ 20 - 50% phí, lệ phí dịch vụ nhiều lĩnh vực

r Mới đây, KTNN các khu vực: XI, IV, V và Báo
Kiểm toán đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình
tiên tiến của đơn vị.
r Ngày 16 và 17/6, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ
chức nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ
sở năm 2019.
r Tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của
KTNN và KTNN khu vực VII vừa tổ chức trao tặng
100 triệu đồng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú
- Trung học cơ sở Phì Nhừ.n THU HUYỀN
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Đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả
giải ngân vốn đầu tư công

Cùng với những giải pháp về
cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục
hành chính, tiết kiệm chi tiêu,
phòng chống tham nhũng, thất
thoát lãng phí…, việc đẩy nhanh
tốc độ giải ngân và nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư công là giải
pháp được nhiều đại biểu Quốc hội
đặt ra tại các phiên thảo luận.

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương
(Tây Ninh) đánh giá, đầu tư công
có ý nghĩa lan tỏa rất mạnh đối với
khôi phục và phát triển kinh tế - xã
hội, là động lực chính cho tăng
trưởng trong năm nay. Do đó, phải
có cơ chế thích hợp, đồng thời nâng
cao trách nhiệm, tinh thần dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý,
người đứng đầu các địa phương,
các ngành, các lĩnh vực nhằm đẩy
nhanh tốc độ và hiệu quả trong giải
ngân đầu tư công. 

Cùng quan điểm trên, đại biểu
Phạm Đình Toản (Hưng Yên), đại
biểu Nguyễn Thanh Hải (Tiền
Giang) đề nghị, cần nghiên cứu
xem xét, điều chỉnh chuyển vốn
đầu tư công từ dự án chậm giải
ngân sang dự án khác. Đồng thời,
cần lưu ý xây dựng bộ tiêu chí cụ
thể, rõ ràng để tránh cơ chế xin -
cho, tiêu cực có thể xảy ra. Đại biểu
Bùi Thu Hằng (Hòa Bình) kiến
nghị, có thể cho phép thực hiện
song song nhiều thủ tục đầu tư
trong cùng một thời điểm; đồng
thời, rà soát những chồng chéo,
vướng mắc về thủ tục đầu tư để
tháo gỡ kịp thời.

Quan tâm đến hiệu quả đầu tư
công, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà
Nội) cho rằng, theo số liệu của
Tổng cục Thống kê, nếu như giải
ngân tăng 1% thì GDP tăng 0,06%.
Nếu hạ một lần chỉ số ICOR (hệ số
sử dụng vốn) thì GDP tăng 1,42%.
Như vậy, giải pháp chúng ta phải
theo đuổi lâu dài đó phải là nâng

cao hiệu quả vốn đầu tư chứ không
phải giải ngân bằng mọi giá. Đại
biểu Trần Hoàng Ngân (TP. HCM)
cũng cho rằng, việc ưu tiên hỗ trợ
giải ngân đầu tư công là cần thiết,
nhưng không có nghĩa là phải giải
ngân cho bằng được số tiền dự kiến
giải ngân 700.000 tỷ đồng. Bởi vì
đây là tiền đi vay, nên phải thận
trọng và giải ngân trên cơ sở đảm
bảo tính hiệu quả.

Cân bằng giữa thu hút đầu tư
và phát triển doanh nghiệp
trong nước

Nhấn mạnh cơ hội thu hút làn
sóng đầu tư đang dịch chuyển vào
nước ta, nhiều đại biểu Quốc hội
cho rằng, cần có những điều chỉnh
kịp thời và sẵn sàng chuẩn bị các
điều kiện để thu hút đầu tư. Theo
đó, cần có hình thức xúc tiến đầu tư
phù hợp với các tập đoàn toàn cầu,
có tiềm lực về tài chính và công
nghệ đang quan tâm đến thị trường
Việt Nam; đặc biệt, phải có những
ưu đãi mới, đặc thù hơn, mang tính
cạnh tranh với các quốc gia khác. 

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa
(Nam Định) đề xuất, cần mạnh dạn
xem xét linh hoạt, phát huy tối đa
sự phân cấp và ủy quyền cho Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ
động phương án đàm phán với các
nhà đầu tư; đi kèm đó là trách
nhiệm giải trình của Thủ tướng
trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ

Quốc hội. Cùng với đó, tiếp tục rà
soát hệ thống pháp luật như pháp
luật về đầu tư công, đất đai, quy
hoạch…, đề xuất Quốc hội kịp thời
sửa đổi, bổ sung, ban hành các
chính sách mới có tính đột phá, đáp
ứng nhu cầu cải thiện môi trường
kinh doanh. Đồng thời, cần dành
thêm nguồn lực đầu tư cho những
hạ tầng chiến lược có vai trò kết nối
vùng, liên vùng và phát triển mạnh
thương mại điện tử. 

Nhiều đại biểu cũng cho rằng,
để thu hút đầu tư hiệu quả cần có
chính sách điều hành, quản lý ở tầm
quốc gia, Chính phủ phải đóng vai
trò nhạc trưởng, định hướng, tạo
nền tảng cho các địa phương thu
hút các nhà đầu tư.

Song song với việc thu hút đầu
tư, nhiều đại biểu cho rằng, để
khôi phục kinh tế sau đại dịch, cần
chú trọng kích cầu thị trường nội
địa, đặc biệt là hỗ trợ, tạo điều kiện
cho DN trong nước phát triển. Đại
biểu Bùi Thanh Tùng (TP. Hải
Phòng) chỉ ra thực tế, trong khi
nhiều địa phương “trải thảm đỏ”
cho các tập đoàn, DN lớn, đa quốc
gia về đầu tư, thì DN trong nước,
đặc biệt là DN vừa và nhỏ, các thủ
tục đầu tư vẫn còn phức tạp và kéo
dài. Các văn bản hướng dẫn luật
còn nhiều nội dung chưa thống
nhất, gây sự lúng túng, dè chừng,
đùn đẩy của các cơ quan chức
năng trong quá trình thẩm định,
xem xét, giải quyết các thủ tục các

dự án đầu tư của DN. “Thực tế cho
thấy, nhiều DN phải mất trung
bình từ 3 - 4 năm cho việc chạy
lòng vòng để bước qua các thủ tục
này và thực sự cảm thấy hụt hơi,
nản chí. Thiết nghĩ, chúng ta đang
“dọn tổ đón đại bàng” thì cũng nên
“rắc thóc cho chào mào, chim sẻ”
để thật sự công bằng, tạo niềm tin,
phát huy nội lực của DN trong
nước trong việc góp phần nhanh
chóng khôi phục kinh tế” - đại
biểu Tùng đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Như So (Bắc
Ninh), đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái
Bình) cũng kiến nghị hàng loạt các
giải pháp nhằm hỗ trợ khối DN
phục hồi phát triển thời kỳ hậu
Covid-19. Theo đó, cần quan tâm
đến chính sách dòng tiền, giúp DN
tiếp cận để tái khởi động kinh
doanh. Trong đó, phải có thêm gói
cho vay với lãi suất thấp hơn, tăng
cơ hội tiếp cận vốn đến DN, tránh
tình trạng DN ngưng hoạt động,
phá sản trước khi tiếp cận được
vốn để cải thiện dòng tiền. Ưu tiên
cấu trúc và gia hạn nợ mạnh hơn,
giảm lãi cho các khoản vay, không
tính lãi phạt chậm trả, tái cơ cấu lại
thời hạn trả nợ, thời hạn hỗ trợ hợp
lý, xác định ngành ưu tiên hỗ trợ
dựa trên tốc độ phục hồi và sự ổn
định của đầu ra để góp phần nâng
đỡ nền kinh tế, kéo theo sự phát
triển của DN khác. Bên cạnh đó là
tích cực cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, tiếp tục tháo gỡ rào
cản về thể chế; thúc đẩy mạnh mẽ
việc giải quyết thủ tục hành chính
trên nền tảng số nhằm tiết kiệm
thời gian, chi phí cho DN.n

Đại biểu Quốc hội TP. HCM Trần Hoàng Ngân phát biểu ý kiến   
Ảnh: TTXVN

Dành trọn hai ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và NSNN, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao
sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo phòng, chống, kiểm
soát tốt dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các kế sách nhằm tái
khởi động nền kinh tế.

Phát huy nội lực, tận dụng thời cơ để thúc đẩy
phát triển kinh tế 
r Đ.KHOA

của cả nước, cũng như gắn với áp lực mới
gia tăng từ tốc độ đô thị hóa, tăng dân số cơ
học, sự quá tải hạ tầng, tình trạng ô nhiễm,
ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị và
các vấn đề về an ninh trật tự xã hội trên địa
bàn Thủ đô. 

Được thiết kế trên tinh thần bảo đảm
tuân thủ Hiến pháp, Hà Nội vì cả nước và
cả nước vì Hà Nội phát triển ngày càng văn
minh, hiện đại trong tổng thể xu thế phát
triển chung của cả nước, những đề xuất
trong Dự thảo Nghị quyết bao gồm: quy
định đã có trong Luật NSNN 2015 và thực
hiện từ năm 2017; một số quy định khác
mức hiện hành, nhưng đã có thông lệ tương
thích với cơ chế thí điểm đối với TP. HCM
theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc
hội; một số quy định mới chưa có trong các
văn bản pháp luật hiện hành thuộc thẩm
quyền ban hành của Quốc hội...

Trong số đó, đáng chú ý là việc HĐND
TP. Hà Nội được quyết định dự toán, phân
bổ ngân sách do Thủ tướng Chính phủ giao;
cho phép Hà Nội nâng trần vay nợ từ 70%
lên mức 90% số thu ngân sách địa phương
được hưởng theo phân cấp, sử dụng tạm
ứng quỹ dự trữ tài chính để đầu tư cơ sở hạ
tầng và hoàn trả trong 36 tháng. Đồng thời,
Hà Nội được sử dụng nguồn cải cách tiền

lương còn dư để chi các dự án đầu tư phát
triển và chi thực hiện các chế độ, chính sách
an sinh xã hội; cho phép sử dụng kinh phí
thường xuyên của ngân sách Thành phố để
đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng đầu tư
xây dựng mới các công trình thiết yếu trong
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập; cho phép sử dụng ngân sách
Thành phố và quận để hỗ trợ các địa
phương khác (trên địa bàn và trong nước)
theo chương trình hợp tác giữa Thủ đô và
các địa phương. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng
được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất
khi bán tài sản công gắn liền trên đất (sau
khi đã trừ chi phí liên quan) do các cơ quan,
tổ chức, đơn vị thuộc T.Ư quản lý trên địa
bàn (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực
quốc phòng, an ninh)…

Hơn nữa, theo Dự thảo Nghị quyết,
HĐND TP. Hà Nội được quyết định thu một
số khoản phí chưa được quy định trong
Danh mục Luật Phí, lệ phí; tăng mức hoặc
tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền
quyết định đối với các loại phí (không kể các
loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách T.Ư

hưởng 100%). Các khoản thu tăng thêm này,
ngân sách Thành phố được hưởng 100% và
không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%)
đối với các khoản thu phân chia giữa ngân
sách T.Ư và ngân sách Thành phố. 

Có thể nói, Dự thảo Nghị quyết về những
cơ chế mới này khi được thông qua tại một
kỳ họp theo trình tự rút gọn và triển khai thí
điểm trong 5 năm, chắc chắn là một bước
đột phá thể chế mạnh mẽ và thực chất. Sự
cộng hưởng tác động của những cơ chế này
không chỉ cho phép Hà Nội tăng động lực,
sự chủ động, linh hoạt và trách nhiệm khai
thác, mở rộng quy mô thu NSNN từ các
nguồn thu tiềm tàng, mà còn để chính quyền
Thành phố có thêm công cụ tài chính và
hành chính đắc lực thực hiện có hiệu lực và
hiệu quả mục tiêu quản lý, nâng cao ý thức
cộng đồng, tăng cường xã hội hóa việc gìn
giữ, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng, an
toàn giao thông, văn minh và kiến trúc, cảnh
quan đô thị, từng bước hoàn thiện mô hình
Chính quyền đô thị đã được Quốc hội cho
phép thí điểm từ năm 2020. Đặc biệt, tập
trung nguồn lực đẩy nhanh quá trình hiện

đại hóa cơ sở hạ tầng, phát triển bền vững
Thủ đô và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu
theo Kết luận số 22-KL/TW ngày
07/11/2017, Kết luận số 46-KL/TW ngày
19/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm
thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về tiếp
tục bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp
mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô
trong điều kiện mới.

Để khai thác có hiệu quả những cơ chế
tài chính - ngân sách mới đặc thù này, đòi
hỏi Hà Nội cần quán triệt nhận thức, nâng
cao năng lực cán bộ và xây dựng những quy
định cần thiết về tiêu chí, định mức, quy
trình, yêu cầu trách nhiệm cá nhân và chế
tài xử lý các vi phạm về quản lý thu - chi các
nguồn tài chính mà mình được phân cấp
mới trên cơ sở hài hòa lợi ích, ngăn chặn
tình trạng thất thu, thất thoát, lãng phí và
tham nhũng trong triển khai thực tiễn, nhất
là trong thu phí, lệ phí và sử dụng chi
thường xuyên đầu tư cơ sở vật chất công sở.
Đồng thời, cần tăng cường thông tin, tuyên
truyền, giải trình nhằm tăng sự đồng thuận
xã hội; bảo đảm việc thực hiện công khai,
minh bạch, sự kiểm tra, giám sát của Quốc
hội, Chính phủ, HĐND các cấp của Thành
phố, sự giám sát của người dân, của các tổ
chức chính trị - xã hội, đoàn thể…n

Động lực... (Tiếp theo trang 1)
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Cân nhắc về tiêu chí hỗ trợ
Thời gian qua, do dịch bệnh

Covid-19, hoạt động sản xuất kinh
doanh của nhiều DN bị đình trệ,
nhất là nhiều DN có quy mô nhỏ
đã phải thu hẹp hoặc tạm ngừng
hoạt động, tác động không nhỏ
đến nền kinh tế và việc thực hiện
các mục tiêu năm 2020. Vì vậy, để
hỗ trợ các DN có quy mô nhỏ - là
các đối tượng dễ bị tổn thương
trước tác động tiêu cực của dịch
Covid-19, Chính phủ đã trình
Quốc hội xem xét hỗ trợ giảm
30% thuế TNDN phải nộp cho các
DN có quy mô nhỏ đáp ứng tiêu
chí có tổng doanh thu năm 2020
không quá 50 tỷ đồng và có số lao
động tham gia bảo hiểm xã hội
bình quân năm 2020 không quá
100 người. 

Thảo luận tại Phiên họp, các
đại biểu nhất trí về sự cần thiết
ban hành chính sách giảm thuế
TNDN như Tờ trình của Chính
phủ, nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó
khăn cho các DN trong giai đoạn
nền kinh tế gặp nhiều khó khăn
như hiện nay. Đại biểu Nguyễn
Tạo (Lâm Đồng) cho rằng, sự hỗ
trợ này là kịp thời, đầy tính nhân
văn, đáp ứng lòng mong đợi của
cử tri là DN nhỏ, hợp tác xã và các
đơn vị kinh tế nhỏ khác, phù hợp
với các quy định của Luật Hỗ trợ
DN nhỏ và vừa ban hành năm
2017. Còn theo Đại biểu Lưu
Bình Nhưỡng (Bến Tre), khi dịch
Covid-19 xảy ra, không có một
DN nào là không chịu ảnh hưởng.
Tuy nhiên, các DN lớn thường có
sức đề kháng tốt hơn, do đó, việc
áp dụng chính sách giảm thuế
TNDN phải nộp năm 2020 đối với
DN có quy mô nhỏ là đúng đắn và
cần thiết.

Đề cập đến tiêu chí hỗ trợ, Đại
biểu Nguyễn Hoàng Mai (Tiền
Giang) đề nghị cân nhắc bỏ điều

kiện áp dụng tiêu chí về lao động
(dưới 100 lao động) để thực hiện
chính sách giảm thuế. Bởi, trong
điều kiện dịch bệnh hết sức khó
khăn như hiện nay, những DN
đang cố gắng nỗ lực để giữ được
việc làm cho người lao động là rất
đáng trân quý. Đại biểu Nguyễn
Văn Thân (Thái Bình) cũng cho
rằng, xét theo tiêu chí này, DN có
doanh thu 50 tỷ đồng mà lao động
nhiều hơn 100 không được hưởng
hỗ trợ là không hợp lý. 

Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái
Bình) nhấn mạnh, hỗ trợ DN
chính là hỗ trợ nền kinh tế. Bản
chất và mục tiêu cuối cùng của
việc hỗ trợ DN là hướng tới hỗ trợ
công ăn việc làm, cho sinh kế của
người dân, vì DN nhỏ và vừa là
khu vực tạo ra nhiều việc làm
nhất. Theo Đại biểu, khu vực DN
nhỏ và vừa rất nhạy cảm, dễ bị
đóng cửa nhưng khôi phục cũng
rất nhanh và mở rộng quy mô
cũng rất nhanh. Cho nên, muốn
phục hồi kinh tế thì kích vào khu

vực này là hiệu quả nhất. Tuy
nhiên, không nên kết hợp 2 tiêu
chí về lao động và doanh thu mà
chỉ cần DN đáp ứng một trong hai
tiêu chí trên là đủ điều kiện hưởng
hỗ trợ.

Cần thêm các gói hỗ trợ cho
những lĩnh vực có tiềm năng

Bên cạnh việc tập trung hỗ trợ
cho nhóm đối tượng DN nhỏ và
vừa, Đại biểu Vũ Tiến Lộc cùng
một số đại biểu đề nghị cần hỗ trợ
cho một số ngành và lĩnh vực
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của

Covid-19 song là lĩnh vực có tiềm
năng phát triển nhất. Khi thúc đẩy
phát triển lĩnh vực này sẽ nâng
cao năng lực cạnh tranh của nền
kinh tế trong tương lai và bảo vệ
chủ quyền của nền kinh tế Việt
Nam. Bởi rất nhiều các DN lớn,
các lĩnh vực kinh tế trọng điểm,
các dự án lớn đang rất khó khăn
và có thể đứng trước nguy cơ rình
rập của tình trạng mua bán, sáp
nhập DN. “Nếu chúng ta không
cứu họ, không hỗ trợ họ thì trong
tương lai, nền kinh tế của chúng
ta, khu vực DN tư nhân của

chúng ta còn nắm được những
lĩnh vực kinh tế trọng yếu hay
không hay sẽ nằm trong tay các
DN nước ngoài” - Đại biểu Vũ
Tiến Lộc nêu vấn đề.

Từ thực tế trên, Đại biểu đề
nghị cần phải có ngay một
phương án hỗ trợ cho các ngành
kinh tế trọng điểm, có tiềm năng
và đang gặp khó khăn (du lịch,
hàng không…) như: giãn, hoãn
các khoản phải nộp, đưa ra các gói
tín dụng trung và dài hạn cho lĩnh
vực này. “Không phải chi cho DN
là Nhà nước mất đi mà chi là để
nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn
thu lớn hơn trong tương lai.
Chúng ta đã khống chế rất thành
công nợ công và đây là thời gian
chúng ta có dư địa để thực hiện
chính sách tài khóa ngược, có thể
tăng nợ công để phục hồi nền kinh
tế” - Chủ tịch Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam đề xuất.

Nhìn nhận việc giảm thuế
TNDN phần nhiều mang tính
động viên, Đại biểu Trần Hoàng
Ngân (TP. HCM) cho rằng, cái mà
DN khó khăn cần lúc này là chính
sách tiền tệ và chính sách tài khóa.
Đại biểu đề nghị các Bộ, ngành và
Chính phủ nên có thêm gói hỗ trợ
khác như hỗ trợ cho Quỹ Tín dụng
bảo lãnh DN nhỏ và vừa, tăng
thêm vốn cho Quỹ để tăng liều
lượng bảo lãnh cho các DN tiếp
cận vốn vay. Bên cạnh đó, Chính
phủ cần quan tâm, tăng hỗ trợ cho
26.000 DN đang tạm ngừng hoạt
động để DN đủ sức vượt qua khó
khăn, trở lại hoạt động sản xuất
kinh doanh. “Trong 4 năm vừa
rồi, chúng ta giữ được ổn định
kinh tế vĩ mô, kéo giảm được bội
chi ngân sách, chính sách tài khóa
hết sức chặt chẽ và hiệu quả, cho
nên đã giảm sâu nợ công xuống
chỉ còn 54,7%. Dư địa này cho
phép Chính phủ trình ra Quốc hội
thêm những gói hỗ trợ để giữ cho
được DN, nhất là những DN đang
có thương hiệu. Chúng ta phải
dùng nhiều giải pháp chứ không
phải chỉ có hỗ trợ thuế” - Đại biểu
Trần Hoàng Ngân phát biểu.n

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó sau đại dịch
r Đ.KHOA

Quang cảnh Phiên họp                                                                                                              Ảnh: quochoi.vn

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp
năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, đa số đại biểu Quốc hội tán thành
việc ban hành Nghị quyết nhằm hỗ trợ kịp thời giúp DN vượt qua khó khăn, củng cố sản xuất kinh doanh.

Phản hồi ý kiến đại biểu Quốc hội về việc hạn chế hoạt động thanh
tra, kiểm toán, tạo thuận lợi cho DN, Đại biểu Quốc hội, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết: Hiện nay, KTNN đang triển khai
các hoạt động kiểm toán theo kế hoạch. Tuy nhiên, KTNN cũng cân nhắc
giảm thời gian kiểm toán, cân nhắc các nội dung, phạm vi kiểm toán
trong điều kiện các địa phương đang tiến hành đại hội đảng các cấp
cũng như tình hình dịch Covid-19. Trên tinh thần đó, KTNN đã có Văn
bản gửi đến các địa phương, trong đó nêu rõ là năm 2020, KTNN hạn
chế tối đa việc đối chiếu thuế ở các DN và chỉ kiểm toán tổng hợp tại
cục thuế hoặc chi cục thuế.n

vi phạm hành chính; Luật Bảo vệ môi trường
(sửa đổi) và Luật Biên phòng Việt Nam.

Đặc biệt, Quốc hội đã biểu quyết thông qua
nhiều dự án luật. Tại phiên họp ngày 16/6, với
đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội
đã thông qua Luật Thanh niên, Luật Hòa giải,
đối thoại tại Tòa án. Tại phiên họp sáng 17/6,
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Doanh
nghiệp (sửa đổi) với 90,68% đại biểu có mặt
tán thành. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm
10 Chương, 219 Điều và có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/01/2021, với nhiều quy định mới
về hoạt động của DN, trong đó, Luật sửa đổi
quy định về DNNN là DN do Nhà nước nắm
giữ 100% vốn điều lệ; DN do Nhà nước nắm
giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết. Đồng thời, trên cơ sở đa
số ý kiến đại biểu Quốc hội, Quốc hội cũng đã
thống nhất không đưa hộ kinh doanh vào quy
định trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để xây
dựng một luật riêng quy định về đối tượng này.

Ngay sau đó, với đa số đại biểu tán thành,
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng,
chống thiên tai và Luật Đê điều. Chiều cùng
ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật
Đầu tư (sửa đổi) và Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng.

Hôm nay (18/6), theo chương trình Kỳ
họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công tư (PPP);
đồng thời, thông qua Nghị quyết về công
nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan
giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp
định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA),
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN
năm 2018.

Tại phiên họp ngày 19/6, trước khi bế mạc
Kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua
Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài

chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà
Nội; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình
chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng và một số
cơ chế, chính sách đặc thù khác; Nghị quyết
về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên
tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-
2020 và Nghị quyết về giảm thuế thu nhập DN
phải nộp năm 2020 đối với DN, hợp tác xã,
đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 

Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết
thông qua Nghị quyết về Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021-2030; Nghị quyết về kết quả giám
sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp
luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Đồng
thời, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết chung
của Kỳ họp, trong đó có nội dung về việc thực
hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc
hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông (nếu có), việc bổ sung vốn
điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam.n N.HỒNG

Quốc hội biểu quyết...                (Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, các đại biểu tập
trung thảo luận đề xuất các biện
pháp triển khai công việc một cách
hiệu quả để chuẩn bị chu đáo cho
công tác tổ chức Đại hội Thi đua
yêu nước KTNN lần thứ IV thành
công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận cuộc họp,
trên cơ sở ý kiến phát biểu của các
thành viên, Trưởng Tiểu ban Lê
Đình Thăng đã phân công nhiệm
vụ cụ thể cho từng nhóm, từng cá
nhân. Trưởng Tiểu ban cũng đề
nghị các thành viên khẩn trương
xây dựng bộ tiêu chí thi đua khen
thưởng đồng thời nghiên cứu, góp
ý xây dựng đề cương báo cáo tổng
kết của phong trào thi đua yêu
nước, gửi lại cho bộ phận thư ký
Tiểu ban để tổng hợp.n

Theo sav.gov.vn

Tiểu ban Nội dung...
(Tiếp theo trang 2)
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Theo Đánh giá công tác quản
lý chất thải rắn sinh hoạt và chất
thải công nghiệp nguy hại năm
2018 của Ngân hàng Thế giới,
mức thu phí rác thải tại Việt Nam
mới chiếm khoảng 0,5% thu nhập
trung bình của hộ gia đình, trong
khi quốc tế đề xuất mức phí chi trả
chiếm từ 1 - 1,5% thu nhập trung
bình của các hộ gia đình. Bên
cạnh đó, tỷ lệ thu phí xử lý rác
hằng năm tại các địa phương đạt
thấp. Đơn cử, mức thu phí tối đa
hằng năm tại 4 quận nội thành Hà
Nội (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống
Đa và Hai Bà Trưng) là 103,35 tỷ
đồng/năm. Tuy nhiên, doanh thu
thực tế tại 4 quận này chỉ là
65.817 triệu đồng/năm, tương
đương 64%.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ
Tài nguyên và Môi trường Phan
Tuấn Hùng thừa nhận, thực tế,
việc thu phí xử lý chất thải sinh
hoạt ở Hà Nội và TP. HCM hiện
nay theo hình thức hộ gia đình
hay đầu người mới chỉ mang tính
chất hỗ trợ, còn kinh phí xử lý rác
gần như vẫn dựa chủ yếu vào
ngân sách. 

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ
Thiên nhiên và Môi trường Việt
Nam - PGS,TS. Phùng Chí Sỹ -
cũng cho rằng, lâu nay, phí rác thải
sinh hoạt được thu theo hộ gia
đình mà không quan tâm gia đình
đó có bao nhiêu người, xả rác
nhiều hay ít. Cách thu này đơn
giản, dễ làm nhưng không công
bằng, không khuyến khích người
dân giảm phát thải rác sinh hoạt.

Thêm vào đó, theo Phó Tổng
cục trưởng Tổng cục Môi trường
(Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Nguyễn Thượng Hiền, việc phân
loại rác thải tại nguồn dù đã được
triển khai ở một số địa phương
nhưng kết quả không được như
mong đợi do chưa có cơ chế
khuyến khích hay động lực kinh tế
thúc đẩy người dân thực hiện. 

Ông Hiền cho biết, Dự thảo
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
đang trình Quốc hội cho ý kiến.
Trong đó, nội dung quản lý chất
thải rắn dự kiến thay đổi theo

hướng thu phí xử lý rác thải dựa
trên khối lượng, người xả nhiều
rác phải trả nhiều tiền. Dự thảo
Luật khuyến khích phân loại chất
thải rắn sinh hoạt tại nguồn thành
5 nhóm: chất thải rắn có khả năng
tái chế; chất thải thực phẩm - chất
thải hữu cơ dễ phân hủy; chất thải
nguy hại; chất thải cồng kềnh;
chất thải rắn sinh hoạt thông
thường khác.

Giới chuyên gia cho rằng, việc
sử dụng nguyên tắc chi trả theo
mức độ tác động tới môi trường là
hoàn toàn phù hợp với xu hướng
của các đô thị văn minh. 

Quan trọng là truyền thông 
chính sách và hướng dẫn 
thực hiện 

Kinh nghiệm từ Hàn Quốc cho
thấy, trước khi áp dụng thu phí xử
lý chất thải theo khối lượng vào

năm 1995, nước này đã có giai
đoạn chuẩn bị, nghiên cứu tính khả
thi rất kỹ lưỡng. Hoạt động thí
điểm được thực hiện năm 1994 tại
một số quận ở Seoul. Việc làm này
thực sự đã thay đổi nhận thức và
hành vi của công chúng về chất
thải. Từ thực tiễn của quốc gia phát
triển này, nguyên Thứ trưởng Bộ
Môi trường Hàn Quốc Kim In Wan
- người đã 7 năm nghiên cứu thực
trạng rác thải ở Việt Nam và là cố
vấn xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ
môi trường (sửa đổi) - khẳng định,
nếu khởi động từ bây giờ, Việt
Nam có thể thu phí rác thải theo
khối lượng trong 5 năm tới.

Theo PGS,TS. Phùng Chí Sỹ,
về nguyên tắc, muốn giảm phát
thải rác sinh hoạt, các nước
thường “đánh” vào kinh tế - tính
phí rác thải cao lên, thải nhiều rác
thì trả nhiều tiền, thậm chí tính lũy

tiến. Bản thân luật pháp các nước
cũng xử phạt rất nặng nếu không
phân loại rác nên buộc người dân
phải thực hiện nghiêm túc. Ông
Sỹ khuyến nghị, để quy định này
có thể đi vào cuộc sống, sau khi
Quốc hội thông qua, Chính phủ
cần nhanh chóng ban hành Nghị
định hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh
đó, phải làm tốt công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho
người dân. Khi người dân nhận
thức được lợi ích, họ sẽ tự giác
nộp tiền.

GS,TSKH. Lê Huy Bá -
nguyên Viện trưởng Viện Khoa
học công nghệ và Quản lý môi
trường, Trường Đại học Công
nghiệp TP. HCM - lưu ý, quan
trọng nhất là quá trình thực hiện
phải đơn giản, dễ làm, đảm bảo
công bằng, bịt được các lỗ hổng,
tránh tình trạng tuân thủ chưa

nghiêm các quy định của pháp
luật hoặc lợi dụng chính sách để
trục lợi. 

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường Trần
Hồng Hà cho biết, Dự thảo Luật
Bảo vệ môi trường (sửa đổi) chỉ
quy định nguyên tắc, còn cách
thức thu phí rác thải sinh hoạt cụ
thể sẽ được hướng dẫn bằng nghị
định, thông tư. Dẫn thực tế Hàn
Quốc phải mất 10 năm để thực
hiện thu phí rác thải theo khối
lượng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà
nhấn mạnh: “Để làm được điều
này, cần phải có giải pháp đồng bộ
ở các khâu, từ phân loại đến thu
gom, xử lý. Quan trọng hơn,
người dân có nhận thức đầy đủ,
nếu họ ủng hộ và trực tiếp làm thì
sẽ thành công. Nhà nước sẽ đảm
bảo các điều kiện để khi người
dân tham gia vào quá trình này
cũng được thụ hưởng lợi ích. Gắn
với đó là tuyên truyền, giám sát và
chế tài xử lý vi phạm”.

Các chuyên gia môi trường
đồng quan điểm rằng, việc thu phí
thu gom, vận chuyển, xử lý rác
thải theo khối lượng là cần thiết
và đúng hướng. Tuy nhiên, điều
quan trọng là truyền thông chính
sách, giúp người dân dễ hiểu, dễ
làm. Để thay đổi thói quen phân
loại rác tại nguồn, ngoài tuyên
truyền, Nhà nước cần có những
chính sách, cơ chế khuyến khích
người dân thực hiện. Chỉ như vậy
mới đảm bảo sự bình đẳng theo
nguyên tắc người gây ô nhiễ̃m
phải trả tiền, giảm thiểu tình trạng
NSNN lâu nay đang bù lỗ cho
dịch vụ công này, đồng thời, tạo
ý thức phân loại rác tại nguồn -
một tiền đề giúp rác thải trở thành
tài nguyên!.n

Việc thu phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo khối lượng là cần thiết và đúng hướng    Ảnh: P.TUÂN

Đề xuất đáng chú ý tại Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là vấn đề thu phí thu gom, vận chuyển,
xử lý rác thải dựa theo khối lượng thay vì tính bình quân đầu người hay hộ gia đình như hiện nay. Giới
chuyên gia nhận định, đề xuất này là đúng hướng và phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.

THU PHÍ RÁC THảI THEO KHốI LượNG: 

Đảm bảo sự công bằng và giảm gánh nặng
cho ngân sách
r HỒNG NHUNG

Bộ Tài chính cho biết, do sự khác biệt về thuế suất và chế
độ ưu đãi thuế giữa các quốc gia, vấn đề chuyển giá,

tránh thuế không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn xảy ra tại
nhiều quốc gia. Trong nước, hoạt động của các tập đoàn đa
quốc gia, tập đoàn kinh tế tư nhân cũng ngày càng phức tạp
với nhiều hình thức giao dịch tinh vi để chuyển giá, tránh
thuế, chuyển lợi nhuận, tối đa hóa lợi ích. 

Yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý thuế là thực hiện
mục tiêu chống thất thu thuế, hạn chế lạm dụng chuyển giá,
tránh thuế, chống chuyển lợi nhuận, bảo vệ cơ sở tính thuế
cũng như quyền đánh thuế nhưng vẫn thu hút được vốn đầu
tư nước ngoài, không làm giảm tính cạnh tranh và đảm bảo
sự công bằng giữa DN trong và ngoài nước. 

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Tài chính đã và sẽ triển
khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, nhằm nâng cao hiệu lực
pháp lý trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển
giá, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày

01/7/2020 đã bổ sung các quy định về quản lý thuế đối với
giao dịch liên kết như: quy định về giao dịch liên kết, giao
dịch độc lập; nghiêm cấm hành vi thông đồng, móc nối, bao
che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan
quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế. Luật cũng quy định
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám định chất
lượng, giá trị máy móc, thiết bị, công nghệ được sử dụng
trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư; quy định về việc
cơ quan quản lý thuế có quyền mua thông tin, tài liệu, dữ
liệu của các đơn vị cung cấp trong và ngoài nước phục vụ
công tác quản lý thuế...

Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến để hoàn thiện Dự thảo
Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính
phủ quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên
kết; trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn Luật
Quản lý thuế (sửa đổi), trong đó có Nghị định xử phạt vi
phạm hành chính về thuế với nội dung xử phạt hành vi vi

phạm về kê khai giao dịch liên kết theo hướng tăng nặng
mức xử phạt để đảm bảo tính răn đe. 

Thực tiễn cho thấy, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các
DN có phát sinh giao dịch liên kết đã góp phần quan trọng
vào việc giám sát, ngăn ngừa những hành vi vi phạm. Năm
2018, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra 758 DN có hoạt động
giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.908 tỷ đồng;
giảm lỗ 8.558 tỷ đồng; giảm khấu trừ 52 tỷ đồng và điều chỉnh
tăng thu nhập chịu thuế 10.838 tỷ đồng. Năm 2019, ngành
thuế tiếp tục thanh tra, kiểm tra 818 DN có hoạt động giao
dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 2.547 tỷ đồng; giảm
lỗ 7.819 tỷ đồng; giảm khấu trừ 106 tỷ đồng và điều chỉnh
tăng thu nhập chịu thuế 7.600 tỷ đồng. Nhờ đó, số lượng các
DN có vốn đầu tư nước ngoài kê khai thua lỗ giảm rõ rệt.

Bởi vậy, trước mắt, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh
công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động chuyển giá,
tập trung thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng đối với các
tập đoàn có nhiều DN thành viên; các ngành nghề có dấu
hiệu rủi ro lớn về thuế do hành vi chuyển giá của DN liên
kết; các DN đã và đang thực hiện tái cơ cấu có khả năng lợi
dụng chuyển giá để tránh thuế; các DN có giao dịch liên kết
chiếm tỷ trọng lớn.n THÙY ANH

Thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế chuyển giá,
trốn thuế
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Hạ tầng mạng và trang thiết bị tin học
đã tương đối hiện đại

Những năm qua, KTNN luôn quan tâm
tới việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) vào hoạt động kiểm toán và công tác
quản lý, điều hành. Minh chứng là năm 2014,
KTNN đã ban hành Đề án Tổng thể phát triển
CNTT giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu:
“Tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt
động của KTNN nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả, từng bước hiện đại hóa cơ quan
KTNN; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế
quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông
lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt
Nam”. Trên cơ sở đó, KTNN đã thành lập
Ban Chỉ đạo về CNTT. 

Nhờ việc triển khai thực hiện các mục
tiêu trên, đến nay, hạ tầng mạng, trang thiết
bị tin học của KTNN đã tương đối hiện đại
với Trung tâm dữ liệu và hệ thống mạng theo
tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền
thông. Hệ thống này được thể hiện trên sơ đồ
(bên cạnh).

Các phần mềm truyền thông, phần mềm
phục vụ quản lý điều hành, phần mềm phục
vụ công tác chuyên môn của KTNN đã và
đang được đẩy mạnh đầu tư. Nhiều phần
mềm đã được đưa vào ứng dụng, phục vụ
công tác điều hành, quản lý và hoạt động
chuyên môn, nghiệp vụ. Điều này đã tạo tiền
đề cho môi trường làm việc hiện đại (môi
trường CNTT) trong toàn Ngành, góp phần
quan trọng để nâng cao năng lực làm việc và
quản lý, điều hành của KTNN.

Cùng với đó, KTNN đã ban hành các quy
chế để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin
như: Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống
mạng, Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống
thư điện tử, Quy chế quản lý và sử dụng Phần
mềm Quản lý thông tin nhật ký kiểm toán…

Tuy nhiên, việc quản lý, vận hành Trung
tâm dữ liệu KTNN đang đối mặt với nhiều
rủi ro về: quản lý vận hành hạ tầng, quản lý
dịch vụ CNTT, nguồn lực quản lý và hạ tầng
vận hành. Hầu hết các đơn vị còn thiếu cán
bộ chuyên trách về CNTT, người dùng chưa
nhận thức đầy đủ về các nguy cơ và rủi ro
tiềm ẩn khi làm việc trong môi trường
CNTT nói chung và môi trường mạng
KTNN nói riêng. Chính vì vậy, việc xây
dựng giải pháp tổng thể về bảo mật đối với
hệ thống mạng của KTNN là cần thiết và
cấp bách. 

Kết hợp đồng bộ giải pháp kỹ thuật với
chính sách và nhân sự 

Nhằm đảm bảo an ninh đối với hệ thống
mạng KTNN, Nhóm tác giả đề xuất mô hình
bảo mật 5 lớp. Đây là một trong những mô
hình phổ biến đang được áp dụng tại nhiều tổ
chức, cơ quan trên thế giới và Việt Nam. Mô
hình này là các giải pháp công nghệ mới nhất
được xây dựng bởi các hãng bảo mật có uy
tín trên thế giới và đảm bảo bao quát tốt nhất
về an toàn bảo mật thông tin trong tổ chức, từ
lớp ngoài cùng đến lớp dữ liệu bên trong. 

Tương ứng với từng phân vùng là các giải
pháp cần được triển khai như sau: 

Đối với vùng ngoại vi (Perimeter),
KTNN cần triển khai hệ thống lọc web cho
phép quản trị lọc nội dung sử dụng trên web-
site theo đường dẫn (URL) và Content; hỗ trợ
báo cáo theo định kỳ; tiết kiệm được băng

thông kết nối internet, nâng cao hiệu suất
mạng và thực hiện giải pháp AntiDDos với
việc trang bị hệ thống phòng, chống tấn công
từ chối dịch vụ diện rộng DDOS. 

Vùng mạng nội bộ (Network) cần trang bị
hệ thống phòng, chống tấn công APT (Ad-
vanced Persistent Threat) trong vùng mạng
người dùng, đồng thời thực hiện phòng, chống
xâm nhập IPS (Intrusion Prevention Systems)
nhằm theo dõi, ngăn ngừa kịp thời các hoạt động
xâm nhập không mong muốn cũng như quản trị
thông tin và sự kiện bảo mật (SIEM) để giám
sát các sự kiện an toàn thông tin, phát hiện kịp
thời các tấn công mạng xuất phát từ internet
cũng như các tấn công xuất phát trong nội bộ… 

Vùng máy chủ, thiết bị đầu cuối (End-
point - Host) cần thực hiện giải pháp quản lý
truy cập mạng. Giải pháp này cho phép kiểm
soát truy cập người dùng đồng thời triển khai

Cổng Giám sát bảo mật tập trung để phục vụ
quá trình vận hành các hệ thống quan trọng,
giúp giám sát, kiểm soát đầy đủ; cảnh báo,
kiểm soát các tác động vào hệ thống được
giám sát theo thời gian thực...

Vùng ứng dụng (Application) cần thực
hiện xác thực đa nhân tố, giúp nâng cao tính
an toàn bảo mật cho mỗi tài khoản kết hợp với
tường lửa ứng dụng web để bảo vệ các ứng
dụng web tại lớp thứ 7 trong mô hình OSI (mô
hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở). 

Vùng dữ liệu (Database) cần có giải pháp
phòng, chống thất thoát dữ liệu DLP nhằm
phát hiện và kiểm soát dữ liệu tại các điểm
đầu cuối (EndPoint-DLP) máy trạm, máy
chủ như: copy ra USB, ghi CD/DVD, in trên
giấy...; bảo vệ dữ liệu, thông tin quan trọng
của KTNN; kiểm soát liên tục luồng dữ liệu
vào ra trong hệ thống…

Bên cạnh đó, KTNN cần quản lý người
dùng tập trung theo mô hình AD (Active Di-
rectory). AD là trung tâm quản lý của hệ
thống, quản lý hầu hết các tài nguyên, dịch vụ
trong hệ thống và cho phép kết hợp với các
ứng dụng khác để tạo ra hiệu quả lớn nhất
trong việc quản lý và bảo vệ hệ thống. Cùng
với đó, cần kiểm soát truy nhập hệ thống SSO
- giải pháp cho phép xác thực một lần đối với
tất cả tài khoản có yêu cầu bảo mật khác nhau
để truy cập hệ thống, giúp người dùng không
phải nhớ nhiều cặp tên truy cập/mật khẩu và
không phải đăng nhập nhiều lần vào hệ thống.

Song song với việc đầu tư hạ tầng bảo
mật, KTNN cần xây dựng chính sách quản
lý về an toàn thông tin và mô hình quản lý
nhân sự chuyên trách để vận hành, giám sát
hệ thống an toàn thông tin. Việc vận hành hệ
thống bảo mật hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện
kế hoạch đào tạo chuyên sâu cho chuyên viên
an toàn bảo mật thông tin về CeH, Secu-
rity+…, tổ chức đào tạo cho toàn bộ người
dùng hiểu biết căn bản và thực hiện đúng quy
trình an toàn bảo mật thông tin.n

Hiện nay, hạ tầng mạng và trang thiết bị tin học của KTNN đã tương đối hiện đại, phục
vụ thiết thực cho công tác quản lý, điều hành và hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên,
những thách thức trong môi trường internet cũng như các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn
hoạt động kiểm toán đòi hỏi KTNN phải có các giải pháp tổng thể về an toàn, bảo mật
đối với hệ thống mạng của Ngành.

Giải pháp đảm bảo an ninh đối với 
hệ thống mạng của Kiểm toán Nhà nước
r NGUYỄN MINH PHƯƠNG và BÙI QUANG HƯNG - Trung tâm Tin học

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí
Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng: Tổng
Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Tổng
Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn
Đức Lợi; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt
Nam Nguyễn Thế Kỷ. Cùng dự buổi gặp mặt
còn có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước:
Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Vũ
Văn Họa, Nguyễn Tuấn Anh và đại diện lãnh
đạo một số cơ quan báo chí T.Ư, địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Kiểm
toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã gửi lời chúc
mừng đến các vị đại biểu, các nhà báo nhân
kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam; đồng thời cảm ơn các cơ quan báo
chí trong thời gian qua đã phối hợp rất hiệu
quả với KTNN, có nhiều bài viết tuyên
truyền về kết quả kiểm toán, giúp nâng cao
vị thế của KTNN. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh,
trải qua hơn 25 năm xây dựng và trưởng
thành, KTNN đang từng bước lớn mạnh. Kết
quả kiểm toán có nhiều chuyển biến tích cực.
Riêng năm 2019, KTNN đã kiến nghị xử lý
tài chính 81.100 tỷ đồng; chuyển 4 vụ việc có
dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua

hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát
điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy
định của pháp luật. KTNN cũng kiến nghị sửa
đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 198 văn
bản không phù hợp với quy định pháp luật,
với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về
tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước,
tránh thất thoát, lãng phí. Tổng Kiểm toán
Nhà nước nhấn mạnh, những kết quả KTNN
đạt được luôn có sự đóng góp của các cơ quan
thông tấn, báo chí và mong muốn các cơ quan
báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng
KTNN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
thời gian tới. 

Tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã trình bày
Báo cáo đánh giá công tác phối hợp giữa
KTNN với các cơ quan báo chí trong công
tác thông tin, tuyên truyền năm 2019-2020.
Theo đó, KTNN tiếp tục coi trọng việc tăng
cường và đa dạng hoá các hình thức tuyên
truyền về thực tiễn hoạt động kiểm toán thông
qua việc đẩy mạnh công tác phối hợp với các

cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí. Nổi
bật là trong hoạt động tuyên truyền về thực
hiện vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan
Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm
kỳ 2018-2021 của KTNN, sự tham gia của
các cơ quan báo chí đã góp phần quảng bá
hình ảnh và nâng cao vai trò, vị thế của
KTNN trên trường quốc tế. Hiện nay, KTNN
đang phối hợp với các cơ quan báo chí thực
hiện và đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền
về hoạt động của KTNN nhân kỷ niệm 26
năm Ngày thành lập KTNN; quá trình triển
khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật KTNN; công tác tổ chức Đại
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ
KTNN lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025…  

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Đài
Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cho biết,
trong suốt thời gian qua, KTNN đã có sự phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong
việc truyền thông, đưa tin về hoạt động của
KTNN cũng như các hoạt động có liên quan
của đất nước. Từ năm 2018, KTNN đã phối

hợp rất tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí
tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14 và
tuyên truyền về thực hiện vai trò Chủ tịch
ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN.
Hoạt động của KTNN tiếp tục góp phần nâng
cao tính minh bạch, liêm chính trong việc
quản lý tài chính, tài sản công của các Bộ,
ngành, địa phương và có đóng góp vào công
tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng
phí của đất nước.  

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
Nguyễn Đức Lợi đánh giá, chưa bao giờ kết
quả hoạt động của KTNN mang lại lớn như
hiện nay, góp phần làm lành mạnh nền tài
chính công. Thay mặt các cơ quan báo chí,
ông cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục
phối hợp với KTNN trong việc tuyên truyền
những kết quả hoạt động của KTNN đến với
công chúng, độc giả. 

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo
KTNN và các đại biểu đã cắt băng khánh
thành, khai trương Thư viện KTNN với
mô hình Thư viện điện tử, đạt chuẩn hiện
đại với các công nghệ tiên tiến nhất hiện
nay ở Việt Nam.n

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Kết quả đạt được...                (Tiếp theo trang 1)
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Khẳng định tính đúng đắn 
của chủ trương tự chủ

Thời gian qua, việc thực
hiện cơ chế tự chủ theo Nghị
định số 43/2006/NĐ-CP của
Chính phủ quy định quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế và tài chính đối
với đơn vị sự nghiệp công lập
và Nghị định số 16/2015/NĐ-
CP quy định về cơ chế tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập
đã giúp các bệnh viện công lập
phát huy tính chủ động, sáng
tạo trong việc quyết định biện
pháp, giải pháp để thực hiện và
hoàn thành các nhiệm vụ
chuyên môn được giao; chủ
động hơn trong việc thu hút các
nguồn lực của xã hội tham gia
vào hoạt động KCB; tổ chức
sắp xếp bộ máy, nhân sự bệnh
viện…, từ đó mang lại những
kết quả điều trị tích cực cho
người bệnh, giảm bớt áp lực tài
chính từ NSNN cho các bệnh
viện. Trải qua gần 20 năm thực
hiện, cơ chế tự chủ dần khẳng
định những kết quả quan trọng
mang lại cho xã hội. Đặc biệt,
trong Báo cáo kiểm toán
chuyên đề Việc thực hiện cơ
chế tự chủ đối với các bệnh
viện công lập giai đoạn 2016-
2018 tại Bộ Y tế và tại 38 tỉnh,
thành phố trực thuộc T.Ư do
KTNN thực hiện cũng đã chỉ rõ
những kết quả này. 

Thứ nhất, hiện nay, 100%
các cơ sở y tế trong cả nước đã
được phân loại, giao quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
chế và tài chính theo các nhóm
quy định. Số lượng đơn vị tự
bảo đảm hoặc đảm bảo một
phần chi thường xuyên ngày
càng tăng, qua đó giúp giảm
gánh nặng cho NSNN.

Thứ hai, các đơn vị đã chủ
động thực hiện nhiều giải pháp
để phát triển chuyên môn kỹ
thuật, đa số các bệnh viện tuyến
huyện đã triển khai được
khoảng 75%, các bệnh viện
tuyến tỉnh đã triển khai được
khoảng 90% các kỹ thuật theo
phân tuyến của Bộ Y tế; các
bệnh viện T.Ư và tại một số
thành phố lớn đã triển khai
được nhiều kỹ thuật cao, tiên
tiến ngang tầm với các nước
trong khu vực, giúp hạn chế
việc ra nước ngoài điều trị bệnh
của người dân. Bên cạnh đó,
các đơn vị ưu tiên sử dụng
NSNN, nguồn thu, quỹ phát
triển hoạt động sự nghiệp để cải
tạo, nâng cấp, mở rộng các
phòng khám, giường bệnh, hạn
chế tình trạng nằm ghép giường
cũng như đáp ứng nhu cầu đa
dạng của người dân. Các thủ tục
hành chính cũng từng bước
được rút ngắn, tạo điều kiện
thuận lợi cho hoạt động KCB
của người dân như: giảm quy
trình khám bệnh từ 12 - 14
bước xuống còn 4 - 8 bước, rút
ngắn thời gian chờ khám bệnh;

giảm thủ tục trong thanh toán
chi phí KCB bảo hiểm y tế từ 6
chữ ký xuống còn 3 - 4 chữ ký;
ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc đăng ký KCB, thanh
toán viện phí qua thẻ…

Thứ ba, các đơn vị đã rà soát
lại chức năng, nhiệm vụ, xây
dựng lại Điều lệ tổ chức, hoạt
động cho đơn vị mình trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt, sửa
đổi, bổ sung các nhiệm vụ có
khả năng triển khai và phù hợp
với năng lực của đơn vị; sắp
xếp lại cơ cấu tổ chức theo
hướng tinh gọn, hiệu quả. Cụ
thể, đến nay đã có 266/315 đơn
vị được sáp nhập theo mô hình
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tại 53/63 tỉnh, thành phố, qua
đó giảm bớt được 2.140 biên
chế hành chính; áp dụng mô
hình Trung tâm Y tế đa chức
năng tại 44/63 tỉnh, thành phố
(475 huyện) đã giảm 10.899
biên chế hành chính. 

Bên cạnh đó, các bệnh viện
tự bảo đảm chi hoạt động
thường xuyên được tự quyết
định số lượng người làm việc
đã tạo điều kiện cho đơn vị
tuyển dụng được nhân lực có
chất lượng, từ đó nâng cao chất
lượng dịch vụ. Nhiều đơn vị đã
thực hiện ký hợp đồng thuê

khoán đối với những công việc
không cần thiết bố trí biên chế
thường xuyên hoặc ký hợp
đồng và các hình thức hợp tác
khác với các chuyên gia, nhà
khoa học để thực hiện nhiệm vụ
KCB hoặc giảng dạy, phát triển
chuyên môn, qua đó đã giảm
bớt 35.000 biên chế không phải
chi lương từ NSNN, tiết kiệm
khoảng 2.520 tỷ đồng/năm.

Góp phần giảm gánh nặng 
cho ngân sách, người bệnh 
hưởng lợi

Một trong những điểm nhấn
trong thực hiện cơ chế tự chủ
tại bệnh viện thời gian qua, đó
là công tác tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về tài chính đã và đang
được các bệnh viện triển khai

thực hiện bước đầu có hiệu quả,
từng bước phát huy tính năng
động, sáng tạo của các đơn vị.
Thông qua việc tự chủ đã
khuyến khích và tạo điều kiện
cho các đơn vị trong việc huy
động các nguồn vốn ngoài ngân
sách để đầu tư, mua sắm trang
thiết bị phát triển các hoạt động
sự nghiệp; tạo điều kiện cho
người dân được tiếp cận các
dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến,
hiện đại, đồng thời tăng nguồn
thu cho bệnh viện.

Nhiều đơn vị đã vay vốn
của các tổ chức tín dụng theo
Nghị quyết số 93/NQ-CP của
Chính phủ về một số cơ chế,
chính sách phát triển y tế để
đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm
trang thiết bị y tế với mức lãi

suất ưu đãi số vốn đã giải ngân
trên 5.000 tỷ đồng; đầu tư theo
hình thức đối tác công tư (PPP)
hoặc hình thức hợp tác kinh
doanh (BCC), hợp tác với các
nhà đầu tư quản lý, triển khai
hoạt động kiểm tra sức khỏe
theo mô hình tiên tiến chuẩn
quốc tế; tăng cường thực hiện
liên doanh, liên kết trong đầu
tư mua sắm trang thiết bị y tế.

Đồng thời, để đảm bảo kinh
phí hoạt động, nhiều đơn vị đã
rà soát hệ thống quản lý, chấn
chỉnh việc tổ chức thu, sắp xếp
và sử dụng có hiệu quả cơ sở
vật chất, nhân lực để tổ chức
các hoạt động dịch vụ phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ nhằm
tạo thêm nguồn thu; xây dựng
quy trình để thường xuyên
kiểm tra, đối chiếu với các quy
định của Nhà nước để tránh
thất thoát, lạm thu; việc tổ chức
đấu thầu trông giữ xe, nhà ăn
cũng đã góp phần làm tăng và
minh bạch hóa nguồn thu… Do
được giao quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm trong sử dụng
NSNN và các nguồn thu nên
các đơn vị đã chủ động sử dụng
các nguồn tài chính cho các
hoạt động chuyên môn, bố trí
hợp lý các khoản chi trong dự
toán ngân sách được giao; hoàn
thiện Quy chế chi tiêu nội bộ
để sử dụng tiết kiệm, có hiệu
quả nguồn NSNN và các nguồn
thu sự nghiệp; có chênh lệch
thu chi để chi thu nhập tăng
thêm cho nhân viên, trích lập
Quỹ Phát triển hoạt động sự
nghiệp để tái đầu tư...

Có thể nói, việc áp dụng cơ
chế tự chủ tại các bệnh viện
công lập thời gian qua đã từng
bước làm thay đổi diện mạo,
nâng cao chất lượng của nền y
tế công tại Việt Nam, từ thái độ
phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ
đến chất lượng cơ sở vật chất,
trang thiết bị KCB. Từ những
thay đổi này, người dân cũng
dần được tiếp cận và thụ hưởng
những dịch vụ y tế với chất
lượng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu
KCB ngày càng cao hiện nay. 

Mặc dù đạt được nhiều kết
quả bước đầu quan trọng, tuy
nhiên qua kiểm toán, KTNN
cũng phát hiện và chỉ ra những
bất cập, hạn chế cần được khắc
phục và hoàn thiện nhằm đảm
bảo việc thực hiện cơ chế tự
chủ tại các cơ sở y tế công lập
ngày càng phát huy hiệu quả
tích cực.n

Việc áp dụng cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập thời gian qua đã từng bước nâng cao chất lượng
của nền y tế công tại Việt Nam                                                                                               Ảnh: TTXVN

Kỳ III Tự chủ bệnh viện và những kết quả 
bước đầu quan trọng

r ThS. LÊ THỊ HỒNG HẠNH - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III

Tính đến tháng 12/2019, cả nước đã có 240 đơn vị sự
nghiệp y tế tự đảm bảo chi thường xuyên, tăng 212 đơn vị so
với năm 2013; 1.364 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên
cũng có mức tự chủ rất cao từ 80 - 90% tổng chi thường xuyên;
số đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên năm
2018 là 575 đơn vị, giảm 97 đơn vị so với năm 2013. Qua đó,
tiết kiệm chi NSNN hàng chục nghìn tỷ đồng, cụ thể: theo kết
quả thống kê tại 51/63 tỉnh, thành phố cho thấy, ngân sách
cấp trực tiếp cho các bệnh viện năm 2016 đã giảm được 448,3
tỷ đồng so với năm 2015; năm 2017 giảm được 5.246,4 tỷ
đồng so với năm 2016, năm 2018 giảm tiếp được 3.194,6 tỷ
đồng so với năm 2017.n

Trong những năm qua, cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập từng bước được
thực hiện, đổi mới theo các nghị định của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Đến nay, việc thực hiện cơ chế tự
chủ đã bước đầu đem lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát triển và nâng cao chất
lượng dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe nhân dân.



Không nên tạo thành tiền lệ
“khó khăn là dùng 
ngân sách”

Chính phủ đề nghị Quốc hội
xem xét 3 dự án thành phần của
Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam
phía Đông giai đoạn 2017-2022
chuyển đổi sang đầu tư công gồm:
Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Mai Sơn -
Quốc lộ 45, Phan Thiết - Dầu
Giây; 5 dự án thành phần còn lại
tiếp tục đầu tư theo hình thức đối
tác công - tư (PPP). Về lý do
chuyển đổi, Chính phủ cho biết, do
7/8 dự án thành phần có từ 2 nhà
đầu tư trở lên đã qua vòng sơ
tuyển; 1 dự án thành phần (Vĩnh
Hảo - Phan Thiết) không có nhà
đầu tư qua vòng sơ tuyển. 

Các nhà đầu tư qua vòng sơ
tuyển chủ yếu là các nhà thầu có
năng lực thi công tốt nhưng không
có thế mạnh tài chính. Trường hợp
đấu thầu không thành công mới
báo cáo Quốc hội xin chuyển đổi
hình thức đầu tư thì có thể đến năm
2022 mới triển khai thi công được.
Mặt khác, việc chuyển đổi hình
thức đầu tư từ PPP sang đầu tư sử
dụng 100% vốn đầu tư công sẽ góp
phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện
kế hoạch giải ngân vốn đầu tư
công, hỗ trợ tăng trưởng, đem lại
hiệu quả kinh tế - xã hội.

Theo nhận định của nhiều
chuyên gia, việc chuyển một số dự
án thành phần của dự án giao
thông quan trọng như cao tốc Bắc
- Nam sang đầu tư công là hợp lý
và cần thiết, góp phần tránh được
nhiều vấn đề căng thẳng như đối
với các dự án BOT (xây dựng -
kinh doanh - chuyển giao) hiện
nay; đồng thời, việc chuyển đổi
cũng nhằm bảo đảm tiến độ dự án,
vì nhu cầu đã rất cấp bách. Song
vấn đề quan trọng là cần có
phương án hợp lý, tránh thất thoát
vốn của Nhà nước. Mặt khác,
không nên tạo thành tiền lệ và nếp
nghĩ: “khó khăn là dùng ngân

sách”, cứ dùng ngân sách thì mới
bảo đảm khả năng thành công.

Lo gia tăng nợ công
Thảo luận về nội dung này tại

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV,
mặc dù đồng tình song nhiều đại
biểu bày tỏ băn khoăn lo ngại khi
cho rằng chuyển đổi 3 dự án thành
phần của Dự án Đường cao tốc
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn
2017-2022 sang đầu tư công sẽ gia
tăng nợ công, mất cân đối trong

điều hành ngân sách trung hạn mà
Quốc hội đã phê duyệt, ảnh hưởng
đến phát triển kinh tế - xã hội ở các
lĩnh vực khác. 

Đại biểu Hoàng Quang Hàm
(Phú Thọ) băn khoăn khi tỷ trọng
đầu tư theo hình thức PPP chỉ còn
40% tổng chiều dài dự án thay vì
81% như mục tiêu ban đầu. Bên
cạnh đó, kêu gọi đầu tư từ xã hội
chỉ khoảng 22%, còn 78% sẽ đầu
tư bằng ngân sách. Đồng thời, 5 dự
án còn lại tiếp tục triển khai đầu tư

theo hình thức PPP, nhưng với thực
tế hiện nay và khả năng cho vay
của ngân hàng như Chính phủ báo
cáo thì không có gì đảm bảo sẽ lựa
chọn được nhà đầu tư. “Đây là vấn
đề cần quan tâm để chấn chỉnh
khâu dự báo chuẩn bị đầu tư các dự
án PPP và phải xem xét lại vì sao
không thực hiện được kêu gọi đầu
tư. Không chỉ có Dự án cao tốc
Bắc - Nam mà từ năm 2016 đến
nay, không có dự án BOT giao
thông nào triển khai được”.

Đồng tình với việc chuyển đổi,
song Đại biểu Tạ Văn Hạ (Bạc
Liêu) đề nghị rà soát lại chính sách
PPP để trả lời câu hỏi vì sao không
thu hút được các nhà đầu tư làm
BOT giao thông. Tại sao nhà đầu
tư trong nước thờ ơ, còn DN nước
ngoài lại bị loại? Phải chăng do cơ
chế, chính sách, chưa có hành lang
pháp lý đồng bộ.  

Trong khi đó, Đại biểu Đặng
Thuần Phong (Bến Tre) đặt vấn đề:
“Việc kêu gọi đầu tư PPP thế nào
chưa được làm rõ. Nỗ lực của Bộ
Giao thông vận tải (GTVT), của
Chính phủ trong triển khai PPP tôi
mới chỉ thấy trong tờ trình, nên
muốn làm rõ hơn vấn đề này”. Nếu
chuyển đổi hình thức đầu tư sẽ làm
gia tăng nợ công, mất cân đối trong
điều hành ngân sách trung hạn.
Nghị quyết của Quốc hội cũng sẽ
không được thực hiện nghiêm; hậu
quả pháp lý cũng chuyển sang
Quốc hội gánh chịu, trong khi trách
nhiệm của Chính phủ chưa được
đánh giá. Ông Phong cũng cho
rằng, cần trả lời rõ 5 dự án PPP còn
lại có chuyển sang đầu tư công?
Nếu chuyển 3 dự án này sang đầu
tư công thì có bao nhiêu dự án khác
sẽ phải nhường chỗ? Bộ GTVT
phải báo cáo rõ điều này.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn
Văn Thể cũng đồng tình với câu
hỏi của đại biểu về lo lắng 5/8 dự
án đầu tư theo hình thức PPP liệu
thành công hay không. “Số tiền
cần huy động tư nhân 5 dự án này
hơn 22.000 tỷ đồng, bình quân
mỗi dự án phải thu hút hơn 4.000
tỷ đồng. Đây cũng là vấn đề rất
khó khăn, nếu không thu xếp
được vốn tín dụng, không đủ
điều kiện thì không khởi công
được và muốn khởi công phải xin
ý kiến Quốc hội” - ông Thể nói
và khẳng định, nếu chuyển đổi
hình thức đầu tư, toàn bộ các gói
thầu của 3 dự án này sẽ khởi
công trong năm nay.n
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Chính phủ vừa có Tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét chuyển 3 dự án thành phần của Dự án Đường
cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2022 sang đầu tư công. Việc chuyển đổi này sẽ góp phần
đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội.
Nhiều ý kiến đồng tình với chủ trương này, tuy nhiên, vẫn không ít đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn
lo ngại.

- Thời gian tực hiện: Trước khi Luật có hiệu lực thi hành.
3. Rà soát, tập huấn, hướng dẫn chi tiết quy định về

xử phạt vi phạm hành chính, tố tụng hành chính bảo
đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong
Luật và văn bản của Tổng Kiểm toán Nhà nước

3.1. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên
quan lập kế hoạch chi tiết thực hiện ngay sau khi Quốc hội
thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

3.2. Nghiên cứu quy định hướng dẫn chi tiết và trách
nhiệm thực hiện của các đơn vị liên quan trong việc khởi
kiện và giải quyết khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại
trong hoạt động kiểm toán nhà nước tại Tòa án có thẩm
quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế (Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo) phối

hợp với Văn phòng KTNN có trách nhiệm bảo đảm kinh
phí theo quy định. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch
do NSNN và nguồn tăng cường năng lực của KTNN đảm
bảo. Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng
KTNN lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu
quả Kế hoạch trên.

2. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế
tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các dự án nước ngoài (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế chủ trì, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực

thuộc KTNN thực hiện kế hoạch; cung cấp tài liệu, bố trí
báo cáo viên giới thiệu nội dung Luật tại Hội nghị do các
đơn vị trong Ngành tổ chức; đôn đốc, hướng dẫn thực hiện
chương trình xây dựng văn bản và báo cáo Tổng Kiểm toán
Nhà nước kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm thực hiện
Kế hoạch này, cử công chức tham dự Hội nghị tuyên truyền,
phổ biến Luật đầy đủ; phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn
vị chủ trì trong rà soát, xây dựng văn bản khi có yêu cầu.

3. Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản tập
trung soạn thảo văn bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo
tiến độ.

4. Báo Kiểm toán, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp
vụ kiểm toán, Văn phòng KTNN tăng cường tuyên truyền
về nội dung của Luật trên các phương tiện thông tin đại
chúng trong và ngoài Ngành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Vụ Pháp chế để tổng hợp,
báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, giải quyết.n

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(đã ký)

Hồ Đức Phớc

Cập nhật thường niên thuế cho các
công ty Nhật Bản

Ngày 18 - 19/6, PwC Việt Nam sẽ tổ chức
Hội thảo “Cập nhật thường niên thuế” cho các
công ty Nhật Bản tại TP. HCM và Hà Nội. 

Tại Hội thảo, PwC sẽ giới thiệu một số
trường hợp kiểm tra thuế, giải thích các biện
pháp thực tế để đánh thuế và các biện pháp
cho người nộp thuế. Đồng thời, PwC cũng chia
sẻ về những thay đổi trong môi trường kinh
doanh tại Việt Nam, các tình huống khác nhau
xung quanh Covid-19, việc áp dụng Chuẩn
mực Báo cáo tài chính quốc tế, việc sửa đổi
các luật như: Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ
luật Lao động...n HỒNG ANH

Tái định hình chiến lược gắn kết
khách hàng tại Việt Nam

Đây là tên Hội thảo trực tuyến do Deloitte
Việt Nam phối hợp với Salesforce tổ chức vào
ngày 18/6. Các nhà lãnh đạo DN xuất sắc đến
từ Salesforce và Abbott Nutrition sẽ chia sẻ về
những xu hướng tiêu dùng đang hiện hành tại
Việt Nam, cách thức tái cơ cấu DN để trở nên
hợp thời và những cân nhắc quan trọng để
chuyển đổi từ giai đoạn “phục hồi” sang
“vươn lên”.n H.ANH 

KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Kiểm toán nhà nước

(Tiếp theo và hết)

CHUYểN 3 Dự ÁN đườNG CAO TốC BắC - NAM SANG đầU Tư CÔNG: 

Vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn 
r LÊ HÒA

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét chuyển 3 dự án thành phần của Dự án cao tốc Bắc - Nam sang
đầu tư công                                                                                                                            Ảnh minh họa
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Cơ hội thu hút vốn ngoại,
nâng cao năng lực quản trị

Một trong những cam kết từ
EVFTA là trong vòng 5 năm đầu
sau khi Hiệp định này có hiệu lực,
Việt Nam sẽ xem xét cho phép
các tổ chức tín dụng (TCTD) đến
từ Liên minh châu Âu (EU) mua
49% cổ phần của 2 ngân hàng
thương mại cổ phần (NHTMCP)
Việt Nam, ngoại trừ 4 NHTMCP
có vốn nhà nước. TS. Cấn Văn
Lực cùng Nhóm tác giả Viện Đào
tạo và Nghiên cứu NHTMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV) nhận định, điều này mở
ra cơ hội cho các NHTMCP, đặc
biệt là các ngân hàng đang khát
vốn chủ sở hữu để đáp ứng chuẩn
Basel 2 (Hiệp ước về vốn của Uỷ
ban Basel). 

Bà Nguyễn Anh Thơ - Phó
Tổng Giám đốc Deloitte Việt
Nam - cũng cho rằng, hiện nay,
các ngân hàng nội đang đứng
trước áp lực tăng vốn và nâng cao
năng lực quản trị nhằm đáp ứng
các chuẩn mực khắt khe của
Basel 2. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu
tư nước ngoài tại phần lớn các
ngân hàng đều đã đạt hoặc gần
chạm ngưỡng tối đa 30% theo
quy định. Do vậy, khi EVFTA
chính thức có hiệu lực, việc các
TCTD trong EU được sở hữu đến
49% cổ phần tại 2 ngân hàng Việt
sẽ giúp nới lỏng room ngoại, tạo
cơ hội cho các ngân hàng thu hút
nguồn lực đầu tư, cải thiện tỷ lệ
an toàn vốn. 

Cùng với khả năng thu hút
nguồn vốn chất lượng để đẩy
mạnh phát triển kinh doanh, theo
các chuyên gia, sự tham gia của
những đối tác chiến lược EU sẽ
tạo điều kiện để các ngân hàng
trong nước tiếp cận bộ máy quản
trị và công nghệ hiện đại cũng
như quy trình, nghiệp vụ quản trị
rủi ro; quản lý tín dụng, tài sản và
đầu tư; kiểm toán nội bộ theo
chuẩn quốc tế. 

Ngoài quy định liên quan đến
sở hữu cổ phần nêu trên, EVFTA
còn cam kết mở cửa thị trường
với các dịch vụ tài chính mới và
cho phép các nhà cung cấp dịch

vụ tài chính EU chuyển thông tin
ra/vào Việt Nam; cho phép các
nhà cung cấp dịch vụ tài chính
EU thành lập tại Việt Nam tiếp
cận dịch vụ thanh toán, bù trừ,
các phương thức tài trợ và tái cấp
vốn có sẵn (các phương thức huy
động vốn thông thường trên thị
trường như: phát hành trái phiếu,
vay vốn từ NHTM, vay tái cấp
vốn từ Ngân hàng Nhà nước).
“Điều khoản này dự kiến có tác
động mạnh mẽ và trực tiếp đến
lĩnh vực Fintech (công nghệ tài
chính), Mobile money (dịch vụ
tiền di động). Đây là động lực để
các Fintech và ngân hàng Việt
Nam đổi mới, phát triển nhanh
chóng hơn; đẩy nhanh tiến trình
tài chính số và thanh toán không
dùng tiền mặt trong bối cảnh hậu
Covid-19” - TS. Cấn Văn Lực  và
Nhóm tác giả Viện Đào tạo và
Nghiên cứu BIDV nhấn mạnh.

Thách thức nâng cao năng lực
cạnh tranh

Bên cạnh những cơ hội thuận
lợi, theo bà Nguyễn Anh Thơ,
quy định các TCTD đến từ EU
chỉ được sở hữu cổ phần tối đa
của 2 ngân hàng cũng đặt ra
không ít thách thức cho các ngân
hàng Việt trong việc chứng minh
năng lực hoạt động cũng như khả
năng cạnh tranh. Những ngân
hàng với nội lực vững chắc, có
khả năng quản lý rủi ro hiệu quả
và chiến lược kinh doanh bền
vững sẽ nhận được sự quan tâm,
đánh giá tích cực từ phía các nhà
đầu tư. Do đó, việc thu hút dòng
vốn ngoại đòi hỏi các ngân hàng
Việt vừa phải tăng cường những
chỉ số tài chính cơ bản vừa chú
trọng những nhân tố phi tài chính
như: đóng góp cho cộng đồng,
môi trường làm việc, chinh phục
sự hài lòng của khách hàng...

Việc thu hút dòng vốn đầu tư
nước ngoài sẽ tạo điều kiện cho
các ngân hàng tăng cường tiềm
lực tài chính, đẩy mạnh phát triển
sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên,
TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả
Viện Đào tạo và Nghiên cứu
BIDV cho rằng, điều này cũng
tiềm ẩn nhiều thách thức đối với
các ngân hàng trong nước. Đó là
nguy cơ bị thôn tính, sáp nhập nếu
các ngân hàng quản trị không tốt,
không có biện pháp phòng ngừa;
rủi ro pháp lý do kiện tụng, tranh
chấp tăng lên; thị trường vốn
trong nước có thể biến động mạnh
khi có động thái rút vốn nhanh. 

Nhóm tác giả Viện Đào tạo và
Nghiên cứu BIDV còn dự báo,
mở cửa thị trường cũng tạo ra áp
lực ngày càng lớn đối với các
ngân hàng Việt trong việc nâng
cao chất lượng, sản phẩm dịch vụ
để có thể cạnh tranh, nhất là các

sản phẩm hàm lượng công nghệ,
số hóa lớn. Các phương thức
thanh toán không dùng tiền mặt,
thanh toán di động... vốn đã phát
triển mạnh tại châu Âu có thể trở
thành xu hướng phổ biến tại thị
trường Việt Nam. Yêu cầu của
khách hàng đối với dịch vụ tài
chính sẽ không chỉ dừng lại ở giá
mà còn ở sự đa dạng và chất
lượng dịch vụ. Bởi vậy, ngân
hàng Việt cần nhanh chóng
chuyển mình, đổi mới, sáng tạo,
đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Mặt khác, theo chuyên gia tài
chính - ngân hàng Nguyễn Trí
Hiếu, hiện nay, các ngân hàng
Việt phần lớn có quy mô nhỏ;
nhiều nhà băng mới đang hoàn
thiện những yêu cầu, tiêu chuẩn
của Basel II, trong khi các ngân
hàng EU đang áp dụng Basel III
và tiệm cận Basel IV. Đây cũng là
thách thức của ngân hàng Việt khi
phải cạnh tranh với các TCTD
đến từ EU trong tương lai. 

Để nâng cao năng lực cạnh
tranh với các TCTD đến từ EU,
các chuyên gia khuyến nghị, ngân
hàng Việt cần tập trung phát triển
hoạt động tài chính số, ngân hàng
số; tìm hiểu, nắm bắt xu hướng
thị trường, nghiên cứu các sản
phẩm đã phổ biến tại thị trường
EU song còn mới mẻ với Việt
Nam. Đặc biệt, các ngân hàng cần
đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu
nhằm nâng cao tính ổn định, phát
triển bền vững, tăng khả năng
chống chịu trước các cú sốc từ
bên ngoài; thúc đẩy năng lực
quản trị rủi ro và quản trị vốn, cải
thiện hiệu quả hoạt động. Việc
xây dựng tiềm lực vững chắc về
mọi mặt sẽ giúp cho các ngân
hàng Việt vượt qua thách thức,
tận dụng các cơ hội mới từ
EVFTA để phát triển.n

EVFTA đặt ra không ít thách thức đối với các ngân hàng Việt Nam                                            Ảnh minh họa

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) vừa được Quốc hội khóa
XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và sẽ chính thức có hiệu lực trong vài tháng tới. Theo nhận định của
các chuyên gia, bên cạnh tác động tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, EVFTA mở ra cơ hội thu hút
vốn ngoại, nâng cao năng lực quản trị song cũng đặt ra không ít thách thức đối với các ngân hàng
Việt Nam.

EVFTA - cơ hội và thách thức đối với 
ngân hàng Việt
r THÀNH ĐỨC

Xây dựng Nghị định về quản lý, thanh toán,
quyết toán dự án đầu tư công

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thông qua đề
nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán,
quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Theo đó,
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng
Nghị định trình Chính phủ trong quý IV/2020. 

Theo Bộ Tài chính, quy định về quản lý, thanh toán,
quyết toán dự án đầu tư công đang được hướng dẫn thực
hiện bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, do đó cần
ban hành một nghị định nhằm quản lý thống nhất và bao
quát đầy đủ hoạt động này.n THÙY ANH

Sửa đổi quy định về sử dụng chữ ký số
trong lĩnh vực ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông
tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng
thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
NHNN nhằm thay thế Thông tư số 28/2015/TT-NHNN.

Theo đó, Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể, chi tiết
hơn việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong lĩnh vực
ngân hàng, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp
luật cũng như thực tế triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ
thống thông tin Một cửa điện tử NHNN. Bên cạnh đó,
Dự thảo bổ sung quy định trường hợp tự động thu hồi
chứng thư số khi: tổ chức có quyết định thu hồi Giấy
phép hoạt động; chứng thư số cấp cho thuê bao nhưng
thuê bao không kích hoạt sử dụng; chứng thư số đã hết
hiệu lực sử dụng…n THÀNH ĐỨC

Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo 
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Chứng khoán

Ngày 19/6 tới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ
tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán năm 2019
và đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán tại TP.
HCM. Đến thời điểm này, Dự thảo Nghị định chung
hướng dẫn Luật Chứng khoán đã được công khai rộng rãi
lấy ý kiến các thành viên thị trường. Dự thảo này sẽ có 2

tháng lấy ý kiến các thành viên nghị định, sau đó sẽ được
lấy ý kiến các Bộ, ngành và xin ý kiến thẩm định Bộ Tư
pháp trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành. Trước
đó, vào ngày 16/6, một hội thảo tương tự cũng đã được
tổ chức tại Hà Nội.n X.HỒNG

Thanh toán không tiền mặt của Vietjet 
đạt 2,5 tỷ USD 

Vietjet cho biết, trước khi Hãng này vào thị trường,
tỷ lệ mua vé máy bay trực tuyến tại Việt Nam chỉ đạt dưới
8%. Giờ con số này đã thay đổi rất nhiều, 99% các khoản
thu của Vietjet hiện nay đều không liên quan gì đến tiền
mặt. Năm 2019, tổng thu không tiền mặt của toàn hệ
thống Vietjet đạt 2,5 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2018.
Theo đó, Vietjet liên tục phát triển các tiện ích thanh toán
cho khách hàng thông qua thẻ tín dụng như: Visa, Master,
JCB, Amex, thẻ ghi nợ nội địa, E-banking kết nối với gần
40 ngân hàng tại Việt Nam và nước ngoài, QR Pay, hợp
tác với các ví trong nước, phương thức thanh toán mới là
trả góp online được ra mắt đúng vào Ngày không tiền mặt
năm 2019.n LÊ HÒA
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Gian lận về điều kiện 
áp dụng, giá tính thuế…

Tổng cục Hải quan, Bộ Tài
chính cho biết, hoạt động thương
mại quốc tế ngày càng đa dạng
về phương thức giao dịch, thanh
toán, vận chuyển… đã kéo theo
tình trạng gian lận thuế thông qua
việc khai báo sai trị giá hải quan
đối với hàng nhập khẩu. Việc này
đang diễn ra ngày càng tinh vi,
phức tạp, đặc biệt đối với các mặt
hàng có thuế suất cao, có nhiều
biến động về giá và các mặt hàng
chịu nhiều tác động về việc giao
hàng, phương thức giao dịch,
phương thức thanh toán…

Gian lận qua trị giá hải quan
phổ biến nhất là gian lận về điều
kiện áp dụng trị giá giao dịch,
chẳng hạn DN không khai báo
các mối quan hệ đặc biệt có ảnh
hưởng đến trị giá hải quan như
công ty mẹ - công ty con hoặc
khai báo sai về quyền được định
đoạt hàng hóa… Bên cạnh đó,
gian lận về giá tính thuế cũng
thường gặp đối với những trường
hợp không khai báo đầy đủ các
khoản phải cộng (DN khai báo
thiếu các khoản phải cộng như:
phí hoa hồng, phí môi giới; phí
bảo hiểm đường biển; phí vận
chuyển từ kho hàng nước xuất
khẩu đến cảng xuất khẩu; phí
bản quyền…). 

Một phương thức khác cũng
khá phổ biến là DN làm giả giấy
tờ giao dịch để khai báo sai trị giá
hải quan nhằm gian lận về thuế
như: DN khai báo thấp trị giá đối
với những mặt hàng có thuế suất
cao, khai giảm số lượng hàng hóa
để làm giảm trị giá nhập khẩu…
Nhằm gian lận thuế thu nhập,
chuyển giá quốc tế, DN còn khai
tăng trị giá tính thuế so với trị giá
thực tế hàng hoá nhập khẩu để

tăng vốn đầu tư, chi phí, giảm lợi
nhuận và thuế thu nhập phải nộp
hoặc làm tăng giá trị đầu tư để
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Áp dụng nhiều biện pháp 
kiểm tra trị giá hàng hóa, 
trị giá tính thuế 

Để chống gian lận thuế cũng
như thực hiện nghiêm các quy
định pháp luật về hải quan và
thuế hiện hành trong lĩnh vực trị
giá hải quan, cơ quan hải quan đã
áp dụng nhiều biện pháp kiểm tra
trị giá tính thuế hàng nhập khẩu,
đồng thời tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ
quản lý khai báo giá nhập khẩu
hàng hóa. 

Cơ quan hải quan đã xây
dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng

có thuế suất cao thuộc diện phải
kiểm tra trị giá hải quan khi kê
khai nhập khẩu gồm: 1.152 mã
hàng và 5.926 mặt hàng có mức
giá tham chiếu thuộc danh mục
hàng hóa nhập khẩu có rủi ro về
trị giá để làm căn cứ cho việc xác
định nghi vấn và áp dụng các
biện pháp kiểm tra. Trên cơ sở dữ
liệu về giá được thường xuyên
cập nhật, khi người khai hải quan
kê khai hàng nhập khẩu, cơ quan
hải quan sẽ xác định các trường
hợp kê khai trị giá có nghi vấn để
tham vấn trị giá, yêu cầu người
khai xuất trình các bằng chứng
chứng minh tính trung thực của
mức giá kê khai, trường hợp
người khai không chứng minh
được mức giá tự kê khai sẽ thực
hiện ấn định trị giá hải quan. 

Ngoài ra, theo nguyên tắc
quản lý phổ biến trong lĩnh vực
hải quan của Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO), để tạo
thuận lợi cho DN nhập khẩu
hàng hóa và theo Luật Hải quan,
cơ quan hải quan áp dụng kỹ
thuật quản lý rủi ro để phân
luồng tờ khai hải quan nên sẽ có
những tờ khai hải quan được
thông quan ngay (luồng xanh)
mà không phải kiểm tra trị giá.
Tuy nhiên, các tờ khai luồng
xanh sẽ được cơ quan hải quan
rà soát, xác định nghi vấn và
kiểm tra sau thông quan tại trụ sở
cơ quan hải quan hoặc trụ sở DN
trong vòng 5 năm kể từ ngày
được thông quan. 

Bên cạnh đó, nhằm tăng
cường quản lý trị giá hải quan,

thông qua hệ thống thông tin điện
tử, hằng ngày, Tổng cục Hải quan
rà soát kết quả kê khai, kiểm tra,
tham vấn, xác định trị giá hải
quan, cập nhật cơ sở dữ liệu về
giá, mặt hàng để phát hiện các
trường hợp có dấu hiệu sai sót.
Các đánh giá, phân tích kịp thời
về kê khai trị giá của người khai
hải quan cũng được sử dụng để
chỉ đạo các đơn vị hải quan địa
phương kiểm tra trị giá hải quan
đối với các mặt hàng cụ thể theo
từng chuyên đề kiểm tra. Hiện
tại, Tổng cục đang yêu cầu các
đơn vị hải quan kiểm tra trị giá
theo một số chuyên đề chuyên
sâu đối với các mặt hàng nhập
khẩu như: rượu vang, rượu mạnh,
đá ốp lát, điện máy gia dụng…

Nhằm kịp thời cập nhật cơ sở
dữ liệu về trị giá hải quan, mỗi
năm, Tổng cục Hải quan đều ban
hành quyết định xây dựng, sửa
đổi, bổ sung danh mục hàng hóa
có rủi ro về trị giá hải quan,
trong đó xây dựng các mức giá
tham chiếu, đặc biệt chú trọng
vào việc đối chiếu mức giá kê
khai của DN với kết quả tính
toán trực tiếp từ giá bán hàng của
DN đó trên thị trường nội địa sau
khi nhập khẩu. Tổng cục cũng
luôn hoàn thiện hệ thống văn bản
hướng dẫn công tác kiểm tra trị
giá hải quan ở khâu trong thông
quan và sau thông quan; đẩy
mạnh phối hợp với các cơ quan
quản lý và các hiệp hội DN để
thu thập thông tin, làm cơ sở đấu
tranh với các đối tượng có biểu
hiện kê khai trị giá gian dối
nhằm trốn thuế; tiếp tục triển
khai kiểm tra trị giá hải quan
theo các chuyên đề để phát hiện,
xử lý những DN trốn thuế, gian
lận thuế qua giá. Với việc triển
khai quyết liệt các giải pháp trên,
công tác chống gian lận thương
mại, trốn thuế thông qua gian lận
về trị giá hải quan hàng nhập
khẩu sẽ đạt được nhiều kết quả
tích cực, góp phần quan trọng
vào việc thực hiện nhiệm vụ thu
ngân sách của ngành.n

Ngành hải quan nỗ lực chống gian lận thuế 
r THÙY ANH

Tình trạng gian lận thuế thông qua việc khai báo sai trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu ngày càng
tinh vi, phức tạp. Để hạn chế tình trạng này, cơ quan hải quan đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm tra trị
giá tính thuế hàng nhập khẩu, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ quản
lý khai báo giá nhập khẩu hàng hóa.

Hải quan tăng thu 
hơn 644 tỷ đồng từ hậu kiểm

Thông tin từ Tổng cục Hải quan (Bộ
Tài chính), đến hết tháng 5/2020, toàn
ngành đã thực hiện 451 cuộc kiểm tra sau
thông quan (hậu kiểm). Tổng số tiền ấn
định thuế và xử phạt vi phạm hành chính
là 649,2 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã
thực thu vào ngân sách 644,3 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 5, toàn ngành đã
thực hiện 85 cuộc hậu kiểm. Cơ quan hải
quan đã ra quyết định ấn định thuế và xử
phạt vi phạm hành chính là 38,6 tỷ đồng,
đã thực thu vào ngân sách số tiền 64,7 tỷ
đồng (cả số thu từ kết quả kiểm tra của
những tháng trước).

Các cuộc hậu kiểm của ngành hải
quan từ đầu năm đến nay tập trung vào
mặt hàng, DN có nguy cơ gian lận cao về
thuế, xuất xứ hàng hóa... Thời gian tới,
ngành sẽ tập trung kiểm tra đối với DN
có dấu hiệu rủi ro về gian lận, giả mạo
xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp; khoáng

sản xuất khẩu, thép, nhôm và trị giá nhôm
định hình; chuyên đề trị giá hàng xuất
khẩu có thuế; kinh doanh tạm nhập, tái
xuất, quá cảnh...n MINH ANH

Đến ngày 16/6, tăng trưởng 
tín dụng đạt 2,13%

Theo Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà
nước, tăng trưởng tín dụng đến ngày 16/6
đạt 2,13%, bằng một nửa so với cùng kỳ
năm trước (5,7%). Trong đó, tín dụng
nông nghiệp tăng 0,3%, tín dụng xuất
khẩu tăng 4,94%, tín dụng lĩnh vực công
nghệ tăng 2,92%, công nghiệp phụ trợ
tăng 2,27%, tín dụng cho DN nhỏ và vừa
và tín dụng tiêu dùng cũng giảm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng
tăng trưởng chậm là điều phải chấp nhận
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn
nhiều phức tạp. Ngân hàng không thể hạ
chuẩn cho vay để thúc đẩy tăng trưởng tín
dụng vì việc này dễ làm phát sinh nợ xấu.n

T.ĐỨC 

Đã tiếp nhận đề nghị gia hạn
gần 37.070 tỷ đồng tiền thuế,
tiền thuê đất

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho
biết, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất
gia hạn lũy kế tính đến ngày 04/6 là
37.067 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị
gia tăng được gia hạn là 13.104 tỷ đồng;
số thuế thu nhập DN được gia hạn là
20.365 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia
hạn là 3.312 tỷ đồng; thuế giá trị gia
tăng và thuế thu nhập DN của hộ, cá
nhân kinh doanh quý I/2020 được gia
hạn là 286 tỷ đồng.

Cùng với đó, đến ngày 04/6, cơ quan
thuế đã nhận được 17.068 hồ sơ của hộ
kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19
đề nghị được hỗ trợ. Sau thẩm định, có
12.051 hộ kinh doanh đủ điều kiện được
hỗ trợ, 3.203 hồ sơ không đủ điều kiện
được hỗ trợ theo quy định. 1.814 hồ sơ
của hộ kinh doanh đang được cơ quan

thuế tích cực thẩm định, xử lý theo đúng
quy định để đảm bảo hỗ trợ kịp thời.n

THÙY ANH

PTC thông qua phương án
phát hành 200 tỷ đồng 
trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây
dựng Bưu điện (PTC) vừa thông qua
phương án phát hành 200 tỷ đồng trái
phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển
đổi, có đảm bảo bằng tài sản không kèm
chứng quyền. Trái phiếu được phát hành
riêng lẻ thông qua phương thức đại lý
phát hành trái phiếu theo quy định tại
Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày
04/12/2018 của Chính phủ về phát hành
trái phiếu DN. Giá chào bán dự kiến
bằng 100% mệnh giá là 100 triệu
đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất
dựa trên nhu cầu của nhà đầu tư nhưng
không quá 12%/năm. Ngày phát hành dự
kiến là 29/6/2020.n HỒNG NHUNG

Cơ quan hải quan đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm tra trị giá tính thuế hàng nhập khẩu      Ảnh minh họa
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Thời điểm chín muồi

Việt Nam thực hiện thí điểm cho phép
các DN FDI niêm yết trên sàn chứng
khoán từ năm 2003. Tuy nhiên đến thời
điểm này, mới có khoảng 10 DN FDI
niêm yết. Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt
Nam (VFCA) cho biết, hiện nay, mặc dù
một số DN FDI đã chuyển đổi thành
công sang công ty cổ phần nhưng Việt
Nam vẫn chưa có các quy định pháp lý
cụ thể về việc niêm yết cũng như đăng
ký giao dịch cho các DN này. Theo
VFCA, việc tạo điều kiện cho các DN
FDI lên sàn là cần thiết, vừa đáp ứng nhu
cầu từ phía các DN này vừa giúp đa dạng
hóa nguồn cung cổ phiếu trên thị trường.
Giới đầu tư trong và ngoài nước có thêm
khẩu vị đầu tư đa dạng để chọn lựa. 

Mới đây, khi đề xuất các giải pháp để
thị trường chứng khoán vượt đại dịch
Covid-19, Bộ Tài chính một lần nữa nhắc
đến việc cho phép DN FDI niêm yết trên
sàn chứng khoán nếu đủ điều kiện. Giới
chuyên gia chứng khoán nhận định, đây
là thời điểm chín muồi để mở đường cho
khu vực DN FDI chuyển đổi sang DN đại
chúng và đưa cổ phiếu niêm yết, giao
dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam. 

Tổng Giám đốc Công ty Chứng
khoán APG Trần Thiên Hà nhận định,
hiện các DN FDI sau thời gian hoạt động
tại Việt Nam có nhu cầu đưa cổ phiếu lên
sàn với nhiều mục tiêu khác nhau; trong
đó, không phủ nhận có DN theo chu kỳ
kinh doanh muốn lên sàn để tìm cơ hội
thoái vốn. Dù lên sàn hay không, những
DN có mục tiêu này vẫn tìm cách thoái
vốn bằng nhiều cách. Do đó, cần có cơ
chế rõ ràng, thông thoáng cho DN FDI
lên sàn để cơ quan quản lý dễ kiểm soát,
giảm thiểu hành vi trốn thuế.

Còn theo Giám đốc Công ty Luật Ba-
sico - Luật sư Trần Minh Hải, việc cho
phép DN FDI lên sàn chứng tỏ các DN
này được đối xử bình đẳng như các DN
nội địa, thuận lợi đưa vốn ra - vào thị
trường. Hơn nữa, việc này còn giúp tăng
cường hoạt động giám sát của nhà đầu tư,
cổ đông và các cơ quan quản lý, vận
hành thị trường chứng khoán đối với các
DN FDI.

Thực tế, nhiều DN FDI được lên sàn
theo cơ chế thí điểm trước đây hiện vẫn
tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động
với hiệu quả kinh doanh khá tốt. Cho
đến hiện tại, thị trường chưa ghi nhận

những DN này lên sàn để tìm cách thoái
vốn hay huy động vốn từ thị trường Việt
Nam rồi chuyển ra nước ngoài như một
số ý kiến quan ngại và xem đây là lý do
chưa nên mở cửa cho DN FDI tiếp tục
lên sàn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ
lực nâng hạng thị trường chứng khoán
cũng như thực thi các giải pháp để gia
tăng thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp
chảy vào thị trường, theo giới phân
tích, việc cho phép DN FDI lên sàn là
thêm một con đường thu hút dòng vốn
ngoại đã được Việt hóa. Hơn nữa, pháp
luật về chứng khoán, đầu tư đã và đang
được sửa đổi theo hướng mở rộng
không gian cho nhà đầu tư nước ngoài
tham gia các lĩnh vực của nền kinh tế.
Bởi vậy, việc mở cửa cho DN FDI lên
sàn sẽ góp phần hiện thực hóa nỗ lực
cải cách này, qua đó mang lại lợi ích
cho các bên liên quan.

Cần cơ chế kiểm tra, kiểm soát, 
kiểm toán chặt chẽ

Theo khuyến nghị của giới chuyên gia,
việc xây dựng cơ chế cho DN FDI lên sàn
cần dựa trên đánh giá cam kết mà những
DN này thực hiện khi được cấp phép đầu
tư. Ngoài các quy định hiện hành về điều
kiện niêm yết tại các sở giao dịch chứng
khoán, Bộ Tài chính nên cân nhắc đưa
thêm các tiêu chí mà DN FDI phải đáp ứng
về: thời gian hoạt động tại Việt Nam; mức
tăng trưởng sản lượng, doanh thu, lợi
nhuận hằng năm; tỷ lệ chuyển giao công
nghệ… Ðiều này sẽ giúp chọn lọc các DN
FDI có chất lượng để đưa lên sàn.

Đáng lưu ý, cần tăng cường trách
nhiệm của kiểm toán trong vấn đề xác định
giá trị DN. Nếu DN FDI từng áp dụng các
chiêu trò chuyển giá thì nhiệm vụ của
kiểm toán và đơn vị xác định giá trị DN là
phải đưa những giá trị ảo về giá trị thật để
giá cổ phiếu chào bán ra thị trường sát

thực với giá trị DN, tránh rủi ro cho nhà
đầu tư.

Bên cạnh đó, theo giới phân tích, cơ
chế kiểm tra, kiểm soát cần được xây dựng
chặt chẽ để đảm bảo chủ DN FDI sau khi
chuyển đổi phải chịu trách nhiệm về tình
trạng kinh doanh thua lỗ. Thậm chí, cơ
quan quản lý thị trường chứng khoán,
đăng ký kinh doanh cần hợp tác với cơ
quan quản lý các nước có DN hoạt động
tại Việt Nam để buộc chủ DN phải chịu
trách nhiệm xử lý đến cùng đối với các vấn
đề xảy ra tại DN. Riêng vấn đề kiểm soát
việc nhà đầu tư nước ngoài đưa DN lên
sàn để thoái vốn, các cơ quan quản lý có
thể cân nhắc đưa ra quy định: cổ đông lớn,
cổ đông sáng lập nước ngoài phải chịu hạn
chế giao dịch cổ phiếu trong một khoảng
thời gian, chẳng hạn trong vòng 3 năm kể
từ ngày niêm yết.

Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế
Việt Nam - Luật sư Trần Hữu Huỳnh -
cũng cho rằng, điều quan trọng là cần cơ
chế giám sát chặt chẽ, khả thi với các DN
FDI lên sàn, đặc biệt việc tuân thủ các quy
định về minh bạch báo cáo tài chính, báo
cáo thường niên và các quy định của pháp
luật chứng khoán. Hơn nữa, cơ quan quản
lý thị trường chứng khoán và các Bộ,
ngành liên quan cần rà soát kỹ các cam
kết quốc tế mà Việt Nam phải thực thi
cũng như các lĩnh vực mở cửa tối đa hay
hạn chế sở hữu cổ phần của nhà đầu tư
nước ngoài. 

Mới đây, Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước đã đề xuất các giải pháp
tháo gỡ bất cập về cơ chế để chính thức
cho phép các DN FDI lên sàn sau giai
đoạn thử nghiệm ban đầu. Trong quá trình
xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật
Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày
01/01/2021, cơ quan quản lý đang tính
toán đưa nội dung niêm yết/đăng ký giao
dịch của DN FDI vào Dự thảo Nghị định.
Nếu Nghị định được Chính phủ thông qua
thì năm 2021 có thể khơi thông điểm
nghẽn về cơ chế cho DN FDI lên sàn.n

Đã đến lúc khuyến khích doanh nghiệp
FDI lên sàn
r HỒNG ANH

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang được định vị
lại giai đoạn hậu Covid-19, việc cho phép các DN FDI niêm yết trên các sàn
chứng khoán không chỉ tăng tính đa dạng hàng hóa cho thị trường mà còn góp
phần giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư.

Việc cho phép các DN FDI niêm yết trên các sàn chứng khoán góp phần giúp Việt Nam
trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư                                            Ảnh: TTXVN

Nhóm nhà đầu tư KKR 
chi 650 triệu USD mua cổ phần 
Vinhomes

Theo thông tin từ Vingroup, một nhóm nhà đầu
tư do KKR đứng đầu là Temasek đã hoàn tất giao
dịch mua lại một khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần
Vinhomes. Theo đó, nhóm nhà đầu tư KKR đã đầu
tư tổng cộng 15.100 tỷ đồng (650 triệu USD), tương
đương khoảng 6% cổ phần Vinhomes. Sau giao dịch,
Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục là cổ đông kiểm soát
của Vinhomes. KKR đầu tư chủ yếu từ Quỹ châu Á
III. Sự kiện này cho thấy Việt Nam vẫn là điểm sáng
nổi bật trên thị trường vốn khu vực nhờ triển vọng
phát triển và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.n

HỒNG ANH

HDBank phát hành thành công 2.000 tỷ
đồng trái phiếu

Mới đây, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát
triển TP. HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB)
đã công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu
riêng lẻ.

Theo đó, ngày 10/6 vừa qua, HDBank đã phát hành
thành công 2.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ
đồng/trái phiếu, thu về tổng cộng 2.000 tỷ đồng. Trái
phiếu có kỳ hạn 3 năm và bên mua là 2 DN trong
nước. Trái phiếu của HDBank phát hành có lãi suất
5,5 - 5,9%/năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất huy
động kỳ hạn trên 12 tháng của Ngân hàng này hiện
nay. Tiền lãi sẽ được thanh toán hằng năm vào ngày
thanh toán lãi, tiền gốc thanh toán một lần vào ngày
đáo hạn trái phiếu.n          ĐỨC THÀNH

53,9 triệu cổ phiếu THD của 
Thaiholdings sẽ niêm yết trên HNX từ
ngày 19/6

Ngày 19/6 tới đây, 53,9 triệu cổ phiếu THD của
Công ty Cổ phần Thaiholdings sẽ chính thức niêm yết
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá
tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 15.000
đồng/cổ phiếu. Trước đó, vào đầu năm 2020, Thai-
holdings đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng, đồng thời, dự
kiến quý I/2020 sẽ đưa cổ phiếu niêm yết trên HNX,
tuy nhiên, kế hoạch này đã bị chậm lại.n H.NHUNG 

+ Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng
Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết
toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và
ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối
vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-
2025. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch
Hội đồng.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng
vừa ký Quyết định số 839/QĐ-TTg phê duyệt chủ
trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình
đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

+ Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ quy định rõ khu vực cấm bay, khu vực
hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các
phương tiện bay siêu nhẹ.

+ Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong
tháng 5, cả nước có hơn 150 DN tham gia xuất
khẩu khẩu trang y tế. Tương ứng, số khẩu trang y
tế đã được xuất khẩu là hơn 181 triệu chiếc.n

T.HUYỀN



- Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội, Tổ chức Lao động quốc tế và Quỹ Nhi đồng
Liên Hợp Quốc đồng tổ chức Tọa đàm về bảo vệ những
trẻ em chịu tác động của Covid-19. 

- Tổng cục Du lịch cho biết, nếu mở cửa thị trường
du lịch từ quý III/2020, Việt Nam có thể đón 6 - 8 triệu
lượt khách quốc tế. 

- UBND TP. HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức
Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2020.n

YẾN NHI
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Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ
trong hoạt động thư viện 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết
định về việc khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng
khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt
Nam” tại ba khu vực: Bắc, Trung, Nam nhằm đánh giá thực
trạng, xác định thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của
các đơn vị để tổng hợp dữ liệu xây dựng Đề án. Cuộc khảo
sát sẽ tiến hành tại các thư viện công cộng, thư viện trường
học, thư viện đại học các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Lai
Châu, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thanh Hóa,
Nghệ An, TP. HCM, Bến Tre, Hậu Giang, Cần Thơ, Quảng
Ninh, Hà Nam. Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng
Đề án.n THANH XUYÊN

Tiếp nhận sử dụng Hệ thống thông tin 
Một cửa điện tử 

Vừa qua, Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức tiếp
nhận phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa điện tử dùng
chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quán triệt
triển khai tại các vụ chuyên môn và các đơn vị liên quan
trực thuộc. Hệ thống Một cửa điện tử đã tạo môi trường
làm việc cộng tác, liên kết trao đổi thông tin trong phối hợp
giải quyết thủ tục hành chính; cho phép gửi, nhận dữ liệu
hồ sơ điện tử liên thông giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch với các cơ quan, đơn vị cùng tham gia vào Hệ thống
trên mạng diện rộng. Hệ thống Một cửa điện tử có địa chỉ
http://congchuc.bvhttdl.gov.vn.n       T.XUYÊN

Tiếp cận Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia
2021-2025

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức Hội
thảo khoa học Đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Báo
cáo đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-
2020 cho thấy, chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã bước đầu
phân loại được mức độ nghèo giữa các vùng, miền. Hội
thảo đề xuất chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 sẽ
gồm: nhóm tiêu chí về thu nhập và nhóm tiêu chí về thiếu
hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Ban Soạn thảo sẽ ghi nhận
ý kiến đóng góp của các Bộ, ban, ngành, các địa phương
để hoàn thiện và sớm trình Thủ tướng ban hành chuẩn
nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025.n

TUỆ LÂM

Triển khai các hoạt động trong Tháng 
hành động phòng, chống ma túy năm 2020

Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm
2020, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Y tế các
tỉnh, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám
sát các hoạt động sản xuất, lưu thông, bảo quản, sử dụng
các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm
thuốc, thuốc dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện,
hướng thần và tiền chất tại các cơ sở dược, các cơ sở y tế
để kiểm soát tránh lạm dụng, thất thoát, thẩm lậu và sử
dụng mục đích ngoài điều trị; không để tội phạm lợi dụng
sản xuất ma túy tổng hợp, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của
pháp luật.n Đ.KHOA

Triển lãm “Tranh trong mùa giãn cách”
Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng

Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Báo Nhân Dân phối
hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm và ra
mắt cuốn sách với chủ đề “Tranh trong mùa giãn cách” giới
thiệu tới công chúng 126 tác phẩm của 44 hoạ sĩ tiêu biểu
trong nền mỹ thuật đương đại Việt Nam… Đây là những
họa phẩm được sáng tác trong thời gian cả đất nước đồng
lòng chống chọi và chế ngự đại dịch Covid-19. Các họa sĩ
tham gia sáng tác đã cùng truyền tải thông điệp đó qua
những tác phẩm hội họa, sáng tạo nên những bức tranh
mang đậm dấu ấn về những ngày đại dịch, thực hiện giãn
cách xã hội.n N.HỒNG

Nhà báo phải liên tục làm mới
bản thân 

Tại Hội nghị, các nhà báo tiền bối
đã chia sẻ những bài học, kinh nghiệm,
cách vượt qua những khó khăn, vất vả
cũng như cám dỗ vật chất của đặc thù
nghề nghiệp. Nhà báo lão thành Hà
Đăng - nguyên Trưởng ban Tư tưởng,
Văn hóa T.Ư, nguyên Tổng Biên tập

Báo Nhân Dân, nguyên Tổng Biên tập
Tạp chí Cộng sản - cho biết, bước vào
nghề báo từ năm 1950, đến nay là 70
năm, nhưng mỗi khi nghĩ về nghề, ông
vẫn bồi hồi xúc động. Trong thời gian
làm báo, ông ấn tượng sâu sắc đến lời
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Báo
chí là một mặt trận, cán bộ báo chí là
chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang
giấy là vũ khí sắc bén của họ...”. Nhà
báo Hà Đăng cho rằng: “Chúng ta
đang chủ trương chống lại những hành
vi tiêu cực trong xã hội mà nhà báo
muốn làm việc đó thì trước tiên, chính
mình phải chống tiêu cực trong bản
thân mình”.

Nhà báo Lãnh Thiết (Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng)
chia sẻ, gắn bó với nghề báo đến nay
đã 35 năm, nghề báo đã giúp anh có cơ
hội được đi nhiều nơi, được trải
nghiệm nhiều điều và hạnh phúc hơn
cả đó là nhìn thấy những hiệu ứng tích
cực từ cộng đồng, xã hội sau mỗi bài
báo mang đầy tâm huyết của mình
được lên sóng. Bên cạnh đó, trong quá
trình làm nghề, anh cũng đã trải qua
nhiều khó khăn, có lúc anh từng nghĩ
sẽ chuyển sang một công việc mới.
Tuy nhiên, nghiệp báo đã gắn bó và giữ
chân anh đến tận bây giờ chỉ với một
lý do duy nhất, đó là yêu nghề.

Trong 20 năm làm việc tại Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai, chị
H'Ne luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt
tình với công việc. “Nghề báo buộc
mỗi phóng viên phải vận động không
ngừng, phải liên tục làm mới bản thân.
Vì vậy, tôi luôn tìm thấy sự hứng khởi
trong công việc. Mỗi chuyến đi đến các
thôn, làng giúp tôi hiểu thêm về tình
hình ở cơ sở, đời sống của bà con. Là
người Jrai nên tôi có lợi thế khi có thể
nói cùng ngôn ngữ, hiểu rõ về phong
tục, tập quán của bà con. Nhờ vậy, tác
phẩm thêm chân thật, sinh động, đáp
ứng yêu cầu công chúng” - chị H'Ne
trải lòng.

Tự hào và đam mê
Tự hào tiếp nối truyền thống của

thế hệ đi trước, rất nhiều nhà báo hôm

nay đã và đang không ngừng nỗ lực
phấn đấu để góp sức mình vào sự phát
triển của mỗi cơ quan báo chí, đơn vị
đang công tác nói riêng và sự nghiệp
báo chí cách mạng nói chung, đáp ứng
những nhiệm vụ, yêu cầu, đòi hỏi ngày
càng cao trong giai đoạn mới.

Nhà báo trẻ Phan Ý Linh - công
tác tại Trung tâm Sản xuất các

chương trình giáo dục (Đài Truyền
hình Việt Nam) - chia sẻ, trong 4 năm
làm việc tại Đài Truyền hình, cô cùng
cộng sự đã sản xuất được 24 bộ phim
tài liệu, đặc biệt là bộ phim về "Covid
- Cuộc chiến tại Việt Nam". Đây là
một dữ liệu lịch sử quan trọng cho
quốc gia và thế hệ sau này, cho thấy
sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân,
tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết
của mọi người dân Việt Nam; những
nỗ lực, ý tưởng, phát minh sáng chế
của các nhà khoa học Việt Nam trong
việc chung tay với thế giới đẩy lùi
dịch bệnh. Phan Ý Linh tin rằng,
những gì có động lực từ tình yêu sẽ
luôn khiến mình không phải hối tiếc.
Nó được lan tỏa, được cộng hưởng và
tạo ra một nguồn năng lượng mạnh
mẽ để chúng ta thăng hoa trong công
việc mà chưa bao giờ cần dừng lại để
hỏi bản thân rằng: “Mình có đang dấn
thân hay không?”.

Là nhà báo thuộc thế hệ “8x”, chị
Vi Thúy Hường (Báo Lạng Sơn) bày
tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được làm
việc tại cơ quan báo Đảng, tiếp nối
truyền thống của các thế hệ người làm
báo cách mạng Việt Nam, đóng góp
một phần đưa báo chí thực sự trở thành
cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân
dân. Mặc dù cũng gặp phải không ít

khó khăn, nguy hiểm nhưng với tình
yêu nghề, Nhà báo Vi Thúy Hường
luôn hăng hái, tích cực đi cơ sở để nắm
bắt, phản ánh những vấn đề thời sự, dư
luận quan tâm, từ đó có những tác
phẩm mang hơi thở cuộc sống, nhận
được phản hồi tích cực của độc giả. 

Ngoài ra, còn rất nhiều nhà báo,
phóng viên đã không ngại khó khăn,
thử thách, hăng hái đến những vùng
biên giới, hải đảo xa xôi kịp thời tuyên
truyền, cổ vũ, động viên nhân dân, bám
rừng, bám biển bảo vệ chủ quyền
thiêng liêng của Tổ quốc; những nhà
báo đi vào tâm bão, vùng dịch để có
những phóng sự chân thực nhất về
cuộc sống của người dân bị thiên tai,
dịch bệnh... Thậm chí, nhiều nhà báo
đã mãi mãi ra đi trong quá trình tác
nghiệp ngay trong thời bình. Họ đã tiếp
nối được truyền thống vẻ vang của thế
hệ nhà báo tiền bối, xứng đáng được
nhân dân ghi nhận và vinh danh.n

Các đồng chí: Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Trưởng ban Dân
vận T.Ư Trương Thị Mai thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao hoa tặng
các đại biểu tham dự Hội nghị                                                      Ảnh: VÕ LÂM

Tại Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu” nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), đại diện các nhà báo lão thành, nhà báo tiêu biểu đã trao đổi kinh nghiệm
nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người cầm bút; đồng thời chia sẻ những vất vả, thử thách trong nghề.

Kỷ NIệM 95 NăM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MạNG VIệT NAM: 

Lan tỏa tình yêu nghề
r LÊ HÒA

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian gặp mặt, chúc mừng các
nhà báo lão thành cùng 187 nhà báo tiêu biểu, đại diện cho hơn 41.000
người làm báo cả nước về tham dự Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người
làm báo tiêu biểu”. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư
gửi tới các đại biểu tham dự Hội nghị và toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nhà
báo Việt Nam, người làm báo cả nước những tình cảm gắn bó thân thiết và
lời chúc mừng tốt đẹp nhất.n
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Văn phòng Kiểm toán tối cao nước
Cộng hòa Slovakia vừa qua đã tiến
hành kiểm toán quy trình thực hiện các
dự án trong hai chương trình do Quỹ
Cấu trúc và đầu tư châu Âu (ESI) tài trợ.
Cuộc kiểm toán đã chỉ ra nhiều thiếu
sót, đặc biệt trong công tác giám sát tài
chính và kiểm soát nội bộ. 

Sử dụng kinh phí tài trợ không đúng
mục đích

Theo các chương trình thỏa thuận tài
trợ, hỗ trợ của Liên minh châu Âu, ESI đã
tài trợ kinh phí thực hiện các dự án của
Chương trình Hoạt động khu vực tích hợp
(IROP) và Chương trình Nghiên cứu và
Đổi mới hoạt động (OPR&D) tại Slovakia
từ năm 2014-2020. 

Vừa qua, sau khi tiến hành kiểm tra,
Văn phòng Kiểm toán tối cao Slovakia chỉ
ra rằng, các cơ quan quản lý dự án, cơ quan
trung gian của hai chương trình đã không
sử dụng ngân sách tài trợ đúng mục đích,
nhiều khoản kinh phí cũng không được sử
dụng hiệu quả và bị bội chi. Nhiều sai
phạm, thiếu sót đã bị phát hiện và lên án từ
khâu phê duyệt dự án cho đến quá trình
thực hiện các dự án.

Văn phòng Kiểm toán đã tiến hành
kiểm tra 14 cơ quan được nhận các khoản
hỗ trợ tài chính không hoàn trả từ ESI,
đồng thời kiểm tra hoạt động của hai Bộ:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Slovakia với tư cách là cơ quan quản lý
IROP; Bộ Kinh tế Slovakia với tư cách là
cơ quan trung gian cho OPR&D.  

Ở cả hai Bộ, Văn phòng Kiểm toán
đều chỉ ra những bằng chứng cho thấy
nhiều quy định đã bị vi phạm, đặc biệt
trong việc kiểm soát hoạt động mua sắm
công và công tác giám sát tình hình tài
chính. Do công tác quản lý yếu kém,
chậm chạp, các dự án dù được cấp kinh
phí đầy đủ cũng không đáp ứng được thời
hạn hoàn thành gây ảnh hưởng lớn đến
việc hoàn thành hai chương trình trên. 

Bên cạnh đó, Báo cáo kiểm toán nhấn
mạnh các phát hiện nghiêm trọng, điển hình

là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã để xảy ra nhiều thiếu sót trong việc giám
sát các dự án, giám sát công tác quản lý, sử
dụng kinh phí. Trong số 7 dự án được kiểm
toán, có tới 5 trường hợp các đơn vị thầu
không đủ năng lực chuyên môn để kiểm
soát dự án và lên kế hoạch, dự toán để đề
xuất kinh phí tài trợ phù hợp dẫn đến nhiều
sai sót trong hoạt động chuyên môn, các yêu
cầu bắt buộc đối với các đơn vị thực hiện dự
án cũng không được tuân thủ nghiêm ngặt.
Tổng số tiền được tài trợ cho IROP trong
giai đoạn 2014-2020 từ các nguồn tài chính
của EU lên tới gần 1,7 tỷ Euro. Tuy nhiên,
tính đến cuối tháng 10/2019, số tiền thực tế
được sử dụng đúng mục đích chỉ đạt 278
triệu Euro (chiếm 16,5%). 

Hệ lụy từ việc buông lỏng quản lý 
Kinh phí tài trợ cho các dự án của

OPR&D được tính toán sẽ bội chi 401 triệu
Euro. Trong số đó, hơn 78 triệu Euro đã bị
chi tính đến cuối tháng 10/2019. Theo tính
toán, đến cuối năm 2023, gần 323 triệu
Euro sẽ cần được phân bổ tiếp cho Chương
trình. Đại diện Liên minh châu Âu cho
rằng, việc phân bổ, sử dụng kinh phí tài trợ

không tuân thủ các quy định, không đạt
hiệu quả như cam kết và việc bội chi
nghiêm trọng trên hoàn toàn thuộc về trách
nhiệm của Bộ Kinh tế Slovakia. 

Các kiểm toán viên cho rằng, nếu
không chấn chỉnh công tác quản lý, phân
bổ và sử dụng ngân sách tài trợ, các dự án
của quốc gia sẽ thiếu hụt kinh phí nghiêm
trọng, có thể bị bỏ dở giữa chừng gây nhiều
hậu quả nặng nề hơn nữa.

Ủy ban châu Âu cho biết thêm, những
năm gần đây, các trường hợp sử dụng ngân
sách tài trợ từ ESI đã gia tăng và đang
khiến các các quỹ tài trợ của Liên minh
châu Âu dần cạn kiệt. Việc không tuân thủ
các quy định sử dụng ngân sách tài trợ
khiến các mục tiêu của các chương trình
không thể hoàn thành, các nguồn tài
nguyên của quốc gia nói riêng và châu Âu
nói chung bị lãng phí nghiêm trọng. Các cơ
quan được giao trách nhiệm thực hiện dự
án không hoàn thành nhiệm vụ và yêu cầu
đề ra sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm
khắc. Tuy nhiên, hệ lụy là cả Chính phủ sẽ
phải chịu trách nhiệm và nhận những hình
phạt từ Liên minh châu Âu.n

(Theo opii.gov.sk và tổng hợp)

Nhiều sai phạm của IROP và OPR&D đã bị phát hiện, lên án     Ảnh: forgetsomeday

Cuộc kiểm toán mới đây của
Cơ quan Tổng Kiểm soát và

Kiểm toán Ấn Độ (CAG) đã chỉ ra
nhiều hành vi gian lận, tham nhũng
với giá trị hơn 5,7 triệu Rupee
(tương đương khoảng 75.000
USD) tại Trường Đại học tổng hợp
Jawaharlah Nehru - một trong
những ngôi trường danh tiếng lâu
đời tại Ấn Độ. Bê bối này được
cho là có liên quan đến hơn 100
chức sắc của nhà trường và vụ việc
đang được chuyển cho cơ quan
hình sự tiếp tục điều tra.

Bản báo cáo được CAG thực

hiện cho giai đoạn tài chính 2017-
2018. Theo đó, hàng loạt các chức
sắc của Đại học Jawaharlah Nehru
bị chỉ trích đã lạm dụng quyền hạn
để tạo và cung cấp nhiều hóa đơn,
chứng từ giả mạo nhằm sử dụng
cho các mục đích cá nhân, như:
mua vé máy bay, đi du lịch, hóa
đơn dịch vụ điện thoại... 

Những sai phạm này được đưa
ra ánh sáng sau khi Chính phủ

nước này yêu cầu làm rõ tính
minh bạch trong hoạt động tài
chính của hai trường đại học ở
New Delhi là Đại học tổng hợp
Jawaharlah Nehru và Đại học
Milia Islamia. CAG cho biết, các
kiểm toán viên hiện đang tiếp tục
kiểm toán hai trường đại học này
cho các giai đoạn tài chính 2018-
2019 và 2019-2020. Kết quả kiểm
toán sẽ sớm được hoàn thiện và

công khai theo Luật về quyền
thông tin của Ấn Độ.

CAG khuyến nghị Ban Lãnh
đạo Trường Đại học Jawaharlah
Nehru cần nhanh chóng tiến hành
thu hồi các khoản giải ngân sai quy
định, đồng thời yêu cầu nhà trường
thúc đẩy cải cách mạnh mẽ các quy
chế tài chính nhằm thắt chặt quản
lý chi tiêu. Hiện Ban Lãnh đạo đã
yêu cầu những cán bộ sai phạm

tiến hành giải trình và đến nay, 34
cán bộ đã bị đình chỉ công tác.  

Trước đó, hồi tháng 01/2020,
Trường Đại học Jawaharlah Nehru
cũng từng dính bê bối liên quan đến
bạo lực sau khi để xảy ra một vụ ẩu
đả mang hơi hướng xung đột sắc tộc,
khiến ít nhất 23 người bị thương.n

Theo New Indian Express 
và Opindia

HOÀNG BÁCH

ẤN độ:

Bê bối gian lận tại Trường Đại học Jawaharlah Nehru

Kenya: Cần ít nhất 1,6 tỷ USD 
để hồi phục nền kinh tế

Hãng kiểm toán EY mới đây công bố kết quả
khảo sát cho thấy, Kenya sẽ phải cần ít nhất 170
tỷ Shilling (1,6 tỷ USD) để có thể hồi phục nền
kinh tế. Một số chuyên gia tại EY cho rằng,
nhiều biện pháp can thiệp của Chính phủ có thể
không đủ để tạo bước nhảy, mặc dù Chính phủ
dự kiến chi 2.790 tỷ USD cho năm tài chính tới
đây bắt đầu từ ngày 01/7/2020.n

(Theo The Star Kenya)

Uganda: Sai phạm trong một số 
dự án do EU tài trợ tại Kampala

Báo cáo kiểm toán nội bộ do chính quyền TP.
Kampala (KCCA) lập cho giai đoạn tài chính
2019-2020 vừa qua đã đặt ra nhiều quan ngại về
tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hai
dự án vệ sinh môi trường và cải thiện khí hậu do
Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. KCCA chỉ trích
nhiều sai phạm trong mua sắm thầu, lập kế
hoạch và thực hiện dự án, tính bất nhất trong các
con số báo cáo tài chính, tuyển dụng nhân sự...n

(Theo All Africa)

Hàn Quốc: Kiểm toán thuế 
Starbucks

Cơ quan Thuế vụ quốc gia Hàn Quốc (NTS)
cho biết sẽ tiến hành một cuộc kiểm toán sổ sách
tài chính và nghĩa vụ thuế đối với chuỗi cà phê
Starbucks tại nước này, trước những cáo buộc về
trốn thuế và gian lận kế toán. NTS hiện đã thu
giữ sổ sách kế toán và dữ liệu máy tính tại trụ sở
của Starbucks tại Seoul nhằm phục vụ công tác
kiểm toán.n (Theo Korea Herald)

SLOVAKIA: 

Quản lý, sử dụng ngân sách tài trợ 
kém hiệu quả
r THANH XUYÊN

BDO trở thành hãng kiểm toán hàng đầu
tại thị trường kiểm toán của Anh, với 297
cuộc kiểm toán được thực hiện tại các công
ty niêm yết.n      (Theo Accountancy)

Trong báo cáo mới nhất, KTNN Philip-
pines (COA) chỉ trích Viện Phát triển Philip-
pines (PIDS) đã không hoàn thành 24 dự án
nghiên cứu với giá trị 81,23 triệu Peso trong
thời gian quy định.n (Theo Inquirer)

Tổng công ty Dầu khí quốc gia Nigeria
(NNPC) vừa công bố báo cáo tài chính đã
được kiểm toán, theo đó ghi nhận thua lỗ 154
tỷ Naira.n (Theo All Africa)
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