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

Báo cáo đầu tiên trong chuỗi báo cáo thường niên về “Đánh giá
mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ

tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia” vừa được Phòng

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Tổng cục
Hải quan - Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại
Việt Nam công bố ngày 22/6.

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tổng hợp và phản ánh ý kiến
của 3.085 phiếu trả lời hợp lệ (trong số 3.278 phiếu trả lời) của
12.811 DN được lựa chọn ngẫu nhiên có thực hiện 12 thủ tục hành
chính của 5 Bộ, ngành và thủ tục liên ngành (Bộ Công Thương, Bộ
Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ
Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế) trong thời gian 12 tháng

(Xem tiếp trang 6)

Rút ngắn thời gian là
tăng hiệu quả
r TS. NGUYỄN MINH PHONG - Chuyên gia Kinh tế

KIểM TOÁN CHUYÊN đề THựC HIệN Cơ CHế Tự CHủ TạI CÁC TRườNG đạI HọC, 
BệNH VIệN CÔNG LậP:

Kỳ V Hoàn thiện cơ chế để nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác tự chủ y tế (Xem trang 8)

-

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp
Ban Chỉ đạo điều hành giá
Sáng 01/7, phát biểu khai mạc cuộc họp

Ban Chỉ đạo điều hành giá, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thảo
luận kỹ về giải pháp kiểm soát lạm phát
dưới ngưỡng 4%. Thủ tướng nêu rõ, chúng
ta ở tư thế phòng thủ bệnh tật trong quá
trình phát triển, tức là không chỉ phòng thủ
bình thường mà phòng thủ cao, với mục
tiêu không được để Covid-19 quay lại lần
thứ 2, xóa bỏ thành quả bảo vệ sức khỏe
của người dân.

Thủ tướng nêu ra 4 lĩnh vực mà Chính
phủ quan tâm, phải giải quyết tốt và đề nghị
Ban Chỉ đạo điều hành giá góp ý. Thứ nhất
là có mức tăng trưởng cần thiết. Đây là bài
toán nặng nề. Thứ hai là bảo đảm an sinh xã
hội, chống thất nghiệp, “làm sao đừng để
nhân dân đói kém, thiếu thốn, khó khăn
trong đại dịch”. Mục tiêu thứ ba cần thảo
luận là kiểm soát lạm phát trong ngưỡng

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá                               Ảnh: QUANG HIẾU(Xem tiếp trang 3)
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Ngày 01/7, các đại biểu Quốc hội
tại đơn vị bầu cử số 4 (tỉnh

Nghệ An) gồm: Uỷ viên Ban Chấp
hành T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc; Phó Trưởng
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ
An Trần Văn Mão và Phó Trưởng
phòng Bình đẳng giới Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội Đinh Thị
Kiều Trinh đã có cuộc tiếp xúc cử tri
huyện Thanh Chương và xã Kim
Liên (huyện Nam Đàn).

Cử tri huyện Thanh Chương phản
ánh tình trạng hồ sơ hưởng chế độ
thương binh giả, chế độ chất độc da
cam, chế độ, chính sách cho người có
công với cách mạng. Cử tri đề nghị
Nhà nước cần tiếp tục có cơ chế, chính
sách hỗ trợ sản xuất cho người nông
dân, hạ độ tuổi hưởng chế độ, chính
sách cho người cao tuổi; vấn đề hỗ trợ
do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; quan
tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xây
dựng nông thôn mới; chất lượng
nguồn điện, bất cập trong cách tính
tiền điện… 

Cử tri xã Kim Liên đề nghị sớm di
dời 12 hộ dân ở xóm Lâm nghiệp sau
khi triển khai xây dựng Dự án Đền
Chung Sơn; Dự án nước sạch cho

người dân xã Kim Liên và các xã lân
cận do đường ống nhỏ đến mùa nắng
nóng không đủ cung cấp nước cho
người dân. Dự án khôi phục sông
Lam Trà triển khai nhiều năm nay vẫn
chưa được khôi phục ảnh hưởng đến
sản xuất nông nghiệp của người dân,
đề nghị Nhà nước quan tâm sớm triển
khai Dự án. Đường 539 C nối Kim
Liên và Khu tưởng niệm đồng chí Lê
Hồng Phong xuống cấp, đề nghị tỉnh
nâng cấp tuyến đường để phục vụ

phát triển kinh tế và thúc đẩy du lịch
của các địa phương trong vùng; sớm
hoàn thành Dự án Chợ cầu Kim Liên.
Nhà nước tiếp tục có các giải pháp
tăng cường công tác phòng chống
tham nhũng…

Bên cạnh đó, các cử tri kiến
nghị với đại biểu Quốc hội liên
quan đến các vấn đề: Chế độ phụ
cấp cho cán bộ ở cơ sở theo Nghị
định 34 của Chính phủ còn nhiều

Từ ngày 22 - 25/6, Đoàn công tác
của KTNN do Ủy viên Ban Chấp

hành T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu đã có
chuyế́n thăm và làm việc với các tỉnh:
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng
Tháp, Cần Thơ về công tác phối hợp
giữa KTNN với các địa phương trong
thời gian qua.

Tại các buổi làm việc, Đoàn công
tác đã được các đồng chí Lãnh đạo địa
phương thông tin về tình hình kinh tế
- xã hội cũng như sự phối hợp chặt chẽ
giữa KTNN các khu vực với địa
phương trong việc quản lý tài chính,

tài sản công. Ghi nhận vai trò quan
trọng của KTNN, Lãnh đạo các địa
phương đều mong muốn tiếp tục nhận
được sự hỗ trợ của KTNN và các
KTNN khu vực trong công tác quản lý
tài chính, tài sản công nhằm phát triển
kinh tế địa phương... 

Phát biểu tại các buổi làm việc,
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức
Phớc chúc mừng những thành tựu mà
các địa phương đã đạt được và cảm ơn
sự phối hợp tốt của các địa phương đã
giúp cho ngành KTNN hoàn thành
nhiệm vụ được giao, góp phần cùng xây
dựng nền tài chính công minh bạch,

hiệu quả. Tổng Kiểm toán Nhà nước
cho biết, KTNN sẽ luôn đồng hành
cùng các địa phương trong việc quản lý,
sử dụng tài chính công, tài sản công;
đưa ra những kiến nghị về sửa đổi, bổ
sung, hủy bỏ hoặc thay thế các văn bản
pháp luật không còn phù hợp, nhằm bịt
lỗ hổng cơ chế, chính sách để tạo điều
kiện giúp các địa phương phát triển… 

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc thay mặt ngành
KTNN trao tặng mỗi địa phương 100
triệu đồng cho Quỹ Khuyến học và một
số máy tính xách tay cho các cơ sở giáo
dục trong tỉnh.n Theo sav.gov.vn
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Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
đã ký, ban hành Quyết định số 768/QĐ-KTNN

về việc bổ nhiệm ông Trần Hải Đông - Phó Kiểm toán
trưởng KTNN chuyên ngành V - giữ chức vụ Kiểm toán
trưởng KTNN chuyên ngành V. Thời hạn bổ nhiệm là
5 năm, kể từ ngày 01/7/2020.n   PHƯƠNG LAN

r Tối 30/6, tại TP. Hà Nội đã diễn ra Chương trình
“Vinh quang trên tuyến đầu”. Đây là chương trình
tôn vinh những thành tựu nổi bật và những đóng góp
của các cấp, các ngành, tập thể và cá nhân trong công
tác phòng, chống đại dịch Covid-19; trong đó, Quân
đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng
xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng, Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và đại diện lãnh đạo
các Bộ, ngành, đoàn thể tham dự.
r Chiều 29/6, Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư
Đảng do Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư
Đảng Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn đã có buổi
làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Lào Cai.n

(Xem tiếp trang 5)

(Xem tiếp trang 3) Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước kết thúc tốt đẹp 
chuyến thăm, làm việc với 5 tỉnh phía Nam

Thêm 6 dịch vụ công được cung cấp trên
Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 01/7

Sáng 01/7, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư
pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bảo hiểm

xã hội Việt Nam tổ chức Họp báo công bố dịch vụ công
thứ 725 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Cổng
DVCQG) - dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản
chính và một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu khác.

Theo đó, 6 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp
trên Cổng DVCQG từ ngày 01/7/2020 bao gồm: Chứng
thực bản sao điện tử từ bản chính; cấp mới, đổi giấy phép
lái xe mức độ 4; nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc
lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của
Thanh tra giao thông; nộp tiền xử lý vi phạm hành chính
thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền
của Cảnh sát giao thông; đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự
nguyện; gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của dịch vụ công số
725 - dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính,

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri 
huyện Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An)

Giải thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ
KTNN lần thứ VII thành công tốt đẹp

Chiều 26/6, sau những trận thi đấu sôi nổi, Giải thể thao
chào mừng Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII đã

kết thúc thành công tốt đẹp.
Giải thi đấu thu hút hơn 360 vận động viên đến từ 29

đơn vị trong Ngành tham gia thi đấu 5 môn thể thao: cầu
lông, bóng bàn, quần vợt, cờ tướng và kéo co. Kết quả:
giải Nhất toàn đoàn thuộc về Văn phòng KTNN, giải Nhì
thuộc về Đoàn KTNN khu vực X, đồng giải Ba là Đoàn
KTNN chuyên ngành II và KTNN khu vực VI. Sáu đoàn
đạt giải Khuyến khích gồm: Thanh tra KTNN, Báo Kiểm
toán, KTNN khu vực VI, Ban Quản lý dự án, Vụ Hợp tác
quốc tế và KTNN khu vực IX.

Giải thi đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm
26 năm Ngày thành lập KTNN, chào mừng Đại hội Đảng
bộ KTNN lần thứ VII; đồng thời nhằm động viên phong
trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ công chức,
viên chức, người lao động ngành KTNN.n N.LỘC

Đó là chủ đề của Chương trình Đối
thoại trực tuyến giữa đồng chí Bí

thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc với đoàn viên,
thanh niên KTNN dự kiến tổ chức
ngày 03/7 tại Hà Nội, kết nối trực
tuyến với các KTNN khu vực.

Chương trình Đối thoại trực tuyến
do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên
KTNN tổ chức nhằm tuyên truyền và
nâng cao nhận thức cho các đoàn
viên, thanh niên về Đại hội Đảng bộ
KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-
2025; qua đó thúc đẩy đoàn viên,
thanh niên thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội; ôn lại truyền thống
lịch sử vẻ vang của Đảng, tăng cường
bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị,
giáo dục đoàn viên, thanh niên về tinh
thần tự tôn dân tộc, ý thức trách
nhiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Chương trình cũng tạo cơ hội để đoàn
viên, thanh niên nói lên tiếng nói của
mình, thể hiện vai trò, trách nhiệm
của thế hệ trẻ tham gia xây dựng
Đảng ngày càng trong sạch, vững
mạnh; đồng thời mong muốn các cấp
ủy đảng tiếp tục lắng nghe, chia sẻ,
đồng hành với thanh niên, tạo cầu nối
gắn kết mối quan hệ giữa Đảng với
thanh niên, thanh niên với Đảng.

Nội dung Chương trình Đối thoại
gồm 3 phần. Trong đó, phần 1 tập
trung vào chủ đề: “Đảng với Tuổi trẻ
Kiểm toán - Tuổi trẻ Kiểm toán với
Đảng”.  Phần 2 của Chương trình có
chủ đề “Tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước
- Sắt son niềm tin với Đảng”. Tại phần
này, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư
Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước -
sẽ trả lời các câu hỏi của đoàn viên,
thanh niên, tập trung vào những tâm

tư, nguyện vọng, đề xuất của đảng viên
trẻ, đoàn viên, thanh niên đối với sự
lãnh đạo của Đảng ủy, các cấp ủy
Đảng; công tác Đoàn tham gia xây
dựng Đảng; đề xuất các nhóm giải
pháp, mô hình đoàn viên, thanh niên
tham gia xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh; phát huy năng lực và bản
lĩnh của đoàn viên, thanh niên KTNN
trong thời đại mới; phát huy các giá trị
"Kỷ cương, liêm chính, chuyên
nghiệp, đổi mới và hội nhập" trong đội
ngũ đoàn viên, thanh niên KTNN giai
đoạn mới; kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng
ủy KTNN đối với thế hệ trẻ, thanh
niên KTNN…

Phần 3 của Chương trình sẽ là trao
Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho
các đồng chí Lãnh đạo KTNN và các
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ
Đảng ủy KTNN.n THANH TÙNG

“Tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước - Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm

r Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN vừa họp phiên
thường kỳ tháng 6/2020 dưới sự chủ trì của Bí thư
Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.
r KTNN chuyên ngành Ib; Trường Đào tạo và Bồi
dưỡng nghiệp vụ kiểm toán vừa tổ chức thành công
Hội nghị điển hình tiên tiến. 
r Vừa qua, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức
nghiệm thu 2 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
năm 2019.n              THU HUYỀN
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dưới 4% như Quốc hội đề ra. “Có
làm được điều đó không là bài toán
rất lớn”, Thủ tướng nói, công tác
điều hành giá phải phục vụ mục
tiêu này. Thứ tư là bảo đảm các cân
đối lớn của nền kinh tế. Trong đó,
Thủ tướng lưu ý bảo đảm an ninh
lương thực, nhất là trong bối cảnh
thiên tai, lũ lụt. Trong các mục tiêu
này, Thủ tướng đề nghị thảo luận kỹ
về mục tiêu thứ ba, về “áp lực lên
mặt bằng giá là gì”, về các giải
pháp điều hành giá trong quý III,
IV/2020 để giữ ổn định giá cả, “chứ
tăng trưởng mà để lạm phát cao là
thất bại”.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính,
CPI tháng 6 tăng 0,66%. Từ đó,
CPI bình quân giảm dần từ mức cao
là 6,54% về mức 4,19% trong 6

tháng đầu năm, dần tiệm cận với
chỉ tiêu kiểm soát lạm phát ở mức
4% mà Quốc hội đề ra.

Báo cáo cho biết, trên cơ sở kết
quả thực hiện công tác quản lý, điều
hành giá 6 tháng đầu năm, để thực
hiện được mục tiêu kiểm soát CPI
bình quân cả năm 2020 trong
khoảng 4% thì dư địa cho các tháng
còn lại sẽ ở mức +0,56%/tháng.
Như vậy, đến thời điểm hiện nay, có
thể thấy dư địa cho công tác kiểm
soát lạm phát trong các tháng còn
lại vẫn ở ngưỡng tương đối thuận
lợi và với quyết tâm của Chính phủ
và Thủ tướng thì kiểm soát lạm
phát năm 2020 sẽ dưới 4%. Tuy
nhiên, trong bối cảnh triển vọng
kinh tế thế giới được dự báo vẫn ảm
đạm do tình hình dịch bệnh, việc

điều hành giá vẫn cần được thực
hiện thận trọng.

Về giá cả một số mặt hàng,
nguồn cung thịt lợn đang được bổ
sung từ hoạt động chăn nuôi, tái đàn,
nhập khẩu dần được đáp ứng trong
thời điểm cuối quý III, đầu quý
IV/2020. Trong các tháng tiếp theo,
giá thịt lợn nhiều khả năng sẽ không
có biến động lớn so với mức giá hiện
nay và có thể xu hướng giảm dần
trong quý IV. Giá các mặt hàng tiêu
dùng, lương thực, thực phẩm trên thị
trường cơ bản ổn định do nguồn
cung trong nước dồi dào, đáp ứng
được nhu cầu của người dân. Giá
điện cơ bản được giữ ổn định trong
năm 2020 theo đúng chỉ đạo của
Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo
điều hành giá.n Theo chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ...       (Tiếp theo trang 1)

Kết quả thực hiện kiến nghị
kiểm toán còn hạn chế

Báo cáo trước Quốc hội về kết
quả kiểm tra tình hình thực hiện
kiến nghị kiểm toán năm 2018 về
niên độ NSNN năm 2017 của
KTNN trong năm 2019, Tổng
Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
cho biết, tính đến ngày 31/12/2019,
số kiến nghị xử lý tài chính thực
hiện là 65.919 tỷ đồng, đạt 71,8%
tổng số kiến nghị (năm 2016 đạt
78,2%, năm 2017 đạt 73,2%),
trong đó tăng thu, giảm chi NSNN
30.559 tỷ đồng, đạt 70,9%.

Cũng theo Tổng Kiểm toán
Nhà nước, mặc dù năm 2019,
KTNN đã có nhiều giải pháp
quyết liệt để nâng cao hiệu lực
thực hiện kiến nghị kiểm toán
nhưng kết quả thực hiện kiến nghị
xử lý tài chính năm 2018 đối với
niên độ ngân sách năm 2017 còn
hạn chế (thấp hơn tỷ lệ thực hiện
năm 2017), một số kiến nghị xử lý
về tài chính chưa thực hiện.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình
trạng trên là do đơn vị được kiểm
toán gặp khó khăn về tài chính
hoặc đang rà soát nguồn tài chính
để bố trí nguồn nộp NSNN; dự án
đầu tư đang trong quá trình thực
hiện hoặc đã hoàn thành nhưng
chưa được phê duyệt quyết toán;
kiến nghị kiểm toán liên quan
nhiều đối tượng, đơn vị nên chậm
trễ trong quá trình thực hiện…

Thảo luận vấn đề này tại Kỳ
họp, một số đại biểu Quốc hội
cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, tỷ lệ
thực hiện kiến nghị của KTNN
còn chưa cao, việc báo cáo xử lý
trách nhiệm cá nhân và tập thể sai
phạm trong quản lý ngân sách theo
nghị quyết của Quốc hội nhiều
năm chậm trễ, mức độ xử lý chủ
yếu là kiểm điểm, phê bình, ảnh
hưởng đến việc chấn chỉnh kỷ
cương, kỷ luật ngân sách.

Đồng tình với ý kiến các đại
biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội nêu rõ, việc xử lý
nghiêm và báo cáo kết quả xử lý
trách nhiệm cá nhân và tập thể sai
phạm trong quản lý ngân sách là
cần thiết để công khai, minh bạch

trong xử lý sai phạm, góp phần
chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật ngân
sách. Tuy nhiên, việc thực hiện
kiến nghị của KTNN còn chưa
triệt để, chưa tổng hợp báo cáo số
thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm
toán lũy kế để phản ánh đúng tình
hình thực hiện kiến nghị kiểm
toán. Vì vậy, Quốc hội đề nghị
Chính phủ, hằng năm, khi trình
quyết toán phải báo cáo lũy kế kết
quả thực hiện kết luận, kiến nghị
kiểm toán các năm trước.

Bảo đảm việc thực thi nghiêm
túc các kiến nghị kiểm toán

Trao đổi với phóng viên Báo
Kiểm toán bên lề Kỳ họp sau khi
Nghị quyết được thông qua, nhiều
đại biểu Quốc hội đánh giá cao
việc đưa vào Nghị quyết yêu cầu
Chính phủ báo cáo lũy kế việc thực
hiện kiến nghị kiểm toán. Theo đại
biểu Trần Hoàng Ngân (TP.
HCM), KTNN có vai trò rất quan
trọng, góp phần bảo vệ tiền và tài
sản nhà nước. Trong các báo cáo
về quyết toán NSNN, các đại biểu
Quốc hội rất quan tâm đến báo cáo
của KTNN. Việc Quốc hội yêu cầu
trong báo cáo quyết toán NSNN
hằng năm phải có nội dung liên
quan đến lũy kế kết quả thực hiện
kiến nghị kiểm toán là điều cần
thiết, bởi việc thực hiện nghiêm
các kết luận, kiến nghị kiểm toán
sẽ thu hồi về cho ngân sách quốc
gia các khoản thu, chi chưa hợp lý.
Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình
ngân sách đang có nhiều thách

thức thì vai trò của KTNN càng
quan trọng. Đại biểu cũng cho
rằng, muốn thực hiện nghiêm kỷ
luật ngân sách thì phải gắn với
trách nhiệm của người đứng đầu,
gắn với quyền lợi của từng địa
phương. Chẳng hạn, đối với những
địa phương thường xuyên vi phạm
trong quản lý, sử dụng ngân sách
mà KTNN đã chỉ ra thì địa phương
đó không được ưu tiên trong việc
phân bổ vốn đầu tư…

Đại biểu Bùi Văn Phương
(Ninh Bình) phân tích, trách
nhiệm của cơ quan kiểm toán là
phải báo cáo Quốc hội những nội
dung mình kiểm toán. Đại biểu
Quốc hội và các cơ quan của Quốc
hội có trách nhiệm giám sát việc
thực thi các kiến nghị của KTNN.

Nếu chỉ cắt khúc báo cáo theo
từng năm thì đại biểu Quốc hội
khó có thể thể nắm được một cách
hệ thống việc thực hiện kiến nghị
kiểm toán từ các năm trước dồn lại
như thế nào. Vì vậy, việc Quốc hội
yêu cầu Chính phủ phải báo cáo
lũy kế việc thực hiện kiến nghị
kiểm toán khi trình quyết toán
hằng năm là rất cần thiết, nhằm
phục vụ cho yêu cầu giám sát của
Quốc hội và các đại biểu Quốc
hội.  Đây cũng là thước đo để đánh
giá việc thực hiện của Chính phủ.
“Việc đưa nội dung này vào Nghị
quyết là một điểm rất mới và phù
hợp với yêu cầu hiện nay để đảm
bảo những kiến nghị của KTNN
phải được thực hiện một cách
nghiêm túc và các cơ quan của

Quốc hội, các đại biểu Quốc hội
phải giám sát việc thực thi đó” -
đại biểu nhấn mạnh.

Cũng theo đại biểu Bùi Văn
Phương, chắc chắn việc thực hiện
kiến nghị kiểm toán trong thời
gian tới sẽ tốt hơn. Bởi khi báo cáo
ra Quốc hội, nếu các đơn vị được
kiểm toán không thực hiện kiến
nghị kiểm toán, các đại biểu Quốc
hội sẽ “truy” về nguyên nhân cũng
như trách nhiệm của các cơ quan,
các chủ thể được kiến nghị. Đây
cũng là hình thức công khai, minh
bạch để thấy rõ nơi nào, địa
phương nào thực hiện tốt, nơi nào
thực hiện chưa tốt, qua đó sẽ tác
động đến những người có trách
nhiệm chỉ đạo, điều hành để thực
thi nghiêm túc hơn.

Đồng quan điểm, đại biểu
Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên)
nhấn mạnh, hiện nay, các đại biểu
Quốc hội cũng khó biết được sau
khi KTNN đưa ra kiến nghị thì Bộ,
ngành, địa phương nào thực hiện,
Bộ, ngành, địa phương nào không
thực hiện. Do đó, Chính phủ cần
báo cáo rõ tình hình thực hiện kiến
nghị kiểm toán trước Quốc hội để
cử tri cả nước biết. Đối với những
đơn vị nào thực hiện chưa nghiêm
hoặc chưa thực hiện thì Chính phủ
phải chỉ đạo thực hiện. Thậm chí,
những Bộ, ngành, địa phương nào,
những người đứng đầu đơn vị nào
không chấp hành kiến nghị kiểm
toán thì Chính phủ phải có hình
thức xử lý để nâng cao hiệu lực,
hiệu quả kiểm toán. Mặt khác, khi
những đơn vị chưa thực hiện được
công bố công khai cũng là cơ sở
để Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, cũng như đại biểu Quốc
hội tiếp tục giám sát đến cùng việc
thực hiện kiến nghị kiểm toán.n

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ cần báo cáo rõ tình
hình thực hiện kiến nghị kiểm toán trước Quốc hội để cử tri cả nước
được biết                                                                        Ảnh: TTXVN

Tại Nghị quyết Phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết
toán NSNN năm 2018 vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải báo cáo
lũy kế kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN, khi trình quyết toán NSNN hằng năm. Theo
các đại biểu Quốc hội, việc đặt ra yêu cầu này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm và bảo đảm tính
minh bạch trong thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Nâng cao trách nhiệm trong thực hiện 
kiến nghị kiểm toán
r N.HỒNG

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến
Dũng cho biết, dịch vụ góp phần thúc đẩy số hóa, với giá
trị sử dụng của bản sao điện tử đã được chứng thực có giá
trị thay cho bản chính giúp cho người sử dụng có thể đưa
hầu hết thủ tục hành chính thực hiện hoàn toàn trực tuyến
trên môi trường điện tử (dịch vụ công trực tuyến mức độ
4); đồng thời tạo điều kiện thực hiện các giao dịch số trong
lĩnh vực dân sự, kinh tế. 

Như vậy, sau 7 tháng đưa vào vận hành, số lượng dịch
vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng
DVCQG đã tăng gấp 90 lần so với thời điểm khai trương;
tăng 4,5 lần so với quý I/2020. Theo đó, trung bình mỗi
quý, Cổng thực hiện tích hợp, cung cấp khoảng hơn 350
dịch vụ công trực tuyến.

“Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được công
bố ngày hôm nay trên Cổng DVCQG có thể giúp tiết kiệm
được thời gian, chi phí thực hiện của người dân, DN tối
thiểu khoảng 1.686 tỷ đồng/năm” - Bộ trưởng Mai Tiến
Dũng nhấn mạnh.n HỒNG NHUNG

Thêm 6 dịch vụ công...   
(Tiếp theo trang 2)
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Giải ngân chậm - vì sao?
Bộ Tài chính cho biết, trong

số vốn đã giải ngân nói trên, các
Bộ, ngành T.Ư giải ngân 2.815
tỷ đồng, đạt 15,46% dự toán; các
địa phương giải ngân 4.611 tỷ
đồng, đạt 11,98% dự toán. Đáng
chú ý, Bộ Công Thương và 10
địa phương vẫn chưa giải ngân
phần vốn cấp phát đầu tư công
là: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải
Dương, Nam Định, Đà Nẵng,
Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình
Phước, Đồng Nai và Tiền Giang.
Riêng TP. HCM, do vướng mắc
trong việc hoàn tiền vốn ứng cho
3 dự án (Metro số 1 Bến Thành
- Suối Tiên, Cải thiện môi
trường nước giai đoạn 2 và Vệ
sinh môi trường TP. HCM) với
tổng trị giá 4.600 tỷ đồng nên tỷ
lệ giải ngân chỉ đạt 4,13%. Tuy
nhiên, nếu giải quyết dứt điểm
việc xác định giá trị cấp phát cho
tuyến đường sắt số 1 và hoàn
thành các thủ tục hoàn ứng, tỷ lệ
giải ngân chung của TP. HCM sẽ
lên tới 40%.

Tại Hội nghị trực tuyến về
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư
công nguồn vay nước ngoài do
Bộ Tài chính vừa tổ chức, ông
Trương Hùng Long - Cục
trưởng Cục Quản lý nợ và Tài
chính đối ngoại, Bộ Tài chính -
lý giải: Do dịch Covid-19 nên
các chuyên gia nước ngoài
không thể vào Việt Nam để
tham gia dự án. Hơn nữa, các dự
án sử dụng vốn vay nước ngoài
chịu tác động nặng nề của đại
dịch Covid-19 bởi những dự án
này đều gắn với yếu tố nước
ngoài từ khâu nhập khẩu máy
móc, thiết bị cho đến huy động
chuyên gia, nhân công, nhà
thầu... Bên cạnh đó, nhiều dự án
lớn phải điều chỉnh chủ trương
đầu tư và hiệp định vay với
nước ngoài nên chưa đủ cơ sở
pháp lý để triển khai, lập hồ sơ
rút vốn trong 6 tháng đầu năm.
Ngoài ra, một số cơ chế, chính

sách mới được ban hành, với
nhiều nội dung thay đổi như
Nghị định số 56/2020/NĐ-CP
của Chính phủ về quản lý vốn
ODA và vay ưu đãi nước ngoài
thay thế Nghị định số
16/2016/NĐ-CP và Nghị định
số 132/2018/NĐ-CP; do đó, các
Bộ, ngành, địa phương, ban
quản lý dự án chưa cập nhật. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính
Trần Xuân Hà cho biết thêm:
Dự toán năm 2020 được giao
rất sớm, ngay từ đầu năm
nhưng đến nay, một số Bộ,
ngành, địa phương vẫn chưa
phân bổ hết vốn cho từng dự án.
Bên cạnh đó, việc giải phóng
mặt bằng chậm, năng lực hạn
chế của các nhà thầu, chậm giải
quyết tranh chấp giữa chủ đầu
tư và nhà thầu, quá trình thẩm
định của cơ quan cho vay lại

đối với các đơn vị sự nghiệp
công lập thường kéo dài… cũng
là những nguyên nhân khiến tỷ
lệ giải ngân vốn đầu tư công
nguồn vay nước ngoài không
như kỳ vọng.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân
Hà, với tiến độ giải ngân như
hiện nay và việc nền kinh tế tiếp
tục chịu tác động tiêu cực từ đại
dịch Covid-19, nếu các cấp,
ngành, các địa phương và chủ
dự án không thực hiện quyết liệt
nhiều giải pháp thì sẽ khó hoàn
thành nhiệm vụ của năm 2020
cũng như nhiệm vụ của giai
đoạn 2016-2020.

5 nhóm giải pháp thúc đẩy 
giải ngân vốn vay 
nước ngoài

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị
Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài

chính TP. HCM - cho biết: Đến
hết tháng 7/2020, TP. HCM có
thể giải ngân vốn vay nước
ngoài cho vay lại được khoảng
7.630 tỷ đồng, đạt 53,76% kế
hoạch nếu được giải quyết các
vướng mắc. Theo đó, Thành
phố đề xuất Chính phủ cho
phép ưu tiên giải ngân vốn đầu
tư vào các lĩnh vực phát triển cơ
sở hạ tầng, giao thông, môi
trường có quy mô đầu tư lớn.
Bộ Tài chính tham mưu cấp có
thẩm quyền quyết định tổng
mức vay và bội chi ngân sách
thành phố hằng năm cho chi
đầu tư phát triển phù hợp với
thực tế của dự án và tiến độ cam
kết giải ngân với nhà tài trợ… 

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà
Nội kiến nghị Bộ Xây dựng
sớm ban hành Thông tư sửa đổi,
bổ sung các thông tư hướng dẫn

thực hiện Nghị định số
68/2019/NĐ-CP về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng, trong đó
có quy định về quy trình, thủ
tục cập nhật giá gói thầu, thẩm
quyền quyết định sử dụng chi
phí dự phòng của giá gói thầu
khi cập nhật giá gói thầu để các
địa phương thực hiện, góp phần
đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Để đẩy nhanh tiến độ giải
ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn
vay nước ngoài, Bộ Tài chính
đề xuất 5 nhóm giải pháp. Theo
đó, trước hết, Bộ này đề nghị
các Bộ, ngành, địa phương
phân bổ, phân khai hết dự toán,
đảm bảo sát tiến độ, nhu cầu
giải ngân của dự án và kịp thời
nhập vào Hệ thống Tabmis của
Kho bạc Nhà nước để có cơ sở
giải ngân. Trường hợp thấy
không đủ khả năng giải ngân,
đề nghị hủy, chuyển dự toán
cho dự án khác có tính sẵn sàng
hơn. Các địa phương phải bố trí
đủ vốn đối ứng để đáp ứng yêu
cầu thanh toán cả vốn nước
ngoài và vốn trong nước cho
phù hợp. 

Trên cơ sở đó, các Bộ,
ngành, địa phương cần rà soát
hồ sơ, thủ tục liên quan tới chủ
trương đầu tư, hiệp định vay.
Nhóm giải pháp tiếp theo là chủ
động bồi thường giải phóng mặt
bằng, di dân tái định cư, phân
khai đấu thầu, thực hiện cơ chế
đấu thầu, ký kết hợp đồng, triển
khai thực hiện dự án, triển khai
phương pháp thanh quyết toán
khi dự án hoàn thành. 

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành,
địa phương cần phối hợp với
Bộ Tài chính và nhà tài trợ
trong việc giải ngân, rút vốn
(trong đó có thanh toán điện tử
thí điểm ở một số đơn vị, giải
ngân một số tài khoản đặc
biệt); phối hợp với Bộ Tài
chính, Kho bạc Nhà nước trong
việc ghi thu, ghi chi phần vốn
thanh toán. 

Ngoài ra, các sở tài chính và
Bộ Tài chính rà soát lại các hợp
đồng vay lại cũng như kế hoạch
vay của chính quyền địa
phương, tiếp tục thẩm định hồ
sơ vay về cho vay lại đối với
các đơn vị sự nghiệp công lập
nhằm đẩy nhanh thực hiện công
tác này.n

GIảI NGÂN VốN VAY NướC NGOÀI: 

Không quyết liệt, khó hoàn thành nhiệm vụ
rMINH ANH

Cần quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn vay nước ngoài             Ảnh: P.TUÂN

6 tháng đầu năm 2020, cả nước mới giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài được
7.427 tỷ đồng, đạt khoảng 13% so với tổng số vốn được giao là 60.000 tỷ đồng. Với tiến độ giải
ngân này, các Bộ, ngành, địa phương sẽ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu không quyết liệt
thực hiện nhiều giải pháp.

Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo 
kế toán trình độ đại học

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
(ICAEW) Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa
phối hợp tổ chức Tọa đàm chuẩn bị xây dựng chuẩn
chương trình đào tạo (CTĐT) ngành kế toán đối với
các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH) tại Hà Nội
và TP. HCM. 

Tại đây, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những tiêu
chí cần thiết để xây dựng chuẩn CTĐT ngành kế toán
cũng như tính toán mức độ chi tiết để bảo đảm quyền tự
chủ và thương hiệu của các cơ sở GDĐH; trao đổi về
trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời xác định
nội dung, lộ trình xây dựng, hoàn thiện chuẩn CTĐT
cho ngành kế toán. Đây sẽ là cơ sở cho việc xây dựng
chuẩn CTĐT đối với ngành kế toán và là kinh nghiệm

quý báu để tiếp tục triển khai xây dựng chương trình cho
các ngành khác.n ĐỨC THÀNH

Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán nội bộ
Ngày 18/7, Học viện APT sẽ khai giảng Khóa học:

“Kiểm toán nội bộ - các thủ tục kiểm toán thường sử
dụng” dành cho giám đốc điều hành, kế toán tổng hợp,
kế toán trưởng, Phòng Kiểm toán, kiểm soát nội bộ, Ban
Kiểm soát DN, các kiểm toán viên độc lập muốn hành
nghề kiểm toán nội bộ…

Chương trình đào tạo được thiết kế gồm 32 giờ với
2 phần: Thủ tục kiểm toán - số liệu tài chính và Thủ tục
kiểm toán - kiểm toán hoạt động nhằm cung cấp lý
thuyết và thực hành về các thủ tục sử dụng trong quá
trình kiểm toán, giúp học viên thành thạo các phần hành
kiểm toán được cập nhật mới nhất.n T.ĐỨC

Triển khai việc soạn thảo 10 chuẩn mực
kiểm toán Việt Nam

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Hội Kiểm
toán viên hành nghề Việt Nam vừa thành lập Ban
Nghiên cứu, soạn thảo 10 chuẩn mực Kiểm toán
Việt Nam (Ban Soạn thảo) gồm đại diện các cơ quan
có liên quan thuộc Bộ Tài chính, DN kiểm toán và
các trường đại học. 

Theo kế hoạch, Ban Soạn thảo sẽ xây dựng mới
1 chuẩn mực; soạn thảo, thay thế 8 chuẩn mực và
sửa đổi 1 chuẩn mực. Việc soạn thảo các chuẩn mực
đảm bảo tuân thủ thông lệ quốc tế, phù hợp với điều
kiện thực tiễn cũng như văn bản pháp luật Việt
Nam. Dự kiến, các dự thảo sẽ được hoàn thành và
trình Bộ Tài chính vào cuối năm nay.n

THÀNH ĐỨC
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Định mức phân bổ 
chưa đảm bảo tỷ lệ chi 

Báo cáo kiểm toán quyết toán
NSNN năm 2018 của KTNN trình
Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua
nêu rõ: Bộ Tài chính tham mưu,
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành
định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên NSNN năm 2017 đối
với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp
đào tạo và dạy nghề cho các địa
phương kèm theo Quyết định số
46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016
(Quyết định 46) không phù hợp thực
tế đã giao các năm trước, không sử
dụng được để làm căn cứ xác định
số bổ sung cân đối năm đầu thời kỳ
ổn định từ ngân sách trung ương
(NSTW) cho các địa phương. Qua
chọn mẫu kiểm toán việc lập và giao
dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào
tạo, dạy nghề tại 16 tỉnh cho thấy,
định mức phân bổ chi sự nghiệp
giáo dục, đào tạo tính theo tiêu chí
dân số quy định tại Quyết định 46
chỉ đáp ứng được 60% tổng quỹ
lương sự nghiệp này, cá biệt có
những địa phương đáp ứng ở mức
thấp, như: Nam Định 46%, Bến Tre
50%, Quảng Trị 49%… Định mức
trên cũng chỉ đáp ứng được 45,7%
tổng chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo
được Bộ Tài chính giao năm 2017,
trong đó có địa phương chỉ đáp ứng
được dưới 40% tổng chi.

Thực tế trên dẫn đến 16/16 tỉnh
được chọn kiểm toán đều phải tính
bổ sung chi sự nghiệp giáo dục theo
quỹ tiền lương để đảm bảo “tỷ lệ
chi tiền lương, phụ cấp, các khoản
có tính chất lương (bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp, kinh phí công đoàn) tối đa
82%” (định mức kèm theo Quyết
định 46) làm cơ sở xác định số bổ
sung cân đối của NSTW cho ngân
sách địa phương (NSĐP) thời kỳ
ổn định ngân sách 2017-2020. Tuy
nhiên, do không có hướng dẫn cách
thức xác định để áp dụng thống
nhất giữa các địa phương trong cả

nước, không đảm bảo tính công
bằng, khách quan giữa các địa
phương, dẫn đến có địa phương xác
định quỹ lương cao thì số được bổ
sung cân đối cao. Qua kiểm toán
cho thấy, đối với quỹ lương sự
nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề năm 2017, Bộ Tài chính đã sử
dụng để xác định số bổ sung cân
đối từ NSTW cho NSĐP trong thời
kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
còn chênh lệch lớn so với quỹ
lương quyết toán thực tế năm 2017
của các địa phương.

Kết quả kiểm toán cũng chỉ ra,
Bộ Tài chính tính lương cho giáo
viên mầm non được các địa

phương hợp đồng trong cơ cấu chi
thường xuyên để xác định số bổ
sung cân đối của NSTW cho địa
phương không thuộc tiêu chí bổ
sung theo Quyết định 46; không
phù hợp với nguyên tắc hỗ trợ theo
Thông tư liên tịch số
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-
BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn
thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ
em mẫu giáo, chính sách đối với
giáo viên mầm non và không thống
nhất giữa các địa phương.

Cần bổ sung tiêu chí 
làm căn cứ phân bổ dự toán

Làm rõ thêm những bất cập

trên, đại biểu Quốc hội Bùi Thị
Quỳnh Thơ (Hà Tĩnh) chỉ ra rằng,
thực tiễn cho thấy, các địa phương
có dân số ít, số lượng học sinh đi
học cao thì việc phân bổ kinh phí
cho giáo dục, đào tạo tính theo dân
số địa phương sẽ bị thiếu hụt. Các
địa phương này phải tính bổ sung
chi sự nghiệp giáo dục theo quỹ
lương để đảm bảo tỷ lệ chi lương,
các khoản có tính chất lương và
các khoản khác theo tỷ lệ là 82%.
Tuy nhiên, khi thực hiện định mức
chi theo tỷ lệ cũng gặp những khó
khăn, vướng mắc. Cụ thể, do bị
khống chế về định mức biên chế
nên số lượng giáo viên trường
thừa, trường thiếu, trong khi các
hoạt động chuyên môn, giảng dạy
và học tập không thay đổi, dẫn đến
các trường có số biên chế giáo viên
thiếu, kinh phí phục vụ cho hoạt
động giảng dạy, học tập 18% sẽ
không đủ. Kết quả là các địa
phương không những phải bù kinh
phí hoạt động thường xuyên mà
còn phải bù kinh phí giảng dạy cho
các trường thiếu giáo viên. 

Cũng theo Quyết định 46, định
mức phân bổ dự toán chi thường
xuyên NSNN áp dụng cho năm
2017 là năm đầu của thời kỳ ổn
định ngân sách 2017-2020, các
năm còn lại thực hiện theo quy
định của Luật NSNN và các quy
định áp dụng cho thời kỳ ổn định
NSNN 2017-2020. Quy định này

dẫn đến các khoản chi thường
xuyên cho hoạt động giảng dạy,
học tập năm đầu 2017 có thể đạt
được mức tuyệt đối tương đương
với tỷ lệ 18%, nhưng càng về
những năm sau thì tỷ lệ này sẽ
giảm do mức lương cơ sở trong
những năm qua diễn biến tăng
hằng năm, trong khi các hoạt động
chuyên môn ổn định không thay
đổi, làm cho tỷ lệ của các khoản
chi cho giảng dạy, học tập bị
giảm. Theo đại biểu, điều này
không đúng với tinh thần của
Quyết định 46. 

Từ thực tế trên, đại biểu
Nguyễn Thị Quỳnh Thơ đề nghị,
Bộ Tài chính tham mưu cho Chính
phủ ban hành quyết định thay thế
Quyết định 46. Trong đó, đối với
lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy
nghề, bên cạnh tiêu chí xác định
mức dân số làm cơ sở để tính toán,
cần có sự bổ sung thêm các tiêu chí
khác như số học sinh đi học ở từng
địa phương. Đồng thời, đề nghị
tăng tỷ lệ chi cho công tác giảng
dạy, học tập chuyên môn khác từ
mức 18% lên 25% thì mới đảm
bảo mức chi đúng và chi đủ.

Đại biểu Nguyễn Trường
Giang (Đắk Nông) cũng cho rằng,
việc phân bổ NSNN cho giáo dục
ở các địa phương dựa trên tiêu chí
dân số là không đảm bảo tính công
bằng giữa các địa phương. Cần
phải quan tâm hơn đến các vùng
miền núi, vùng sâu, vùng xa và các
tỉnh nghèo chưa cân đối được ngân
sách, tỷ lệ chi và khả năng xã hội
hóa giáo dục thấp...n

Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ (Hà Tĩnh) phát biểu ý kiến                                     
Ảnh: quochoi.vn

Từ những bất cập trong việc phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo
và dạy nghề tại các địa phương được KTNN chỉ ra, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ xem xét, bổ
sung tiêu chí phân bổ dự toán chi để đảm bảo chi đúng, chi đủ cho lĩnh vực này.

Bất cập trong phân bổ dự toán chi thường
xuyên cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề
r Đ.KHOA

Đẩy mạnh triển khai 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa

Thủ tướng Chính phủ vừa có
Công văn yêu cầu các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, các địa phương và các tổ
chức hiệp hội đẩy mạnh triển khai
hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm tạo điều
kiện cho các DNNVV vượt qua khó
khăn, duy trì và khôi phục hoạt động
sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu
cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, UBND các
tỉnh, thành phố thuộc T.Ư khẩn
trương sửa đổi bổ sung, hoàn thiện
các văn bản hướng dẫn và nghiên cứu
bổ sung các giải pháp để đưa các
chính sách hỗ trợ DNNVV vào cuộc
sống; ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy
mạnh triển khai hiệu quả các nội
dung, chương trình, đề án hỗ trợ
DNNVV; tăng cường các hoạt động
tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về
các nội dung hỗ trợ DNNVV.

Đồng thời, các Bộ, ngành, cơ
quan T.Ư, địa phương chủ động cân

đối và bố trí kinh phí thực hiện các đề
án, chương trình hỗ trợ DNNVV
trong kế hoạch trung hạn và hằng
năm; xây dựng và sớm đưa vào hoạt
động mạng lưới tư vấn viên của Bộ,
ngành, địa phương mình quản lý; đa
dạng hóa hình thức tài liệu hướng dẫn
DNNVV, cải tiến nội dung tuyên
truyền, hỗ trợ DNNVV...n

L.PHƯƠNG

Chương trình hành động
quốc gia về sản xuất 
và tiêu dùng bền vững

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính
phủ Trịnh Đình Dũng đã phê duyệt
Chương trình hành động quốc gia về
sản xuất và tiêu dùng bền vững giai
đoạn 2021-2030 với những mục tiêu
cụ thể vì nền kinh tế xanh.

Chương trình nhằm thúc đẩy
quản lý, khai thác và sử dụng hiệu
quả, bền vững tài nguyên, khuyến
khích phát triển các nguồn tài
nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu
và sản phẩm thân thiện môi trường,
có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-

2025, cả nước phấn đấu giảm 5 - 8%
mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu
của các ngành sản xuất, như: dệt may,
thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu
bia nước giải khát, giấy và chế biến
thủy hải sản. 85% các siêu thị, trung
tâm thương mại phân phối, sử dụng
sản phẩm bao bì thân thiện môi
trường thay thế dần cho sản phẩm
bao bì nhựa dùng một lần, khó phân
hủy. Đồng thời, 70% các khu, cụm
công nghiệp, làng nghề được phổ
biến, nâng cao nhận thức về sản xuất
và tiêu dùng bền vững; xây dựng, áp
dụng 20 - 30 mô hình sản xuất và tiêu
dùng bền vững, thúc đẩy phát triển
chuỗi cung ứng bền vững; đẩy mạnh
sản xuất và tiêu dùng nội địa bền
vững, tạo việc làm ổn định và việc
làm xanh.

Đặc biệt, đến năm 2030, mức
giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu
phải ở mức 7 - 10%; 100% các siêu
thị, trung tâm thương mại sử dụng
sản phẩm bao bì thân thiện môi
trường; 100% các khu, cụm công
nghiệp, làng nghề được phổ biến,
nâng cao nhận thức về sản xuất và
tiêu dùng bền vững.n P.LAN

bất cập; khó khăn trong bố trí sắp xếp cán bộ dôi dư sau
sáp nhập xóm, xã; đề nghị Nhà nước cần tăng cường công
tác quản lý, cần minh bạch và sát thực tế để chính sách phát
huy hiệu quả trong cuộc sống.

Tiếp thu giải trình làm rõ ý kiến cử tri xã Kim Liên quan
tâm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ghi nhận,
đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã
Kim Liên. Liên quan đến vấn đề di dời 12 hộ dân ở xóm
lâm nghiệp Núi Chung, Tổng Kiểm toán Nhà nước thông
tin, UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi
trường và huyện Nam Đàn có phương án giải quyết. “Do
vướng mắc về nguồn gốc cấp đất nên Sở Tài nguyên xin ý
kiến các sở, ngành và Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình
UBND tỉnh phương án xử lý. Việc di dời 12 hộ dân ở xóm
lâm nghiệp Núi Chung phải thực hiện đúng Luật, đúng quy
hoạch đất đai” - đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Về Dự án khôi phục sông Lam Trà, đây là dự án có
nguồn vốn từ nguồn vốn đầu tư công, liên quan đến Quốc
hội, các Bộ, ngành T.Ư. Do nguồn vốn đầu tư công khó
khăn nên Dự án chưa được triển khai. Tiếp thu kiến nghị
của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có kiến nghị đến
các Bộ, ban, ngành liên quan đưa vào kế hoạch dự án đầu
tư công giai đoạn tới.

Trước đó, tại chương trình tiếp xúc cử tri, các đại biểu
đã thông báo tóm tắt nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9,
Quốc hội khóa XIV.n Tin và ảnh: THANH LÊ 

Tổng Kiểm toán Nhà nước... (Tiếp theo trang 2)
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Xây dựng kế hoạch kiểm
toán và bố trí nhân sự phù
hợp, sử dụng hiệu quả các
phần mềm

Thứ nhất, lập Đề cương, tổ
chức khảo sát, thu thập đầy đủ
các thông tin về dự án đầu tư,
trong đó đặc biệt chú ý các thông
tin có liên quan đến chi phí
GPMB lớn như: tổng chi phí
GPMB, chủ trương thu hồi đất,
diện tích đất bị thu hồi, số hộ dân
bị ảnh hưởng do thu hồi đất, công
tác tái định cư, việc thực hiện
phương án GPMB…

Thứ hai, không nên loại trừ
việc kiểm toán đối với các dự án
đầu tư có chi phí GPMB lớn
(mức độ lớn tùy thuộc vào từng
dự án đầu tư, từng đơn vị chủ trì
cuộc kiểm toán) bởi các dự án
này thường có nhiều sai phạm
khi thực hiện công tác bồi
thường, GPMB.

Thứ ba, căn cứ vào Hệ thống
Chuẩn mực KTNN, Quy trình
kiểm toán các dự án đầu tư và
Phương pháp tiếp cận kiểm toán
dựa trên đánh giá rủi ro và xác
định trọng yếu trong Báo cáo
kiểm toán Báo cáo quyết toán
vốn đầu tư do Tổng Kiểm toán
Nhà nước ban hành để đánh giá
rủi ro và xác định trọng yếu, làm
cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm
toán bao gồm: nội dung, phương
pháp, chương trình kiểm toán
phù hợp với từng dự án đầu tư.

Thứ tư, bố trí lực lượng kiểm
toán viên có kinh nghiệm, hiểu
biết sâu công nghệ thông tin và
các quy định về đất đai, nhất là
các quy định về bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư khi Nhà nước
thu hồi đất do T.Ư và địa phương
ban hành để tham gia khảo sát
thu thập thông tin, lập kế hoạch
và thực hiện kiểm toán.

Thứ năm, sử dụng các phần
mềm và ứng dụng xử lý dữ liệu
(Global Mapper và Map Tiler) để
phục vụ việc kiểm toán chi phí
GPMB nhằm phát hiện các sai

sót, bất cập khi bồi thường
GPMB thông qua các hình ảnh
được phản ánh từ vệ tinh như: xây
dựng các công trình, trồng cây sai
quy hoạch và Thông báo thu hồi
đất với mục đích nhận tiền bồi
thường, hỗ trợ; bồi thường, hỗ trợ
đất do Nhà nước quản lý (đất
chưa giao cho các tổ chức, cá
nhân quản lý, sử dụng); diện tích
đất thu hồi không nằm trong bản
đồ quy hoạch sử dụng đất…

Trong trường hợp cần thiết, có thể
liên hệ với các cơ quan chức năng
của Nhà nước có liên quan để xin
sao chụp hình ảnh vệ tinh về tài
liệu quá khứ của diện tích đất bị
thu hồi, làm cơ sở so sánh khối
lượng tài sản (công trình xây
dựng, cây trồng…) có trên đất tại
thời điểm Thông báo thu hồi đất
hay quy hoạch với thời điểm lập
phương án bồi thường, hỗ trợ; từ
đó xác định việc có hay không

việc vi phạm Thông báo thu hồi
đất hay quy hoạch của đối tượng
được bồi thường, hỗ trợ, làm cơ
sở xử lý theo quy định của Luật
Đất đai và các văn bản hướng dẫn
thi hành. 

Tổ chức tập huấn, trang bị 
phần mềm công nghệ 
thông tin

Cùng với đó, để thực hiện tốt
việc kiểm toán chi phí GPMB

khi kiểm toán dự án đầu tư xây
dựng, lãnh đạo KTNN cần quan
tâm, chỉ đạo kịp thời một số vấn
đề sau: 

Tổ chức tập huấn chuyên
sâu về công tác kiểm toán chi
phí GPMB theo hướng “cầm
tay chỉ việc” cho lực lượng
kiểm toán viên tham gia kiểm
toán các dự án đầu tư về các
quy định của Nhà nước liên
quan đến bồi thường, GPMB
với các phương pháp kiểm toán
cụ thể, việc sử dụng công nghệ
thông tin khi kiểm toán chi phí
bồi thường, GPMB.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu
theo hướng “cầm tay chỉ việc”
đối với phương pháp tiếp cận
kiểm toán dựa trên đánh giá rủi
ro và xác định trọng yếu trong
kiểm toán Báo cáo quyết toán
vốn đầu tư, trong đó đặc biệt chú
trọng đến đánh giá rủi ro và xác
định trọng yếu đối với chi phí
bồi thường, GPMB.

Bên cạnh đó, khi duyệt Kế
hoạch kiểm toán của các cuộc
kiểm toán, cần xác định rõ chi
phí GPMB của các dự án trong
cuộc kiểm toán ngân sách hoặc
tổ chức thành cuộc kiểm toán
riêng để không loại trừ việc
kiểm toán chi phí GPMB có giá
trị lớn.

Thêm vào đó, trang bị các
phần mềm công nghệ thông tin
(Global Mapper và Map Tiler)
cho các KTNN chuyên ngành,
khu vực để các kiểm toán viên
sử dụng trong quá trình kiểm
toán dự án đầu tư.n

KTNN khu vực XII đã phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng     
Ảnh: LƯU HƯỜNG

Qua kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng, KTNN đã phát hiện ra nhiều sai sót trong thực hiện dự án.
Đồng thời, thực tiễn hoạt động kiểm toán lĩnh vực này thời gian qua cũng cho thấy, để có thể phát
hiện được những sai sót trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), góp phần nâng cao
chất lượng kiểm toán, đoàn kiểm toán cần thực hiện tốt một số giải pháp.

Các yếu tố để đảm bảo thực hiện tốt việc 
kiểm toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 
r TRẦN VĂN HÒE - KTNN khu vực XII

(từ ngày 31/01/2018 đến 31/10/2019) trên
Cổng thông tin Một cửa quốc gia (MCQG).

Theo Báo cáo, đa số các chức năng cơ
bản trên Cổng thông tin MCQG đang hoạt
động tốt. Việc triển khai Cơ chế MCQG đã
mang lại những thay đổi tích cực về thời
gian và chi phí thực hiện thủ tục hành
chính cho DN, dù không đồng đều giữa
các thủ tục và các Bộ, ngành. Tổng cộng
có 10 trong số 12 thủ tục hành chính ghi
nhận thời gian DN phải dành ra cho thực
hiện thủ tục đã giảm đi. Số ngày tiết kiệm
được so với phương thức truyền thống dao
động trong khoảng từ 1 - 3 ngày và số
ngày giải quyết thủ tục nhìn chung đều
nằm trong khoảng thời hạn theo quy định
của các văn bản pháp luật. 8 thủ tục hành
chính ghi nhận chi phí giảm đi đáng kể so
với phương thức cũ.

Các tính năng cơ bản như: “tạo tài
khoản và đăng nhập”, “xem và in hồ sơ”,
“cấp Chứng nhận xuất xứ ưu đãi C/O” và
“cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội
địa” được đa số DN đánh giá cao; thủ tục
“khai báo thông tin hồ sơ trên Cổng
MCQG” và thủ tục “đánh giá sự phù

hợp” được đánh giá tốt nhất về mức độ tốn
kém thời gian và chi phí ở mỗi khâu; sự
chưa hài lòng thể hiện rõ với các thủ tục:
“kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập
khẩu”, “cấp Giấy phép nhập khẩu trang
thiết bị y tế” và “cấp số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu”.
Đặc biệt, khâu “tiếp nhận và giải quyết hồ
sơ” thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành
vẫn bị phàn nàn gây tốn kém thời gian và
chi phí cho DN nhiều hơn cả… 

Nguyên nhân chính của sự chưa hài
lòng bao gồm: Hệ thống xử lý thủ tục của
Bộ quản lý chuyên ngành chưa “điện tử
hóa” hoàn toàn; còn lỗi kết nối và chậm
về tốc độ xử lý các tác vụ trên Cổng; DN
bị yêu cầu sửa đổi hồ sơ nhiều lần; thời
gian các Bộ, ngành xử lý hồ sơ của DN
tương đối lâu…

Việc tăng mức độ hài lòng của DN và
giảm thời gian thực hiện thủ tục hành
chính qua Cơ chế MCQG là nhiệm vụ cấp
thiết và thường xuyên. Trước mắt, cần tập

trung giảm thời gian thực hiện các thủ tục
quan trọng nhất, gắn với yêu cầu triển
khai các hiệp định thương mại tự do
(FTA) thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương
mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), cũng
như phù hợp yêu cầu hội nhập, tiêu chuẩn
và thông lệ thông quan quốc tế. Các Bộ,
ngành cần sớm hoàn thành kế hoạch triển
khai các thủ tục hành chính năm 2019 và
2020 theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và
các thông báo của Ủy ban 1899, Nghị
định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019
và kết nối đầy đủ các thủ tục vào Cổng
thông tin MCQG. 

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan cần phối
hợp với các Bộ, ngành xây dựng hệ thống
công nghệ thông tin tập trung thay vì hệ
thống phân tán như hiện nay; đồng thời
tăng cường độ an toàn và thuận lợi cao
cho DN khi sử dụng chữ ký số; đẩy nhanh
thanh toán điện tử; thống nhất và đơn

giản hóa các biểu mẫu, giấy tờ và thực
hiện chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành
trong giải quyết thủ tục cho DN; tăng tính
công khai, minh bạch trong cung cấp
thông tin tiến độ giải quyết hồ sơ và kết
quả giải quyết thủ tục; cải thiện tính thân
thiện và nâng cấp các chức năng, cung
cấp thêm một số tiện ích hỗ trợ giải đáp
vướng mắc, tiếp nhận ý kiến, đánh giá
phản hồi và đề xuất của DN trên Cổng
thông tin MCQG…

Thời gian là tiền bạc! Trong bối cảnh
hội nhập quốc tế và biến đổi nhanh chóng
của thị trường, nhất là “bối cảnh bình
thường mới” thời hậu Covid-19, việc rút
ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thông
quan nói riêng, các thủ tục quản lý nhà
nước nói chung là đồng nghĩa với tăng
hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả
hoạt động của DN; tăng khả năng nắm
bắt cơ hội đầu tư và giảm thiểu chi phí sản
xuất; tăng thu hút, đón nhận các dòng
dịch chuyển đầu tư khu vực và quốc tế, mở
rộng sản xuất, cải thiện xuất khẩu, việc
làm và nguồn thu NSNN, góp phần tăng
động lực phát triển kinh tế cả vĩ mô và vi
mô, trước mắt và lâu dài...n

Rút ngắn... (Tiếp theo trang 1)
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Kiểm toán phát hiện nhiều
hạn chế, bất cập

ĐTXD là lĩnh vực quan trọng,
giữ vai trò trọng yếu trong việc
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ
thuật, thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Hằng năm,
NSNN dành một tỷ lệ lớn
(khoảng từ 20 - 30% tổng chi
ngân sách) chi cho ĐTXD cơ
bản. Nhận rõ tầm quan trọng,
những năm qua, KTNN đã tập
trung kiểm toán để chỉ rõ bất cập,
hạn chế trong chế độ, chính sách
và thực hiện chế độ, chính sách
quản lý ĐTXD công trình. Qua
thực tế kiểm toán, KTNN đã phát
hiện và chỉ ra nhiều bất cập, hạn
chế ở cả ba giai đoạn: chuẩn bị
đầu tư, thực hiện đầu tư và kết
thúc đầu tư. 

Điển hình, KTNN phát hiện
tại nhiều dự án, công tác lập,
thẩm tra, thẩm định, phê duyệt
tổng mức đầu tư còn sai sót,
thiếu chính xác và thiết kế cơ sở
ban đầu được lập chưa phù hợp
phải thay đổi, điều chỉnh nhiều
lần với giá trị lớn làm ảnh hưởng
rất nhiều đến việc xác định nhu
cầu vốn và cân đối nguồn vốn.
Bên cạnh đó, tình trạng phê
duyệt điều chỉnh dự án chưa
đúng giá trị, chưa tuân thủ thủ
tục, chưa đúng thẩm quyền;
quyết định đầu tư điều chỉnh khi
chưa đánh giá hiệu quả đầu tư,
chưa có báo cáo đánh giá tác
động môi trường vẫn diễn ra phổ
biến tại nhiều dự án. 

Trong quá trình thực hiện đầu
tư, công tác quản lý chất lượng
công trình còn hạn chế, năng lực
giám sát và việc chấp hành chế
độ hồ sơ, nhật ký thi công còn
nhiều bất cập; chất lượng một số
công trình, dự án chưa đảm bảo,
có hiện tượng xuống cấp, hư
hỏng. Kết quả kiểm toán cho thấy
công tác lập, thẩm định và phê
duyệt quyết toán vốn đầu tư dự
án còn chậm. Chất lượng công
tác thẩm định quyết toán còn hạn

chế, nhiều dự án còn sai sót về
khối lượng, định mức, đơn giá... 

Theo TS. Hoàng Phú Thọ -
Kiểm toán trưởng KTNN chuyên
ngành IV, bằng các kết quả kiểm
toán được chỉ ra, KTNN đã có
nhiều đóng góp quan trọng trong
việc nâng cao hiệu quả, chống
thất thoát, lãng phí, tham nhũng
trong đầu tư công. 

Có khó khăn khi kiểm toán 
dự án đầu tư

Do hoạt động kiểm toán dự án
đầu tư được thực hiện trên cơ sở
xác định trọng yếu và đánh giá
rủi ro nên cũng gặp phải những
khó khăn và thách thức lớn hơn.
Cụ thể, việc kiểm toán chủ yếu

dựa trên hồ sơ tài liệu hoàn công
do đơn vị cung cấp nên rất khó
phát hiện tồn tại bất cập về chi
phí, chất lượng công trình. Mặt
khác, do tính chất đặc thù của các
dự án đầu tư; hệ thống quy định
pháp luật về quản lý ĐTXD chưa
đồng bộ, chưa hoàn thiện, liên
quan đến nhiều lĩnh vực... đã gây
nhiều khó khăn, trở ngại cho hoạt
động kiểm toán. Đa số các cuộc
kiểm toán dự án đầu tư, việc
cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn
kiểm toán còn chậm, trong khi
chưa có các chế tài đủ mạnh và
hiệu lực đối với đơn vị được
kiểm toán có hành vi này. 

Trong khi đó, Kiểm toán
trưởng KTNN chuyên ngành V

Trần Hải Đông nhấn mạnh, tại
một số dự án, việc áp dụng các
tiêu chuẩn xây dựng, công nghệ
thi công mới, vật tư, trang thiết bị
máy móc tiên tiến hiện đại, định
mức, đơn giá nhân công chưa
từng được áp dụng tại Việt Nam,
phương pháp phân tích chi phí,
đơn giá của nước ngoài có nhiều
điểm khác biệt so với các hướng
dẫn của Việt Nam... là những
nguyên nhân dẫn đến những khó
khăn, hạn chế trong công tác
kiểm toán dự án đầu tư thời gian
qua, đặc biệt là các dự án sử dụng
vốn vay ODA. 

Do đặc thù, tính chất dự án
ĐTXD thường có quy mô lớn,
phạm vi rộng nên việc đánh giá

tính chính xác của các dự án
ĐTXD luôn được đặt ra. Để nâng
cao chất lượng kiểm toán đối với
dự án ĐTXD, TS. Hoàng Phú
Thọ kiến nghị cần tiếp tục quan
tâm đến các giải pháp về đào tạo,
bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
lĩnh vực đầu tư XDCB cho kiểm
toán viên; đổi mới tổ chức và
hoạt động đoàn kiểm toán, trong
đó thực hiện đa dạng hóa loại
hình và phương pháp kiểm toán,
cần xem xét áp dụng loại hình
kiểm toán hoạt động trong lĩnh
vực đầu tư XDCB nhằm đánh giá
tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả
trong việc quản lý và sử dụng
vốn trong đầu tư XDCB. 

Đồng bộ giải pháp nâng cao
chất lượng kiểm toán

Theo Phó Kiểm toán trưởng
KTNN chuyên ngành IV Trương
Văn Tạo, KTNN cần phải thực
hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ
đổi mới, nâng cao chất lượng
trong công tác khảo sát, lập kế
hoạch kiểm toán cho đến nâng
cao trình độ, kỹ năng kiểm toán
hoạt động của kiểm toán viên
thông qua công tác đào tạo...

Bà Lăng Trịnh Mai Hương -
Phó Giám đốc Trường Đào tạo và
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán -
cho biết, hằng nằm, KTNN đều
xây dựng và đưa vào kế hoạch
đào tạo để tổ chức các lớp kỹ
năng kiểm toán dự án ĐTXD với
các cấp độ khác nhau, phù hợp
cho kiểm toán viên. 

Để nâng cao chất lượng kiểm
toán ĐTXD, nhiều ý kiến cho
rằng, cần tiếp tục tăng cường đầu
tư mua sắm các phương tiện kỹ
thuật, máy móc thiết bị phù hợp
để hỗ trợ kiểm toán viên kiểm tra,
đánh giá chất lượng công trình;
bố trí kinh phí thuê chuyên gia
kiểm định chất lượng công trình
trong những trường hợp cần
thiết. Điều này xuất phát từ yêu
cầu thực tiễn và đây cũng chính
là những giải pháp đang được
nhiều tổ chức kiểm toán trên thế
giới áp dụng hiệu quả. 

Thời gian qua, KTNN cũng
đã xây dựng, triển khai và đưa
vào áp dụng hệ thống các phần
mềm hỗ trợ công tác kiểm toán.
Theo đó, việc ứng dụng CNTT
hỗ trợ kiểm toán viên thực hiện
kỹ thuật kiểm toán cũng đã bước
đầu phát huy hiệu quả, như phần
mềm hỗ trợ kiểm toán lĩnh vực
đầu tư XDCB.n

KTNN đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí trong
đầu tư công                                                                                                                                           Ảnh tư liệu

Thời gian qua, hoạt động đầu tư xây dựng (ĐTXD) luôn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi NSNN
và đây cũng là một trong những lĩnh vực được KTNN đặc biệt quan tâm, thực hiện kiểm toán hằng
năm. Để nâng cao chất lượng kiểm toán, cùng với việc ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư,
KTNN và các đơn vị trực tiếp thực hiện kiểm toán đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng các giải
pháp phù hợp.

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán
dự án đầu tư
r NGUYỄN LỘC

Ngày 30/6, KTNN đã triển khai kiểm toán hoạt động
xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các

dự án xây dựng: Đường trục phía nam tỉnh Hà Tây (cũ)
theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao);
Tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn
từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng
theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã
Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT; Xây cầu dân sinh
và quản lý tài sản đường địa phương. Đồng thời, KTNN
cũng tiến hành kiểm toán ngân sách địa phương
(NSĐP) năm 2019 của tỉnh Bình Phước. Các cuộc kiểm
toán trên do KTNN chuyên ngành IV và KTNN khu

vực XIII thực hiện trong thời gian từ 55 - 60 ngày. 
Theo đó, đối với cuộc kiểm toán NSĐP năm 2019 của

tỉnh Bình Phước, KTNN thực hiện kiểm toán với việc
quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài
sản nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế
độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng
của Nhà nước.  

Đối với 2 dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp
đồng BT, phạm vi kiểm toán được xác định là từ khi triển
khai đến ngày 30/6/2020 và các thời kỳ trước, sau có liên
quan. Mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung
thực, chính xác của Báo cáo tài chính của Dự án; đánh giá
việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng,
tài chính, kế toán của Nhà nước và quy định của hợp đồng

BT; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý
và sử dụng vốn đầu tư; phát hiện những bất cập trong quản
lý nhà nước đối với hình thức hợp đồng BT để kiến nghị
với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; phát hiện
kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong
quá trình thực hiện Dự án để kiến nghị xử lý theo quy định
của pháp luật.

Với Dự án xây cầu dân sinh và quản lý tài sản đường
địa phương, KTNN thực hiện kiểm toán nguồn vốn, chi
phí đầu tư thực hiện Dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế
độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà
nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. Phạm
vi kiểm toán từ khi triển khai đến ngày 30/6/2020 và các
thời kỳ trước, sau có liên quan.n Vụ Tổng hợp KTNN
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Khẩn trương chấn chỉnh 
những hạn chế theo kiến nghị 
kiểm toán

Như đã nêu ở các kỳ trước,
KTNN đề nghị Bộ Y tế không cấp
kinh phí dàn trải, chỉ hỗ trợ phân
bổ kinh phí theo dự án mua sắm
trang thiết bị đặc thù, cấp thiết đảm
bảo tăng hiệu quả sử dụng, tiết
kiệm NSNN, đặc biệt đối với các
đơn vị có khả năng tự đảm bảo
kinh phí hoạt động; chỉ đạo các
đơn vị chủ động lập kế hoạch mua
sắm trang thiết bị từ nguồn thu và
quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
hằng năm rà soát, xác định lại mức
độ tự chủ của các bệnh viện tự đảm
bảo một phần kinh phí để làm căn
cứ cho việc hỗ trợ kinh phí từ
nguồn NSNN.  

Các bệnh viện cần sắp xếp khu
điều trị theo yêu cầu độc lập với
khu khám, chữa bệnh (KCB) thông
thường. Bố trí lắp đặt các trang thiết
bị, điều kiện vật chất cho khu KCB
thông thường đảm bảo điều kiện
theo quy định đối với từng hạng
bệnh viện để nâng cao chất lượng
phục vụ người bệnh.

KTNN cũng đề nghị Bộ Y tế
phân cấp cho các bệnh viện trực
thuộc, đồng thời thực hiện công tác
kiểm tra, kiểm soát việc mua sắm,
sửa chữa cơ sở hạ tầng, trang thiết
bị, mua thuốc phát sinh của bệnh
viện để đơn vị chủ động thực hiện;
đồng thời giảm thiểu các thủ tục
hành chính, rút ngắn thời gian phê
duyệt danh mục thuốc và kế hoạch
đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ phê
duyệt quyết toán cho các dự án
hoàn thành.

Đối với các bệnh viện được
kiểm toán, KTNN đề nghị chấm
dứt tình trạng thu các khoản thu đã
kết cấu trong cơ cấu giá; thực hiện
đúng quy trình kỹ thuật để tránh
việc lạm dụng dịch vụ kỹ thuật
không cần thiết làm tăng chi phí
cho người bệnh; rà soát lại các
khoản thu chưa có trong cơ cấu giá,
đề nghị các bệnh viện trong khả
năng nguồn tài chính của đơn vị hỗ

trợ chi trả cho bệnh nhân đối với
các khoản mang tính cần thiết
nhưng giá trị không lớn; đối với các
đơn vị thực hiện thu thêm áo toan
và áo giấy một lần, đề nghị rà soát,
xác định giá trị đã tính trong cơ cấu
giá để nộp NSNN; rà soát lại mức

thu đối với các bệnh nhân không có
thẻ BHYT, đảm bảo thu đúng theo
quy định của Nhà nước. 

Đối với hoạt động liên doanh,
liên kết, KTNN đề nghị không đưa
vào cơ cấu giá các khoản lãi vay
mua máy của đối tác, đàm phán với
các đối tác điều chỉnh giảm giá
hoặc giảm thời gian liên kết và tỷ
lệ phân chia phù hợp để đảm bảo
hài hòa lợi ích các bên, trong đó có
lợi ích của người bệnh. Đối với
hoạt động mua sắm, quản lý tài sản
cần đảm bảo tài sản sau khi mua
sắm được đưa vào sử dụng kịp thời,
phù hợp với mục đích đề ra, tránh
lãng phí; chấn chỉnh rút kinh
nghiệm trong việc sử dụng diện
tích cơ sở mặt bằng của đơn vị để
hợp tác kinh doanh chưa phù hợp
với quy định và đảm bảo quyền lợi
được phân chia hợp lý trong hoạt
động hợp tác kinh doanh.

KTNN kiến nghị hoàn thiện 
cơ chế, chính sách tự chủ y tế

Trên cơ sở kết quả kiểm toán,
KTNN đã kiến nghị Bộ Y tế nghiên
cứu, phối hợp với các cơ quan liên
quan sửa đổi 1 thông tư, ban hành
mới 7 văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn quản lý và tổ chức thực
hiện cơ chế tự chủ về tổ chức bộ
máy, nhiệm vụ và tài chính, cũng
như ban hành các hướng dẫn theo

hướng tăng cường giao quyền tự
chủ cho các bệnh viện trên cơ sở có
kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn.
Cụ thể: Sửa đổi một số quy định
không còn phù hợp của Thông tư
liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-
BNV ngày 05/6/2007 về hướng
dẫn định mức biên chế sự nghiệp
trong các cơ sở y tế nhà nước. Bởi,
nếu áp dụng Thông tư 08 thì các
bệnh viện phải tuyển dụng thêm
nhân sự, đây là một bất cập cho các
đơn vị khi thực hiện cơ chế tự chủ
với mục tiêu là giữ ổn định mức thu
và tiết kiệm chi trên cơ sở nguồn
thu thực hiện. Mặt khác, việc xác
định số lao động tại đơn vị phải căn
cứ trên nhu cầu vị trí việc làm đã
quy định tại Nghị định số
41/2012/NĐ-CP về quy định vị trí
việc làm trong đơn vị sự nghiệp
công lập.

KTNN cũng kiến nghị tăng
cường giao quyền tự chủ cho các
bệnh viện nhưng cần khuyến khích
và tạo cơ chế để các đơn vị thực
hiện các hoạt động đảm bảo an sinh
xã hội theo hướng phi lợi nhuận.
Thủ trưởng các đơn vị được chủ
động sử dụng nguồn thu của bệnh
viện để chi trả mức lương tương
xứng với trình độ chuyên môn của
bác sĩ; có chính sách đãi ngộ hợp lý
để thu hút đội ngũ y bác sĩ, nhân
viên y tế, đặc biệt là ở các vùng khó
khăn. Thực hiện phân cấp, phân
quyền rõ ràng trong quản lý, bổ
nhiệm, tuyển dụng, chi trả tiền
lương trong các cơ sở KCB để tăng
cường tính chủ động.

Kiến nghị nữa được KTNN đưa
ra là xây dựng những văn bản
hướng dẫn cụ thể về cơ chế quản lý
mô hình tổ chức các đơn vị trực
thuộc như bệnh viện, trung tâm
quốc tế, tránh tình trạng tồn tại các
đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đang hoạt
động với nhiều mô hình tổ chức,
phương thức quản lý khác nhau,
chưa đảm bảo tính thống nhất. Cần
phải có quy định cụ thể về phương
thức hạch toán kế toán đối với các
đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp
công lập, tổng hợp báo cáo quyết
toán, báo cáo tài chính... để đảm
bảo tính công khai và minh bạch.
Ban hành các định mức làm cơ sở
xác định các chỉ tiêu giường bệnh,
trong đó có giường theo yêu cầu, để
các đơn vị thống nhất thực hiện.
Bên cạnh đó, cần có các quy định

rõ ràng và minh bạch giữa các dịch
vụ và các khoản thu dịch vụ đi kèm
theo nguyên tắc phù hợp và hài hòa
giữa người bệnh, Nhà nước và
bệnh viện nhằm đảm bảo quyền tự
chủ của các bệnh viện nhưng cũng
phải đảm bảo quyền lợi cho người
dân. Qua đó, các bệnh viện công
khai, minh mạch các khoản phải
thu, tránh tạo thêm gánh nặng cho
người bệnh.   

Các bệnh viện cần ban hành cơ
chế hoạt động liên doanh, liên kết
rõ ràng, trong đó cần xác định được
giá trị thương hiệu của bệnh viện,
đảm bảo quyền lợi cho bệnh viện
khi tham gia liên doanh, liên kết.
Ban hành Danh mục cụ thể các thiết
bị phải kiểm định và quy trình kiểm
định, hiệu chuẩn đối với từng chủng
loại thiết bị và quy định quản lý và
sử dụng trang thiết bị y tế tại cơ sở
KCB, đảm bảo chất lượng trang
thiết bị khi phục vụ hoạt động KCB. 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần rà
soát, sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ
thuật theo hướng giảm bớt số lượng
dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho
người bệnh tiếp cận các kỹ thuật
tiên tiến, chất lượng cao, tránh tình
trạng định mức xây dựng cao hơn
chi phí thực tế; xác định định mức
kinh tế kỹ thuật đảm bảo thống nhất
giữa các bệnh viện cùng hạng và
giá của các dịch vụ KCB phù hợp
với thực tế... 

Đối với các bệnh viện được
kiểm toán, KTNN cũng đề nghị các
đơn vị xây dựng và ban hành quy
chế quản lý tài sản công, quy trình
quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất,
vật tư tiêu hao để nhằm tiết kiệm
chi phí trong KCB. Đồng thời, rà
soát và xây dựng lại định mức kinh
tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá
đối với khoản thu dịch vụ theo yêu
cầu theo hướng giảm các chi phí
khi đơn vị xây dựng, phân bổ chưa
chính xác để đảm bảo quyền lợi
cho người dân.

Có thể nói, thông qua hoạt động
kiểm toán, KTNN đã phản ánh
tương đối toàn diện bức tranh thực
hiện cơ chế tự chủ tại các cơ sở y tế
công lập với những kết quả đạt
được, cũng như những bất cập, hạn
chế, trả lời được những câu hỏi
đang được xã hội và người dân hết
sức quan tâm. Qua đó, những kiến
nghị phù hợp, khả thi của KTNN
tạo cơ sở vững chắc để Quốc hội,
Chính phủ phân tích, đánh giá, đưa
ra các hành động cụ thể đối với cơ
chế, chính sách tự chủ y tế hướng
đến mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khoẻ nhân dân.n

(Kỳ sau đăng tiếp)

KTNN đã đưa ra nhiều kiến nghị phù hợp, khả thi trong việc thực
hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập Ảnh: TTXVN

KIểM TOÁN CHUYÊN đề THựC HIệN Cơ CHế Tự CHủ TạI CÁC TRườNG đạI HọC, 
BệNH VIệN CÔNG LậP:

Kỳ V Hoàn thiện cơ chế để nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác tự chủ y tế

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

Bên cạnh những kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện
cơ chế, chính sách thực hiện tự chủ, qua kiểm toán tại 22 bệnh viện
trực thuộc Bộ Y tế, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính trên 90 tỷ đồng,
trong đó tăng thu NSNN gần 34 tỷ đồng; giảm dự toán, thanh toán
năm sau 344 triệu đồng, chuyển quyết toán năm sau 216 triệu đồng
và xử lý tài chính khác trên 55 tỷ đồng.n

Căn cứ kết quả kiểm toán việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập, KTNN đã đưa
ra nhiều kiến nghị phù hợp, khả thi không chỉ nhằm mục đích chấn chỉnh công tác quản lý tài chính,
tài sản công, mà còn tập trung vào việc điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thực hiện tự chủ,
tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế công lập phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh, từ đó đáp
ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hậu Covid-19: Tái định hình doanh nghiệp 
để phát triển bền vững

Đây là tên ấn phẩm mà PwC vừa ra mắt nhằm giúp các DN nhìn
lại những ưu tiên chiến lược, xác định các điểm khác biệt trong chuỗi
giá trị và đào tạo nhân viên làm việc trong phương pháp vận hành mới
hậu Covid-19. Đáng chú ý, cắt giảm chi phí tiếp tục là biện pháp tài
chính được các lãnh đạo ưu tiên xem xét (trên 80%); việc hủy hoặc tạm
dừng các kế hoạch đầu tư vào Nghiên cứu và Phát triển (R&D) ngày
một giảm (14%). 

Ấn phẩm đã phân tích về 3 mục tiêu chiến lược quan trọng và đề ra
những bước cụ thể mà DN có thể thực hiện ở thời điểm hiện tại nhằm
tái định hình mô hình kinh doanh cũng như cơ cấu về chi phí để DN
sẵn sàng cho tăng trưởng bền vững trong tương lai.n   H.NHUNG

VAA hướng tới mục tiêu đổi mới, chuyên nghiệp, 
phát triển

Tại Hội nghị Ban Chấp hành T. Ư Hội Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam (VAA) lần thứ 3, khóa VI vừa qua, các đại biểu đã thảo luận và
nghị quyết về chủ trương, biện pháp thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động của hội
thành viên; chương trình đào tạo nghề nghiệp kế toán theo chứng chỉ;
đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong nước
và ngoài nước. Việc triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành
chương trình công tác 6 tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu: “Đổi mới
- Chuyên nghiệp - Phát triển”.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe thông báo về kế hoạch tổ chức
Đại hội của hai tổ chức thành viên: Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn
quốc và Chi hội Kế toán hành nghề.n         THÀNH ĐỨC



Doanh nghiệp chưa có nhiều
động lực tham gia ứng phó
với biến đổi khí hậu

Kết quả khảo sát DN do Tổ
chức Oxfam Việt Nam phối hợp
với Viện Kinh tế (Viện Khoa học
xã hội Việt Nam) và Cục BĐKH
(Bộ Tài nguyên và Môi trường)
thực hiện cho thấy, hơn 70% DN
được phỏng vấn từng chịu tác
động của thiên tai, chủ yếu là tổn
thất về cơ sở vật chất, tổn thất gián
tiếp do giao thông bị cản trở và
nguồn điện bị ngắt. Mặc dù vậy, sự
tham gia của DN trong ứng phó
với BĐKH mới tập trung vào các
hoạt động khắc phục, phục hồi sau
thiên tai. Rất ít DN đầu tư giảm
thiểu rủi ro trước khi thiên tai xảy
ra, trong khi đây là đích hướng tới
của các hoạt động thích ứng một
cách bền vững và lâu dài.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Huy -
đại diện Tổ chức Oxfam Việt
Nam, việc thu hút DN tham gia
vào quá trình thực hiện các dự án
thích ứng với BĐKH còn hạn chế.
Luật Đất đai 2013, Luật Tài
nguyên nước 2012 và Luật Phòng
chống thiên tai 2013 đã đề cập đến
vai trò, trách nhiệm và quyền lợi
của DN tư nhân trong vấn đề này.
Tuy vậy, khối DN này chưa chủ
động tiếp cận thông tin về luật
cũng như văn bản dưới luật. 

Cùng với đó, một số chính
sách và luật đang xem DN là
nhóm cần được quản lý thay vì
xem họ là đối tác cùng thực hiện
các sáng kiến, kế hoạch thích ứng
với BĐKH. Mặt khác, nhiều

chương trình đưa ra nhưng không
có nguồn kinh phí thực hiện, trong
khi chưa có cơ chế huy động tài
chính từ phía DN. Một số chương
trình quốc gia dù có đề cập đến sự
tham gia của DN nhưng lại thiếu
cơ chế tài chính, chưa cho thấy lợi
nhuận khi đầu tư trong khi đây
mới là yếu tố hấp dẫn DN.

Trong khi đó, theo khuyến cáo
của Ngân hàng Thế giới, đến năm
2030, chi phí dự trù cho việc phục
hồi thiệt hại do BĐKH gây ra ở
các DN có thể lên tới hàng tỷ USD
mỗi năm. Trong bối cảnh đó, nếu
chỉ sử dụng nguồn ngân sách công
sẽ không đủ nguồn lực để giải
quyết quy mô của mối đe dọa này.

Thúc đẩy cơ chế hợp tác,
khuyến khích doanh nghiệp
tích cực bảo vệ môi trường

Từ năm 2019, Bộ Tài nguyên
và Môi trường đã tiến hành xây
dựng “Kế hoạch quốc gia thích
ứng với BĐKH (NAP) giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050” với mục tiêu đánh giá tác
động của BĐKH, xác định các
thách thức cũng như cơ hội từ
thích ứng với BĐKH đối với DN
tư nhân, từ đó đề xuất các chiến
lược và giải pháp, dự án cụ thể
để khuyến khích sự tham gia của
khối tư nhân trong vấn đề này.

Thực tế cho thấy, DN tư nhân
dễ bị tổn thương bởi BĐKH có

thể tăng cường khả năng phục
hồi hoặc tạo ra các sản phẩm,
dịch vụ và mô hình kinh doanh
mới chống chịu khí hậu. Các DN
này sẽ xác định được những
thách thức để xây dựng định
hướng phát triển trong tương lai
cũng như đi đầu trong xây dựng
năng lực chống chịu với BĐKH
và phát triển bền vững. 

Theo giới chuyên gia, nguyên
tắc quan trọng nhất để thúc đẩy
sự tham gia của DN trong xây
dựng và triển khai NAP là hai
bên cùng có lợi. Theo đó, cần
xây dựng lộ trình phù hợp song
song với đảm bảo thực hiện các
cam kết của Chính phủ đề ra

trong NAP. Bên cạnh đó, cần
giúp DN hiểu việc xây dựng và
triển khai NAP vừa là trách
nhiệm, vừa là quyền lợi của DN
về ưu đãi thuế, tạo cơ hội kinh
doanh mới, tiếp cận thêm các
nguồn hỗ trợ vốn bên ngoài…
Giai đoạn tiếp theo, cần cơ chế
thúc đẩy sự tham gia của ngân
hàng và bảo hiểm.

Phía DN đề xuất các cơ quan
liên quan hỗ trợ phát triển công
cụ đánh giá tác động của BĐKH
và thiên tai, đưa ra các quy định,
hướng dẫn thống nhất về quy
trình đánh giá, đồng thời xây
dựng cơ chế hỗ trợ tín dụng, thuế
linh hoạt, phù hợp với hình thức
kinh doanh và quy mô của DN,
chẳng hạn, các khoản khấu trừ
thuế theo mức độ giảm phát thải,
mức độ thiệt hại do thiên tai…
Bên cạnh đó, thời gian tới, cần
cung cấp các loại hình bảo hiểm
thiên tai và BĐKH phù hợp; cải
thiện khung pháp lý về chuyển
giao công nghệ và cung cấp các
khóa đào tạo về thích ứng
BĐKH, quản lý rủi ro thiên tai
cho đại diện DN và Hiệp hội DN. 

Mới đây, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư phối hợp với Chương
trình phát triển Liên Hợp Quốc
tại Việt Nam công bố Chỉ số khí
hậu DN (CBI). Đây là công cụ tự
đánh giá dựa trên nền tảng web
cho các DN để kiểm tra mức độ
tương thích của DN với các mục
tiêu BĐKH của Việt Nam trong
các Đóng góp Quốc gia tự quyết
định cũng như các Mục tiêu phát
triển bền vững của Liên Hợp
Quốc. Chương trình CBI sẽ triển
khai các hoạt động để ghi nhận
và khuyến khích các DN có đóng
góp tích cực trong bảo vệ môi
trường, giảm phát thải khí nhà
kính và chống BĐKH, đồng thời
phát triển cơ hội hợp tác với khu
vực này trong chống BĐKH và
bảo vệ môi trường.n
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Các kết quả khảo sát gần đây cho thấy, hầu hết DN đều chịu thiệt hại bởi biến đổi khí hậu (BĐKH). Do
vậy, tăng cường trách nhiệm của khối này trong ứng phó với BĐKH là yêu cầu cần được đặt ra.

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP
ngày 17/4/2020 của Chính phủ về

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ
Chính trị, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) xây dựng Kế
hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính
phủ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư (CMCN 4.0) như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự

lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả
những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 52-NQ/TW
của Bộ Chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm của
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của
KTNN trong việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0.

- Phát huy tối đa các nguồn lực, đảm bảo đủ nguồn
lực cho việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0; xác
định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa cấp
bách, vừa lâu dài của toàn Ngành.

- Nắm bắt kịp thời, tận dụng triệt để các cơ hội để
nâng cao năng suất lao động, hiệu lực và hiệu quả
trong công tác quản lý thông qua nghiên cứu, chuyển
giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của

cuộc CMCN 4.0 vào công tác quản lý và hoạt động
của KTNN.

1.2. Mục tiêu cụ thể
(1) Công tác xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ

đạo điều hành
- Chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời trong thực

hiện các nhiệm vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu đơn vị trong việc tham gia CMCN 4.0.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm
tạo cơ sở pháp lý cho việc kết nối, chia sẻ thông tin
trong tổ chức hoạt động; ứng dụng các công nghệ
CMCN 4.0 trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

(2) Xây dựng và phát triển môi trường, cơ sở
hạ tầng

Hoàn thiện môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng đồng
bộ đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho việc triển khai
các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), khai thác
dịch vụ mạng của KTNN và kết nối, trao đổi dữ liệu,
thông tin dữ liệu với bên ngoài.

(3) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực đảm bảo đủ

năng lực tham gia cuộc CMCN 4.0. Tập trung nâng
cao năng lực cho đội ngũ kiểm toán viên nhằm khai
thác, phân tích dữ liệu thông qua việc áp dụng các công
cụ CNTT.n  

Trang bị kiến thức về thực hành kiểm toán 
cho sinh viên

Tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) vừa tổ chức thành công Khóa học: “Thực hành
kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính cấp
độ cơ bản” cho gần 30 sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành kế
toán, kiểm toán của Học viện Nông nghiệp. 

Tham gia Khóa học, sinh viên có cơ hội trực tiếp thực
hành kiểm toán, tiếp cận nhanh, biết cách trình bày giấy tờ
làm việc, kiểm tra chi tiết, phân tích số liệu của các phần hành
cơ bản cũng như nắm được các yêu cầu về xác định mức trọng
yếu, lấy mẫu kiểm toán, tìm hiểu kiểm soát nội bộ và thực
hiện thử nghiệm kiểm soát… Ngoài ra, sinh viên còn được
trang bị kiến thức chuyên sâu về pháp luật kế toán hiện hành
và học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp từ những giảng viên đã
có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này.n Đ.THÀNH

HAA sinh hoạt chuyên đề: “Thuế nhà thầu”
Mới đây, Hội Kế toán TP. HCM (HAA) đã tổ chức sinh

hoạt chuyên đề tháng 6 với chủ đề: “Thuế nhà thầu”. Tại đây,
chuyên gia đến từ Cục Thuế TP. HCM đã trình bày các nội
dung chính của thuế nhà thầu; các quy trình, biểu mẫu có liên
quan và một số trường hợp vi phạm thuế nhà thầu.

Dự kiến, đầu tháng 7 này, HAA sẽ tổ chức sinh hoạt
chuyên đề tháng 7: “Các chính sách ưu đãi DN sau Covid-
19: Quy trình và thủ tục” với sự trình bày của diễn giả đến từ
Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).n   

THÀNH ĐỨC

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ chủ động tham gia cuộc

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Kiểm toán Nhà nước

(Kỳ sau đăng tiếp)

Ứng phó với biến đổi khí hậu - Trách nhiệm và
quyền lợi của doanh nghiệp
r HỒNG NHUNG

Cần thúc đẩy cơ chế hợp tác, khuyến khích DN tích cực bảo vệ môi trường                    Ảnh: TTXVN



THỨ NĂM 02-7-202010
ASEAN đang đứng trước nhiều
cơ hội và thách thức

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, trọng trách nặng nề trên vai
Chính phủ các quốc gia thành viên
ASEAN trong nửa cuối năm 2020
là phải đưa ASEAN vượt qua giai
đoạn cam go, minh chứng cho giá
trị và sức sống vững bền của một
cộng đồng tự cường và năng động.
Điều này mang lại ý nghĩa lớn lao,
sau khi thế giới đã chứng kiến dịch
Covid-19 bùng phát, lan rộng từ
đầu năm 2020, cuốn đi thành quả
loài người đã tích lũy trong nhiều
năm, cướp đi sinh mạng và đe dọa
cuộc sống của hàng triệu người. 

Theo Báo cáo của Ngân hàng
Thế giới (ngày 08/6/2020), kinh tế
toàn cầu năm 2020 sẽ suy giảm
nghiêm trọng, ở mức âm 5,2%, thu
nhập bình quân đầu người giảm
3,6% và khiến cho 70 - 100 triệu
người rơi vào nghèo đói cùng cực,
gia tăng nguy cơ mất ổn định xã
hội. Hơn 40% các ngành sản xuất,
kinh doanh của các quốc gia phải
chịu tác động trực tiếp từ các biện
pháp phong tỏa dịch bệnh Covid-
19. Sự bùng phát của dịch bệnh
càng thổi bùng thêm những thách
thức vốn tiềm ẩn trong môi trường
chính trị, kinh tế, xã hội của thế
giới và mỗi khu vực. 

Đánh giá rằng Chủ đề “Gắn
kết và Chủ động thích ứng” của
ASEAN năm 2020 được triển khai
trong bối cảnh môi trường khu vực
và quốc tế đầy biến động, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn
mạnh, ASEAN đang đứng trước
những cơ hội và thách thức do
dịch chuyển địa chiến lược toàn
cầu, cũng như tác động của dịch
Covid-19. 

Mặc dù dịch bệnh còn phức
tạp song các quốc gia thành viên
ASEAN đã cơ bản kiểm soát tốt
tình hình. So với thế giới,
ASEAN đạt tỷ lệ cao về số bệnh
nhân khỏi bệnh trên tổng số ca lây
nhiễm. Tỷ lệ tử vong ở mức thấp
và đang giảm nhanh. Trong
những ngày qua, tại nhiều quốc
gia ASEAN, không phát hiện
thêm ca lây nhiễm mới trong
cộng đồng. GDP bình quân
ASEAN được dự báo tăng trưởng
mức thấp trong năm 2020, tuy
nhiên, các nền kinh tế ASEAN
vẫn giữ được ổn định.

Tại Hội nghị lần này, các đại
biểu đã tập trung trao đổi về kế
hoạch phục hồi tổng thể của
ASEAN sau dịch bệnh, sớm đưa
vào triển khai các sáng kiến về lập
Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19;
xây dựng Kho dự phòng vật tư y
tế khẩn cấp của ASEAN; xây
dựng Quy trình ứng phó dịch bệnh
chuẩn ASEAN trong tình huống y
tế khẩn cấp... 

Hội nghị đã nghe Phó Thủ
tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Việt Nam Phạm Bình Minh, Chủ
tịch Hội đồng Điều phối ASEAN
và Tổng Thư ký ASEAN Lim
Jock Hoi báo cáo về nỗ lực ứng
phó dịch bệnh Covid-19 của
ASEAN; hợp tác ASEAN trong 6
tháng đầu năm trên cả 3 trụ cột
chính trị, an ninh, kinh tế và văn
hóa, xã hội.

Thúc đẩy kinh tế, đảm bảo 
an ninh, an toàn trong ASEAN

Đánh giá cao vai trò Chủ tịch
ASEAN của Việt Nam, các nước
đã nhất trí cần nâng cao khả năng
tự cường của ASEAN, vừa kiểm
soát hiệu quả dịch bệnh, vừa khôi
phục các hoạt động kinh tế, thương
mại quốc tế và khu vực, từ đó ổn
định cuộc sống của người dân và
DN. Đồng thời, các nhà lãnh đạo
ASEAN cho rằng, việc hoàn tất và
ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế
toàn diện khu vực (RCEP) trong
năm 2020 sẽ là thông điệp mạnh

mẽ khẳng định sự ủng hộ của
ASEAN đối với hệ thống thương
mại đa phương, tự do hóa thương
mại, đầu tư và cũng là đóng góp
quan trọng cho quá trình phục hồi
sau dịch bệnh tại khu vực.

Một số lãnh đạo ASEAN cũng
đề xuất các biện pháp để nới lỏng
các hạn chế nhằm đảm bảo lưu
thông hàng hóa và chuỗi cung
ứng trong khu vực không bị gián
đoạn, tạo tiền đề cho quá trình
phục hồi sau dịch bệnh. Trong
tiến trình này, chuyển đổi sang
kinh tế số, nhất là áp dụng các

thành quả của khoa học công
nghệ đóng vai trò quan trọng. Do
đó, các lãnh đạo ASEAN cũng đề
cập tới đào tạo, nâng cao kỹ năng
của lao động trong thời đại mới,
coi đây là nhân tố quan trọng
trong phát triển của ASEAN. 

Tại Hội nghị, các lãnh đạo
ASEAN cũng đã tiến hành rà soát
công tác đánh giá giữa kỳ việc
thực hiện Kế hoạch tổng thể của
Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN
2025; cho ý kiến xây dựng định
hướng phát triển tương lai của
ASEAN sau năm 2025; nâng cao
hiệu quả hoạt động của ASEAN
với việc đánh giá việc triển khai
Hiến chương ASEAN.

Trao đổi về tình hình quốc tế
và khu vực, các nước ASEAN đều
đề cao lập trường nguyên tắc của
ASEAN trong đảm bảo hòa bình,
ổn định, an ninh, an toàn và tự do
hàng hải, hàng không trên Biển
Đông, nhấn mạnh cần đề cao tinh
thần thượng tôn pháp luật, đẩy
mạnh hợp tác xây dựng lòng tin sử
dụng các biện pháp hòa bình dựa
trên luật pháp quốc tế, thực hiện
đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của
các bên trên Biển Đông (DOC) và
nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc ứng
xử trên Biển Đông (COC) giữa
ASEAN và Trung Quốc hiệu lực,
hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc
tế và Công ước Luật Biển UNC-
LOS 1982. Nhiều nước cho rằng,
dịch bệnh đã tác động quá trình
đàm phán COC, tuy nhiên,
ASEAN cần sớm nối lại tiến trình
này, từ đó khẳng định vai trò trung
tâm và đóng góp cho hòa bình, ổn
định tại khu vực.

Đặc biệt, Hội nghị đã có phiên
họp đặc biệt lần đầu tiên về chủ đề
“Trao quyền cho phụ nữ trong kỷ
nguyên số”. Đây là thông điệp
mạnh mẽ về cam kết của ASEAN
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và
nâng cao vai trò, đóng góp của phụ
nữ trong đời sống xã hội.n

Quang cảnh Hội nghị Ảnh: TTXVN

“Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 là dịp để các quốc gia thành viên tiếp tục khẳng định tình đoàn
kết, ý chí chính trị mạnh mẽ và quyết tâm vượt lên các khó khăn, thách thức, vững vàng đi tới. Một
mặt, chúng ta cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch Covid-19. Mặt khác, cần sớm khắc phục hậu quả của dịch,
phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế. Đồng thời, cần nỗ lực hoàn thành các mục tiêu hợp tác, liên kết
ASEAN trong năm 2020” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Lễ khai mạc Hội
nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, tại Hà Nội.

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu hợp tác,
liên kết trong ASEAN
r PHÚC KHANG

Việt Nam đã ký kết 10 hiệp định 
vay nước ngoài trị giá 
533 triệu USD

Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm
2020, Bộ đã chủ trì đàm phán 22 hiệp định
vay nước ngoài, thực hiện ký kết 10 hiệp
định với tổng trị giá 533 triệu USD. Về trả
nợ nước ngoài, đến ngày 10/6/2020, lũy
kế trả nợ nước ngoài khoảng 41.536 tỷ
đồng, đạt 46,8% kế hoạch trả nợ cả năm. 

6 tháng qua, Bộ Tài chính không
thẩm định và cấp bảo lãnh chính phủ
(BLCP) cho các khoản vay mới trong và
ngoài nước để đầu tư các dự án, không
cấp BLCP cho phát hành trái phiếu phát
hành trong nước cho 2 ngân hàng chính
sách. Dự kiến, dư nợ BLCP cho các dự
án vay nước ngoài hơn 217.921 tỷ đồng;

cho dự án vay trong nước là hơn 18.617
tỷ đồng.n T.ANH 

Ứng dụng công nghệ thông tin 
hiện đại trong quản lý 
hành chính

Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân
hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt
Nam (Techcombank) vừa ký hợp tác song
phương về phối hợp thu NSNN và ủy
nhiệm thu ngân sách.

Theo thỏa thuận, KBNN sẽ phối hợp
với Techcombank trong việc mở và sử
dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của
KBNN tại Techcombank, từ đó thực hiện
phối hợp thu, ủy nhiệm thu NSNN, đồng
thời thực hiện kết nối, trao đổi thông tin,
dữ liệu điện tử về thu NSNN. Việc này

giúp khắc phục tình trạng thiếu hoặc sai
thông tin khi chuyển chứng từ thu NSNN
từ các ngân hàng thương mại về KBNN
và các cơ quan thu, đảm bảo tính thống
nhất dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.
Đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng
ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào
quản lý hành chính nhà nước.n

HỒNG NHUNG

Giảm 50% lệ phí trước bạ 
với ô tô sản xuất trong nước

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có
Công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc
kịp thời áp dụng mức thu lệ phí trước bạ
để thực hiện Nghị định số 70/2020/NĐ-
CP quy định mức thu lệ phí trước bạ
bằng 50% mức thu hiện tại, có hiệu lực

từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày
31/12/2020.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần
đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ
moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe
tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước
có mức thu là 2%; riêng ô tô chở người từ
9 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ
lần đầu là 10%. Ô tô vừa chở người, vừa
chở hàng (ô tô pick-up chở hàng) có khối
lượng chuyên chở cho phép tham gia giao
thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ
ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối
lượng chuyên chở cho phép tham gia giao
thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước
bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu
lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở
người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.n

THÙY ANH

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 đã thông qua Tuyên bố
“Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng: Vượt lên các
thách thức và duy trì tăng trưởng”, Tuyên bố ASEAN về Phát triển
nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang đổi thay và ghi
nhận 9 văn kiện khác.n



+ Chính phủ vừa ban hành Nghị
quyết số 101/NQ-CP phê duyệt Nghị
định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đối
tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản
(AJCEP) ký ngày 14/4/2008.

+ Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành
Quyết định số 908/QĐ-TTg phê duyệt
Danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện
thoái vốn đến hết năm 2020.

+ Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số
69/2019/NĐ-CP để tháo gỡ vướng mắc
trong triển khai các dự án đầu tư xây
dựng theo hợp đồng BT.

+ Bộ Giao thông vận tải cho biết, sản
lượng vận tải 6 tháng năm 2020 ước đạt
hơn 800 triệu tấn hàng, giảm 8,1%; hơn
1.812 triệu lượt hành khách, giảm 27,3%
so với cùng kỳ năm 2019.n  HÒA LÊ
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Đó là thông điệp được đưa ra
trong Báo cáo: “Hướng tới

chính sách thuế bền vững trong
khối ASEAN - trường hợp ưu đãi
thuế thu nhập doanh nghiệp” do
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính
sách (VEPR) và một số tổ chức vừa
phối hợp công bố. 

Mức thuế thu nhập 
doanh nghiệp thực nộp sau 
ưu đãi thuế ở ASEAN thấp nhất 
thế giới

Ông Nguyễn Đức Thành - Cố
vấn trưởng VEPR - cho biết, mặc
dù các quốc gia thành viên ASEAN
đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế
cao và ổn định trong nhiều thập kỷ
nhưng hầu hết thu ngân sách tương
đối thấp. Trong khu vực ASEAN,
tỷ lệ thu ngân sách trên GDP thấp
hơn đáng kể so với các nước
OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát
triển kinh tế). Tỷ lệ trung bình ở
ASEAN là 19,1% GDP năm 2018,
chưa bằng một nửa so với mức
trung bình ở các nước OECD, thấp
hơn khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Điều này dẫn đến khả năng đáp
ứng hạn chế của ngân sách cho các
dịch vụ công thiết yếu như: y tế,
giáo dục, an sinh xã hội (các nước
OECD chi trung bình cho các dịch
vụ này tới 63% tổng chi, còn tỷ lệ
này ở ASEAN chỉ là 33,6%) và tiếp
tục gây thâm hụt ngân sách. Mức
thâm hụt ngân sách tạo ra nhiều hệ
lụy lớn cho khả năng đầu tư nâng
cao chất lượng dịch vụ công, cơ sở
hạ tầng và quản trị tốt. 

Một trong những nguyên nhân
quan trọng dẫn đến tình trạng thâm
hụt ngân sách là do các nước
ASEAN phụ thuộc lớn vào nguồn
thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN) nhưng lại dần mất các
khoản thu ngân sách khổng lồ do
ưu đãi thuế lớn cho các nhà đầu tư
nước ngoài. Các tổ chức quốc tế đã

nhiều lần cảnh báo các nước thành
viên ASEAN ngừng áp dụng các
ưu đãi thuế không cần thiết bởi điều
này làm giảm thu ngân sách. 

Đáng chú ý, Nhóm nghiên cứu
còn cho biết, các nước thành viên
ASEAN đang cạnh tranh trong một
cuộc đua xuống đáy bằng cách hạ
thấp mức thuế TNDN và liên tục
đưa ra ưu đãi thuế rất lớn đối với
nhà đầu tư. 10 năm qua, thuế suất
trung bình thuế TNDN của khu vực
đã giảm từ mức trung bình 25,1%
(năm 2010) xuống còn 21,7% (năm
2020). Với việc một số nước thành
viên áp dụng thời gian ân hạn thuế
lên tới 20 năm và các ưu đãi lớn
khác dựa trên lợi nhuận, mức thuế
suất trung bình thuế TNDN thực
nộp giảm 9,4 điểm phần trăm. Điều
này khiến ASEAN trở thành một

trong những khu vực có mức thuế
TNDN thực nộp sau ưu đãi thuế
thấp nhất trên thế giới. 

Cạnh tranh thuế và ưu đãi thuế
trở thành mảnh đất màu mỡ cho các
hành vi dịch chuyển lợi nhuận. Ước
tính các quốc gia như: Thái Lan, In-
donesia và Malaysia mất ít nhất từ
6 - 9 điểm phần trăm doanh thu
thuế TNDN do hành vi chuyển lợi
nhuận của các công ty đa quốc gia.
Cuộc đua xuống đáy khiến các
nước thành viên tham gia đều thua
cuộc, bởi lẽ, không có bằng chứng
thực nghiệm nào cho thấy ưu đãi
thuế làm tăng đầu tư trực tiếp nước
ngoài tại ASEAN, thậm chí còn
ngược lại. Hầu hết các ưu đãi thuế
TNDN ở ASEAN không nhằm thu
hút nguồn vốn đầu tư dài hạn mà
chỉ để khỏa lấp những yếu kém

trong năng lực quản trị, cơ sở hạ
tầng và đáp ứng mong muốn ngắn
hạn của các nhà đầu tư bằng cách
cắt giảm thuế TNDN xuống mức
tối thiểu. 

Chấm dứt cuộc đua xuống đáy
về ưu đãi thuế 

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra 3
nhóm khuyến nghị để giải quyết
thực trạng trên. Bà Babeth Ngọc
Hân Lefur - Giám đốc Quốc gia Tổ
chức Oxfam tại Việt Nam, đại diện
Nhóm - khuyến nghị: Trước hết,
ASEAN cần lập danh sách đen và
danh sách trắng các ưu đãi thuế
nhằm làm rõ loại ưu đãi nào có lợi
và loại nào không có lợi, từ đó có
kế hoạch và thời hạn cụ thể loại bỏ
những ưu đãi có hại. Danh sách đen
nên bao gồm các ưu đãi

thuế dựa trên lợi nhuận như ưu đãi
thuế tạo ra mức thuế suất thấp cho
lợi nhuận chịu thuế (ân hạn thuế,
miễn thuế, chuyển lỗ và thuế suất
ưu đãi). Danh sách trắng nên bao
gồm các ưu đãi thuế dựa trên đầu tư,
thúc đẩy những đầu tư hữu ích cho
cộng đồng để áp dụng trong khu
vực, cần có cơ chế giám sát tính
hiệu quả của các ưu đãi này để tránh
hành vi lạm dụng các khoản khấu
trừ thuế. Cơ chế này cần minh bạch
và có sự tham gia thực chất của đại
diện các chính phủ, chuyên gia quốc
tế, tổ chức xã hội và giới học thuật.

Thứ hai, ASEAN cần thiết lập
mức thuế suất tối thiểu trong khu
vực nhằm chấm dứt cuộc đua
xuống đáy về ưu đãi thuế. Trong
khi các nước trên thế giới đang xây
dựng quy định về mức thuế suất tối
thiểu toàn cầu, ASEAN nên thống
nhất một cách tiếp cận chung trong
khu vực như thống nhất mức thuế
TNDN thực nộp của từng nước
không được thấp hơn mức thuế
suất thuế TNDN thực nộp tối thiểu
của khu vực. Mức thuế suất thực
nộp tối thiểu này cần được ASEAN
thảo luận một cách kỹ lưỡng và nên
từ 12,5% đến 20%.

Thứ ba, ASEAN cần xây dựng
quy định về quản trị tốt các ưu đãi
thuế. Đặc biệt, cần đảm bảo rằng
không có ưu đãi thuế nào được áp
dụng riêng lẻ cho DN nào đó một
cách tùy tiện. Trong mọi trường
hợp, luật phải quy định rõ thời gian
áp dụng ưu đãi thuế.

Ông Tony Salvador - Nghiên
cứu viên về pháp lý tại Third World
Network, một thành viên Hội đồng
điều phối của Liên minh Thuế và
Công bằng tài chính châu Á
(TAFJA) - cho rằng: Các quốc gia
thành viên ASEAN nên công bố
báo cáo chi qua thuế hằng năm cùng
báo cáo ngân sách quốc gia, đồng
thời đánh giá lợi ích và chi phí của
các chính sách ưu đãi thuế như một
điều kiện tiên quyết trước khi phê
duyệt các ưu đãi đó. Khi được chấp
thuận áp dụng, cơ quan nhà nước
(tốt nhất là cơ quan thuế) phải
thường xuyên giám sát tác động của
các ưu đãi thuế này bằng việc đánh
giá giữa kỳ để xem kết quả thực
hiện có đáp ứng được kỳ vọng của
chính sách hay không.n

ASEAN đang hướng tới một chính sách thuế bền vững                                                   Ảnh: TTXVN

Đã đến lúc các quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần hợp tác trong xây
dựng hệ thống thuế công bằng và bền vững hơn để cải thiện việc huy động nguồn thu nội địa, thu
ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi đất nước đồng thời thiết lập một ASEAN bền
vững và tự cường.

Hướng tới chính sách thuế công bằng, 
bền vững trong ASEAN
r THÙY ANH

Đề xuất giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường 
đối với nhiên liệu bay

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc
hội đề xuất giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối
với nhiên liệu bay (giảm 900 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít).
Cùng với đó, thuế giá trị gia tăng cũng giảm 90 đồng/lít.

Bộ Tài chính cho biết, việc giảm mức thuế BVMT đối với
nhiên liệu bay sẽ làm số thu thuế BVMT giảm khoảng 72 - 80 tỷ
đồng/tháng. Tuy nhiên, việc này sẽ góp phần giúp DN vận tải
hàng không giảm bớt gánh nặng tài chính, duy trì hoạt động kinh
doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn
biến phức tạp.n MINH ANH

Bộ Giao thông vận tải giải ngân được hơn 
13.300 tỷ đồng

Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, theo kế
hoạch, năm 2020, Bộ giải ngân hơn 39.700 tỷ đồng (hơn 35.900 tỷ
đồng kế hoạch năm 2020 và hơn 3.700 tỷ đồng kế hoạch kéo dài).
Đến nay, Bộ đã giao chi tiết hơn 34.400 tỷ đồng, đạt 95,7%. Hơn
1.500 tỷ đồng vốn trong nước chưa giao là do Bộ Kế hoạch và Đầu
tư mới trình Thủ tướng Chính phủ, chưa có quyết định giao bổ sung

kế hoạch đầu tư công trung hạn để làm cơ sở giao kế hoạch năm.
Hết tháng 6/2020, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được hơn 13.300 tỷ
đồng, đạt 33,7% kế hoạch năm, cao hơn so với kết quả giải ngân
bình quân chung của cả nước là 28,9%.n      THU HUYỀN

Kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán 
sẽ tích cực hơn trong quý II

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, kết quả
kinh doanh quý II/2020 của các công ty chứng khoán có triển vọng
tích cực. Theo KBSV, việc các ngân hàng thương mại giảm lãi suất
huy động để tạo cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế sau
dịch Covid-19 đã tạo nên mặt bằng lãi suất mới thấp hơn từ 0,1 -
0,5%. Khi tiền gửi có khả năng sinh lời kém, các hoạt động kinh
doanh khác cũng đang bị đình trệ thì chứng khoán trở thành kênh
đầu tư hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư mới.

KBSV dự kiến, quý II/2020, tổng giá trị giao dịch có thể đạt
332.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 48% so với cùng kỳ. Trong
quý này, danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán cũng phục
hồi. Hầu hết các cổ phiếu trên thị trường đều có mức phục hồi trên
20%. Nhờ đó, danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán dự
báo sẽ đạt mức tăng trưởng tốt trong quý II.n    HỒNG ANH
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Nhiều Quỹ chưa phát huy 
được vai trò hỗ trợ 
doanh nghiệp

Quỹ BLTD là quỹ tài chính
nhà nước do UBND tỉnh, thành
phố thành lập và được cấp vốn
điều lệ từ ngân sách tỉnh; hoạt
động trên nguyên tắc tự chủ về
tài chính, đảm bảo an toàn vốn.
Quỹ này ra đời từ năm 2001
theo Quyết định số
193/2001/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ. Tính đến nay,
cả nước có gần 30 Quỹ BLTD
được thành lập và đi vào hoạt
động với tổng vốn điều lệ thực
có khoảng trên 1.400 tỷ đồng.
Trong đó, có đến hơn 1.300 tỷ
đồng là vốn ngân sách. Doanh
số bảo lãnh lũy kế các quỹ ước
đạt khoảng 4.346 tỷ đồng, dư
nợ cam kết bảo lãnh ước đạt
228 tỷ đồng, số trả nợ thay ước
khoảng 36 tỷ đồng. Nguồn vốn
này đã góp phần hỗ trợ hoạt
động đầu tư, sản xuất, kinh
doanh cho DN nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đạt được, hoạt động của
các Quỹ BLTD vẫn bộc lộ nhiều
bất cập, hạn chế như: vốn điều
lệ ít do địa phương chưa có
nguồn lực để bố trí; năng lực
quản trị, điều hành còn hạn chế;
quy trình nghiệp vụ trong thẩm
định hồ sơ, kiểm tra, giám sát,
thu hồi các khoản nhận nợ bắt
buộc còn chưa hoàn thiện. Thực
tế vẫn còn không ít Quỹ BLTD
có năng lực bảo lãnh không cao,
chưa phát huy được vai trò hỗ
trợ DN, thậm chí có Quỹ nhiều
năm liền hoạt động lay lắt, kém
hiệu quả dẫn đến phải giải thể. 

“Một trong những nguyên
nhân khiến nhiều Quỹ BLTD

không phát triển được là do
năng lực, quy trình, trách
nhiệm không được quy định rõ

ràng, sự phối hợp giữa tổ chức
tín dụng với các Quỹ này chưa
tốt”, TS. Cấn Văn Lực - Kinh tế

trưởng Ngân hàng Thương mại
cổ phần Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - nhận định. 

Nhìn từ góc độ tài chính,
ông Nguyễn Văn Thân - Chủ
tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa
Việt Nam - cho rằng, hiện Quỹ
BLTD ở các địa phương có quy
mô vốn rất nhỏ, trong khi số
lượng DN nhỏ và vừa tại Việt
Nam rất lớn nên các Quỹ này
không thể đáp ứng được nhu
cầu BLTD. Chưa hết, theo TS.
Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia
tài chính - ngân hàng, sự hạn
chế của các Quỹ, từ vốn điều lệ,
nguyên tắc hoạt động, điều kiện
để được cấp BLTD cho đến
phạm vi và giới hạn cấp
BLTD… khiến các DN không
được hỗ trợ như mong muốn.

Nâng cấp, mở rộng quy mô 
Quỹ Bảo lãnh tín dụng

Khó khăn do ảnh hưởng của
dịch Covid-19 và việc khó tiếp
cận nguồn vốn ngân hàng khiến
nhiều DN cần một tổ chức bảo
lãnh. Tuy nhiên, thực trạng trên
đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải
cải tổ, nâng cấp Quỹ BLTD để
Quỹ này hoạt động hiệu quả, từ
đó hỗ trợ DN tốt hơn trong thời
gian tới.  

Theo Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Tài chính -
Marketing Nguyễn Văn Hiến,
để có thể thực hiện đúng tiêu
chí, mục tiêu đặt ra, bản thân

Cải tổ Quỹ Bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ
doanh nghiệp hiệu quả hơn
r THÀNH ĐỨC

Trong bối cảnh khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng hiện nay, nhiều DN, đặc biệt là DN
nhỏ và vừa đã tìm đến Quỹ Bảo lãnh tín dụng (BLTD). Tuy nhiên, thực tế, không ít Quỹ BLTD hoạt
động kém hiệu quả thời gian qua đã đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý cần nhìn lại hoạt động
của Quỹ này để có sự cải tổ cho phù hợp nhằm phát huy khả năng hỗ trợ DN.

Việc đánh giá mức độ hài lòng của DN
và thời gian thực hiện thủ tục hành
chính (TTHC) qua Cơ chế một cửa
quốc gia (NSW) sẽ tiếp tục được Tổng
cục Hải quan, Bộ Tài chính chủ trì tổ
chức hằng năm để khắc phục những
hạn chế trong quy trình, thủ tục,
phương pháp thực hiện TTHC nhằm
tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động
xuất nhập khẩu của DN.

Triển khai NSW - thay đổi tích cực
nhưng chưa đồng đều

Tổng cục Hải quan đã phối hợp với
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá
mức độ hài lòng của DN và thời gian
thực hiện TTHC qua NSW. Cuộc khảo
sát đã tổng hợp ý kiến của gần 3.100 DN
về 12 TTHC - dịch vụ công có tần suất
thực hiện nhiều nhất trên Cổng thông tin
một cửa quốc gia của 5 Bộ: Công
Thương, Giao thông vận tải, Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa
học và Công nghệ, Y tế. Kết quả, 10/12
TTHC ghi nhận thời gian thực hiện thủ
tục của DN đã giảm đi; tiết kiệm từ 1 - 3
ngày so với phương thức truyền thống và
số ngày giải quyết thủ tục đều trong thời
hạn; chi phí cho 8 TTHC giảm đáng kể
so với phương thức cũ. Các thủ tục thuộc
Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn dễ thực hiện hơn so
với các thủ tục thuộc 3 Bộ còn lại…

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ
tịch VCCI - cho biết: Kết quả khảo sát
nói trên cho thấy, cộng đồng DN ghi
nhận nỗ lực của Tổng cục Hải quan và
các Bộ, ngành có liên quan. Đặc biệt, các
DN đánh giá cao việc thực hiện TTHC
qua NSW giúp DN thuận lợi trong thực
hiện thủ tục quản lý chuyên ngành, nhờ
đó cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ
trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt
Nam Trương Văn Cẩm cũng cho biết,
các DN dệt may đã tiếp cận, sử dụng

NSW thành thục và đem lại những hiệu
quả tích cực. 

Bên cạnh việc ghi nhận những kết
quả đạt được, ông Hoàng Quang Phòng
cho hay, nhiều DN cũng chỉ ra những dư
địa lớn để nâng cao hơn nữa hiệu quả
thực hiện NSW. Cụ thể, NSW cần tích
hợp Cổng thông tin thanh toán điện tử;
gắn với cải thiện chức năng giải đáp
vướng mắc cũng như xử lý các vấn đề
phát sinh mà DN quan tâm. Mặt khác,
việc phát triển hệ thống công nghệ thông
tin của NSW cần tập trung thay vì phân
tán như hiện nay. Các Bộ, ngành cần ưu
tiên giải quyết các TTHC trên NSW, góp
phần giảm chi phí tuân thủ cho DN, tăng
cường tính minh bạch trong giải quyết
thủ tục, đẩy nhanh quá trình chuyển giao
triển khai dịch vụ đánh giá sự phù hợp
cho khu vực tư nhân.

Còn theo ông Trương Văn Cẩm, để
NSW phát huy hiệu quả, các khâu công
nghệ, thiết bị, vận hành phải đồng bộ,
thông suốt, hạn chế trục trặc, gây mất

thời gian, tốn kém. Đồng thời, công chức
giải quyết TTHC cần hỗ trợ DN, giải
đáp, hướng dẫn cụ thể vướng mắc khi
DN có yêu cầu. 

Các DN cũng đánh giá việc triển
khai NSW đã mang lại những thay đổi
tích cực về thời gian và chi phí thực hiện
TTHC nhưng sự thay đổi này không
đồng đều giữa các thủ tục và các Bộ,
ngành. DN còn kiến nghị đẩy nhanh
việc triển khai thanh toán điện tử, khắc
phục khó khăn khi sử dụng chữ ký số và
nâng cấp các chức năng giải đáp vướng
mắc cho DN khi thực hiện TTHC và
cung cấp thêm một số tiện ích hỗ trợ
trên NSW.

Sẽ mở rộng khảo sát các thủ tục
hành chính

Tại buổi công bố kết quả cuộc khảo
sát trên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
Hải quan Hoàng Việt Cường nhấn mạnh:
Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp
với VCCI xem xét vướng mắc của cộng
đồng DN để tham mưu cho Bộ Tài chính
kiến nghị các Bộ, ngành tháo gỡ. Đặc
biệt, với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy
ban Chỉ đạo quốc gia về ASW (Cơ chế
một cửa ASEAN), NSW và tạo thuận lợi
thương mại, Tổng cục sẽ phối hợp chặt
chẽ với các Bộ, ngành để ban hành nhiều
giải pháp cụ thể, nâng cao chất lượng,
hiệu quả thực hiện NSW. 

Tăng tiện ích cho doanh nghiệp tham gia 
cơ chế một cửa quốc gia 
rMINH ANH

Cần có sự cải tổ Quỹ BLTD cho phù hợp nhằm phát huy khả năng hỗ trợ DN                  Ảnh minh họa
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Chủ động thu hút 
đầu tư nước ngoài

Theo báo cáo của Bộ
KH&ĐT, ước tính trong 6
tháng năm 2020, các khu
công nghiệp (KCN), khu
kinh tế (KKT) trên cả nước
thu hút khoảng 335 dự án
đầu tư nước ngoài với số
vốn đăng ký mới và tăng
thêm đạt khoảng 6 tỷ
USD. Theo đó, lũy kế
nâng tổng số dự án đầu tư
nước ngoài đến tháng
6/2020 lên khoảng 9.835
dự án với tổng vốn đăng
ký đạt khoảng 197,8 tỷ
USD. Đối với các dự án
đầu tư trong nước, trong 6
tháng, các KCN, KKT trên cả nước
thu hút được khoảng 282 dự án với
tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm
khoảng 62.700 tỷ đồng. Lũy kế, tổng
số dự án đầu tư trong nước là 9.650
dự án với tổng vốn đầu tư khoảng
2,31 triệu tỷ đồng. 

Để đón đầu dòng vốn đầu tư tái
định vị sản xuất của các công ty đa
quốc gia sau tác động của đại dịch
Covid-19, Bộ KH&ĐT vừa đề xuất
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
T.Ư rà soát tình hình thực hiện quy
hoạch các KCN trên địa bàn, từ đó có
thể kiến nghị đưa ra khỏi quy hoạch
các KCN nằm trong quy hoạch nhiều
năm (trên 10 năm) nhưng chưa được
triển khai để tránh tình trạng quy
hoạch treo, gây ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của các tổ
chức, cá nhân và cuộc sống người
dân. Đồng thời, chỉ xem xét đề xuất
bổ sung vào Quy hoạch phát triển
KCN ở Việt Nam đến năm 2020 các
KCN có tính cấp bách, có khả năng
triển khai nhanh và thu hút đầu tư tốt
để đảm bảo mặt bằng sản xuất kinh
doanh cho nhà đầu tư trong giai đoạn
chuyển tiếp từ năm 2020 đến khi quy
hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy
định của Luật Quy hoạch.

Cùng với đó, các địa phương tiến
hành đánh giá các dự án đầu tư xây
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
KCN. Đối với dự án đang trong quá
trình thực hiện thủ tục chấp thuận
chủ trương đầu tư, cần rà soát, đẩy
nhanh quá trình thực hiện các thủ tục
hành chính, hoàn thiện hồ sơ dự án.
Trong đó, đối với các dự án chưa
được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác
động môi trường, UBND các tỉnh,
thành phố chỉ đạo Ban Quản lý các
KCN, KKT hướng dẫn nhà đầu tư
làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi
trường để hoàn tất thủ tục, làm cơ sở
cho việc quyết định chủ trương dự

án đầu tư theo quy định. Còn với các
hồ sơ dự án đầu tư đang lấy ý kiến
các Bộ, ngành liên quan, UBND
tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban Quản lý
các KCN, KKT rà soát, có văn bản
gửi các Bộ, ngành có ý kiến về hồ sơ
dự án. Thứ trưởng Bộ KH&ĐT
Nguyễn Văn Trung lưu ý các địa
phương: “Song song với đó là phải
đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ
dự án để trình UBND cấp tỉnh, trong
đó cần lưu ý báo cáo thẩm định phải
đảm bảo đầy đủ các nội dung theo
quy định”.

Hạ tầng cũng phải sẵn sàng 
đáp ứng

Liên quan đến các dự án đầu tư
xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ
tầng KCN đã được quyết định chủ
trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư, các địa phương cũng
cần rà soát và báo cáo tiến độ triển
khai các dự án, chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ thực hiện, giải quyết kịp thời
các khó khăn, vướng mắc phát sinh
trong quá trình triển khai thực hiện
để sớm đưa KCN vào hoạt động,
phục vụ cho việc thu hút đầu tư trên
địa bàn.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn
Văn Trung cũng đề nghị các địa
phương chủ động xây dựng và triển
khai các hoạt động xúc tiến đầu tư,
thu hút các dự án đầu tư vào KCN,
KKT một cách linh hoạt, hiệu quả,
phù hợp với tình hình mới để đón
đầu dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch
chuyển trong thời gian tới. Các địa
phương thực hiện triệt để việc phân
cấp ủy quyền cho Ban Quản lý các
KCN, KKT theo quy định của Chính
phủ, nâng cao hiệu quả công tác hỗ
trợ nhà đầu tư, kiên quyết xử lý các
trường hợp làm chậm, gây khó khăn
trong thực hiện thủ tục đầu tư vào
KCN, KKT. 

Đặc biệt, cần nghiên cứu, rà soát
xây dựng, điều chỉnh định hướng thu
hút đầu tư vào KCN, KKT trên địa
bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương; thực hiện thu hút đầu tư có
chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả,
công nghệ và bảo vệ môi trường là
tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đồng thời,
rà soát, báo cáo tiến độ triển khai
thực hiện các dự án đầu tư trong
KCN, KKT có quy mô vốn đầu tư
trên 5.000 tỷ đồng.

Thống kê của Bộ KH&ĐT cho
thấy, tính đến cuối tháng 6/2020, cả
nước có 336 KCN với tổng diện tích
đất tự nhiên đạt khoảng 97.800 ha,
trong đó diện tích đất công nghiệp đạt
gần 66.000 ha. Có 261 KCN đi vào
hoạt động với tổng diện tích đất tự
nhiên khoảng 68.700 ha và 75 KCN
đang trong giai đoạn đền bù, giải
phóng mặt bằng với tổng diện tích
khoảng 29.100 ha. Tỷ lệ lấp đầy của
các KCN đang hoạt động đạt khoảng
76%. Đồng thời, cả nước có 17 KKT
ven biển với tổng diện tích mặt đất và
mặt nước đạt khoảng hơn 845.000 ha,
diện tích đất đã cho thuê trong các
khu chức năng trong KKT đạt trên
40.000 ha. Trong các KKT có 38
KCN với tổng diện tích khoảng
16.600 ha, diện tích đất công nghiệp
đạt gần 10.000 ha. Đến nay, có 20
KCN đang hoạt động với tổng diện
tích khoảng 8.500 ha và 18 KCN
đang xây dựng với tổng diện tích đạt
khoảng 8.100 ha. 

Hiện có 234/261 KCN đang hoạt
động có công trình xử lý nước thải
tập trung, đạt tỷ lệ gần 90%. Nếu tính
cả các KCN nằm trong KKT ven biển
thì có 248 KCN đã xây dựng và đưa
vào vận hành công trình xử lý nước
thải tập trung, đạt tỷ lệ 88,57% với
tổng công suất tối đa đạt trên 1 triệu
m3 nước thải/ngày đêm.n

Khu Công nghiệp Khai Quang - tỉnh Vĩnh Phúc                Ảnh: HOÀNG NGÂN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhận định, do tác động của đại dịch Covid-19, dòng vốn đầu tư nước ngoài
trên thế giới đang có sự thay đổi mạnh mẽ, trong đó có xu hướng chuyển dịch đầu tư, thay đổi chuỗi giá trị
sản xuất toàn cầu sang các khu vực khác, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, cần phải có sự chuẩn bị
sẵn sàng để đón đầu dòng vốn chuyển dịch này, ngay từ các địa phương.

Sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư
chuyển dịch sau đại dịch Covid-19
r QUỲNH ANH

các Quỹ BLTD phải đủ mạnh, đủ nguồn vốn.
Vốn NSNN một phần, nguồn vốn từ xã hội hóa
cũng là phần quan trọng.

Cũng liên quan đến vấn đề nguồn vốn của
Quỹ BLTD, chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng
Dũng khuyến nghị: Quỹ nên có chính sách hợp
tác kinh doanh, mời gọi đối tác để huy động
nguồn vốn trong và ngoài nước, gia tăng năng
lực tài chính. 

Nhận định tổng nguồn vốn của các Quỹ
BLTD hiện nay còn quá nhỏ so với nhu cầu của
DN, nhất là trong thời kỳ dịch Covid-19, ông
Nguyễn Văn Thân cho rằng, đã đến lúc, Chính
phủ cần mở rộng Quỹ này, phải có Quỹ BLTD ở
T.Ư để bảo lãnh cho DN. 

Còn ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch
HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại
thương Việt Nam - đề xuất bổ sung quy định
trích lập dự phòng rủi ro cho Quỹ BLTD. Bởi
lẽ, một trong những điểm yếu lớn trong hoạt
động bảo lãnh của các Quỹ BLTD đối với DN
nhỏ và vừa là có thể hủy ngang. Theo đó, Quỹ
có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ nghĩa
vụ bảo lãnh và điều đó tiềm ẩn nguy cơ tranh
chấp với các tổ chức tín dụng. Hơn nữa, bảo
lãnh cho vay là hoạt động có rủi ro nhưng hiện
cũng chưa có hướng dẫn về việc trích lập dự
phòng rủi ro trong hoạt động bảo lãnh áp dụng
cho Quỹ BLTD. Do đó, việc bổ sung quy định
này là cần thiết. 

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, để thúc
đẩy hoạt động của Quỹ BLTD tại địa phương,
chính quyền địa phương cần có sự chỉ đạo, quan
tâm về nguồn lực tài chính; phát triển, nâng cao
công tác kế toán, năng lực quản trị điều hành,
quản trị rủi ro cho Quỹ BLTD. Công tác bảo
lãnh cũng phải phát huy sự phối hợp đồng bộ
trong quy trình cho vay giữa bên bảo lãnh và
bên cấp tín dụng; có sự giám sát việc sử dụng
nguồn vốn vay, theo dõi dòng tiền trả nợ. Mặt
khác, phải có chương trình đào tạo, nâng cấp hệ
thống đội ngũ cán bộ, nhân sự trực tiếp để nhận
hồ sơ, thẩm định cho vay và kể cả khi thu hồi
nợ, đây là điều kiện quan trọng giúp cho Quỹ
BLTD phát huy vai trò hỗ trợ DN, thúc đẩy kinh
tế phát triển.n

Đồng thời, cơ quan hải quan sẽ phối hợp chặt
chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành, cơ quan liên
quan để khắc phục hạn chế đối với 3 nhóm vấn
đề nhằm nâng cao chất lượng các TTHC khi đưa
lên NSW. Đó là: triển khai hệ thống công nghệ
tập trung để xử lý TTHC tập trung trên NSW;
khắc phục các khó khăn khi sử dụng chữ ký số
và nâng cấp các chức năng giải đáp vướng mắc
cho DN khi thực hiện TTHC; cung cấp thêm một
số tiện ích hỗ trợ DN trên NSW, đẩy mạnh thanh
toán điện tử trên NSW thay vì thanh toán qua
ngân hàng.

Hiện nay, các Bộ, ngành kết nối 198 TTHC,
do đó, cơ quan hải quan sẽ phối hợp với VCCI
để cân nhắc, mở rộng diện khảo sát, tiếp tục
đánh giá 12 TTHC của 5 Bộ, ngành đã khảo sát
trong năm qua và bổ sung đánh giá các thủ tục
mới. Cơ quan hải quan sẽ lựa chọn những TTHC
không chỉ có tần suất cao và nhiều DN tham gia
mà còn đánh giá cả những TTHC liên quan đến
sức ép hội nhập quốc tế của cộng đồng DN Việt
Nam. Việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của
DN tham gia NSW sẽ được tổ chức hằng năm,
bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12 và được công
bố vào đầu năm mới.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đề
nghị các Bộ, ngành có kế hoạch triển khai cụ thể
để đến hết năm 2020 hoàn thành kết nối TTHC
vào NSW (hiện nay mới triển khai được 198/263
thủ tục). Điều đáng nói, các Bộ, ngành không
chỉ kết nối thủ tục lên NSW mà phải đơn giản
hóa những thủ tục đang triển khai trước khi thực
hiện NSW để tạo điều kiện hơn nữa cho DN.n



THỨ NĂM 02-7-202014

Ra mắt sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản Thông tin - Truyền thông phối hợp cùng

Hội Hữu nghị hai nước Nga - Việt Nam tổ chức dịch và
xuất bản bằng tiếng Việt tập hồi ký “Người Nga viết về
Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tác phẩm gồm 17 hồi ký của các
tướng lĩnh, những nhà hoạt động cách mạng, nhà hoạt
động xã hội nổi tiếng của Nga, những người đã từng làm
việc, gặp gỡ và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là
những tư liệu rất quý báu ghi lại những ấn tượng sâu đậm,
chân thực nhất của người Nga về Chủ tịch Hồ Chí Minh.n

TUỆ LÂM

Trao giải Cuộc thi Gia đình đọc sách - 
Gắn kết yêu thương năm 2020

Trong khuôn khổ Lễ bế mạc Ngày hội gia đình Việt
Nam năm 2020, Lễ trao giải Cuộc thi “Gia đình đọc sách
- Gắn kết yêu thương năm 2020” dành cho người khiếm
thị đã được tổ chức vào tối 28/6, tại Trung tâm Văn hóa,
Nghệ thuật Việt Nam. Được phát động từ đầu tháng 6,
Cuộc thi đã thành công trên nhiều phương diện, thu hút
sự tham gia của người khiếm thị trên cả nước. Cuộc thi
đã tạo nên một sân chơi và là diễn đàn cho người khiếm
thị trao đổi kinh nghiệm khuyến đọc, nghe sách nói, tăng
cường cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức, phát triển trí
tuệ, tâm hồn, kỹ năng… góp phần cải thiện cuộc sống
tốt đẹp hơn.n THANH XUYÊN

Trình diễn hơn 1.000 mẫu áo dài 
tại Văn Miếu 

Tối 28/6, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội),
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Chương trình
“Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, giới thiệu đến công
chúng 21 bộ sưu tập với hơn 1.000 mẫu áo dài của 21 nhà
thiết kế trong cả nước. Điểm đặc biệt là hình ảnh, vẻ đẹp
của 21 di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận
là Di sản văn hóa Thế giới đã được đưa lên những tà áo
dài truyền thống, đầy tinh tế và mang nhiều thông điệp.
Thông qua những sáng tạo nghệ thuật, các nhà thiết kế đầy
tâm huyết đã góp phần định danh, định vị áo dài là Di sản
văn hóa phi vật thể của Việt Nam.n      YẾN NHI

Bộ Y tế hoàn thành dịch vụ công trực tuyến
trước 5 năm

Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ công bố hoàn thành dịch vụ
công trực tuyến (DVCTT) mức 4 thuộc thẩm quyền của
Bộ Y tế. Theo đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Y
tế đã tăng tốc, đột phá, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng,
chống dịch Covid-19 vừa thực hiện chuyển đổi số trong y
tế, số thủ tục hành chính đã thực hiện trên môi trường
mạng gấp hơn 2,5 lần so với 5 năm trước đó. Bộ Y tế đã
về đích DVCTT trước 5 năm so với lộ trình đặt ra ban đầu.
Đến nay, Bộ đã hoàn thành cung cấp DVCTT mức độ 4
đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản
lý của Bộ Y tế, kết nối với Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế.
Thống kê từ ngày 01/01/2020 đến nay, tổng số hồ sơ được
xử lý trực tuyến là 33.429 hồ sơ.n      N.HỒNG

Giải Báo chí ''Vì sự nghiệp giáo dục 
Việt Nam''

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo
T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt
Nam tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo
dục Việt Nam” năm 2020. Đây là năm thứ ba Giải được
tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về những
vấn đề, những thành tựu của ngành giáo dục và đào tạo,
tôn vinh những đóng góp của ngành trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Giải dành cho các tác phẩm được đăng tải trên các loại
hình báo chí trong thời gian từ ngày 05/9/2019 đến ngày
05/9/2020. Bài dự thi gửi về Báo Giáo dục & Thời đại, số
15 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ tổng kết
và trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 14/11/2020.n

Đ.KHOA

Phát triển vui chơi giải trí 
có thưởng gắn với du lịch

Tại nhiều nước trên thế giới,
ngành công nghiệp VCGTCT phát
triển mạnh, đáp ứng nhu cầu của xã
hội và đem lại nguồn thu lớn cho ngân
sách. Tuy vậy, tại Việt Nam, do sự kỳ

thị của tâm lý xã hội, e dè trong quản
lý nhà nước nên lĩnh vực này đang
phát triển "cầm chừng" theo kiểu "vừa
đi vừa dò đường". Vì vậy, quy mô
hoạt động còn "rất khiên tốn". Cho
đến năm 2017, cơ sở pháp lý cho hoạt
động VCGTCT mới chỉ được hoàn
chỉnh ở cấp nghị định của Chính phủ.
Theo đó, có 3 loại hình VCGTCT
được phép kinh doanh có điều kiện
gồm: đặt cược, casino và trò chơi điện
tử có thưởng dành cho người nước
ngoài. Đến nay, đã có 8 DN kinh
doanh casino, 61 điểm kinh doanh trò
chơi điện tử có thưởng và 1 DN kinh
doanh đặt cược đua chó được cấp
phép đi vào hoạt động với tổng doanh
thu năm 2019 đạt trên 19.000 tỷ đồng,
nộp NSNN gần 4.900 tỷ đồng.  

Trưởng phòng Đầu tư nước ngoài,
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch
và Đầu tư) Đỗ Văn Sử cho biết, đối
với lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng
dành cho người nước ngoài, doanh thu
cả nước năm 2019 đạt hơn 13.200 tỷ
đồng, tăng 22,8% so với năm 2017,
gấp 2 lần so với năm 2013. Tuy nhiên,
hiệu quả kinh tế này là chưa cao do các
nguyên nhân: Đối tượng đang hướng
đến là cho người nước ngoài; chúng ta
chưa coi đây là ngành kinh doanh
chính và doanh thu còn phụ thuộc
nhiều vào số lượng du khách ưa thích
lĩnh vực này. 

Theo GS,TSKH. Nguyễn Mại -
Chủ tịch Hiệp hội DN Đầu tư nước
ngoài, năm 2019, Việt Nam được đánh
giá là 1 trong 10 quốc gia có mức tăng
trưởng du lịch nhanh nhất thế giới, tuy
nhiên, du lịch Việt Nam cũng có nhiều
điểm cần khắc phục. Vì vậy, để du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,
không thể không xây dựng ngành
công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, dù
nhiều DN nước ngoài và trong nước
được cấp phép đã đi vào hoạt động
lĩnh vực này nhưng kết quả còn quá
khiêm tốn, gây lãng phí vốn đầu tư,
nguồn nhân lực vì không khai thác
hiệu quả tiềm năng đã có. Nguyên
nhân một phần vì nhận thức và quan
điểm coi đây là lĩnh vực “nhạy cảm”,

chưa có cách tiếp cận đa chiều, hệ
thống luật pháp còn thiếu. Mặt khác,
chưa có tổ chức xã hội để liên kết các
DN hoạt động du lịch kết nối văn hóa
- thể thao - giải trí để chia sẻ thông tin,
quảng bá du lịch, trao đổi kinh
nghiệm, hợp tác cùng có lợi.

Mở cửa nhưng phải có “lưới” 
an toàn

Theo nhận định của nhiều chuyên
gia, nếu được khai thác tốt, ngành công
nghiệp VCGTCT không chỉ đóng góp
cho Nhà nước vài tỷ USD mỗi năm mà
còn tránh “chảy máu” ngoại tệ qua các
ổ cá cược “đen” bất hợp pháp và qua
việc người Việt Nam chơi casino ở nước
ngoài. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế
nào để vừa khai thác được dư địa của
ngành công nghiệp VCGTCT vừa đảm
bảo được an ninh, trật tự xã hội, tránh
được tác động xấu, ảnh hưởng tiêu cực
đến đời sống của người dân.  

Với nhiều năm kinh nghiệm tham
gia trực tiếp vào các hoạt động trong
lĩnh vực VCGTCT, Phó Chủ tịch Hiệp
hội DN đầu tư nước ngoài, Chủ tịch
VABIS Group Nguyễn Ngọc Mỹ ủng
hộ quan điểm nên mở cửa cho tất cả
các loại hình VCGTCT nói chung và
cá cược thể thao nói riêng. Tuy nhiên,
các cánh cửa cũng cần phải có “lưới”
phù hợp để ngăn chặn sự xâm nhập
của những phần tử có hại, gây tác
động xấu đến văn hóa, xã hội. Cần có
bộ máy quản lý điều hành tốt, khai
thác được tối đa các lợi ích kinh tế mà
ngành cá cược thể thao mang lại, trong
khi vẫn đảm bảo an toàn và trật tự xã
hội. Đồng thời, nên quản lý cá cược
thể thao bằng công nghệ 4.0, bởi đây

là xu thế tất yếu đảm bảo chính xác,
minh bạch, an toàn và chống thất thu
ngân sách. 

Trong khi đó, Phó Vụ trưởng Vụ
Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài
chính (Bộ Tài chính) Nguyễn Minh
Tiến cho biết, hoạt động VCGTCT

được xác định là bộ phận cấu thành,
hỗ trợ phát triển ngành du lịch. Do đó,
thời gian tới, sẽ thực hiện kinh doanh
VCGTCT, đặt cược theo hướng đấu
thầu công khai, minh bạch, hạn chế
kinh doanh bất hợp pháp, đảm bảo
nguồn thu cho ngân sách. “Bộ Tài
chính tiếp tục rà soát Nghị định số
03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino
để sửa đổi theo hướng hình thành các
tổ hợp giải trí quy mô lớn, vốn tối
thiểu 2 tỷ USD, với đủ các dịch vụ
như: du lịch, khách sạn, vui chơi giải
trí, đảm bảo tạo điều kiện cho ngành
du lịch phát triển” - ông Tiến cho hay. 

Chia sẻ góc nhìn từ một nhà đầu tư
nước ngoài, ông Michael Efron - Chủ
tịch kiêm CEO Vietnam Sport Player
- cho rằng, công ty của ông đã tham
gia lĩnh vực thể thao đua ngựa từ năm
1977. Do đó, công ty đã làm việc với
nhiều DN, câu lạc bộ đua ngựa lớn ở
Australia và có nhiều kinh nghiệm về
cá cược đua ngựa, thể thao. Góp ý cho
thể chế, ông Michael Efron cho hay,
tại Australia, công ty của ông thành lập
Ủy ban phi Chính phủ, chia ra 3 lĩnh
vực quản lý: thể thao, đua ngựa và
casino. Ủy ban này sẽ đưa ra những
góp ý, đề xuất cho Chính phủ để xây
dựng hệ thống pháp luật đối với các
lĩnh vực này một cách minh bạch và
hiệu quả nhất có thể.n

Nếu được khai thác tốt, thị trường VCGTCT có thể đóng góp cho ngân sách
vài tỷ USD mỗi năm                                                                    Ảnh minh họa

Nếu được khai thác tốt, thị trường vui chơi giải trí có thưởng (VCGTCT) tại Việt Nam có thể đóng góp cho ngân
sách vài tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, ngành dịch vụ này cũng cần phải có biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế
những tác động xấu, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân.

THị TRườNG VUI CHơI GIảI TRÍ CÓ THưởNG: 

Nên mở cửa nhưng cần có chính sách 
quản lý phù hợp 
r LÊ HÒA

- Sáng 28/6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai
mạc Triển lãm Tranh thiếu nhi với chủ đề “Mùa hè của em”
và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
vì trẻ em.

- Ngày 28/6, UBND TP. HCM và UBND tỉnh Tây Ninh
đã tổ chức Hội nghị liên phát triển du lịch vùng Đông Nam
Bộ, giới thiệu các chương trình kích cầu, các sản phẩm du

lịch mới của 6 tỉnh, thành Đông Nam Bộ.
- UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch tổ

chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO di sản văn
hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng,
Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020.

- Tối 28/6, Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Những
ngày không thể nào quên” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà
Nội tổ chức đã diễn ra tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực
hồ Hoàn Kiếm.n               YẾN NHI
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Cơ quan Kiểm toán quốc gia Anh
(NAO) giữa tháng 6 vừa qua đã phát
hành bản Báo cáo kiểm toán về tình
trạng người nhập cư và các hoạt
động kiểm soát tại Vương quốc Anh.
Theo đó, Báo cáo chỉ trích mạnh mẽ
Bộ Nội vụ Anh đã không lập ước tính
về số người nhập cư trái phép vào
Anh trong 15 năm qua.

Lơ là trong kiểm soát
NAO cho biết, khoảng 430.000

người nhập cư được cho là sinh sống bất
hợp pháp tại quốc gia này - đây là con
số ước tính gần đây nhất mà Bộ Nội vụ
Anh công bố năm 2005. Song theo một
nghiên cứu độc lập hồi năm 2019, Trung
tâm Nghiên cứu Pew đã đưa ra con số
ước tính là khoảng 1,2 triệu người. 

Trong bản Báo cáo, NAO chỉ trích
rằng Bộ Nội vụ đã không thể đánh giá
được liệu các biện pháp nhằm ngăn chặn
người nhập cư tiếp cận các dịch vụ được
hỗ trợ tài chính của Chính phủ có tác
động tốt đến khả năng họ sẽ rời Anh một
cách tự nguyện hay không. NAO cho
rằng, ngay cả khi con số 1,2 triệu người
được đưa ra, Bộ Nội vụ Anh cũng không
có ý định thẩm tra lại. 

Báo cáo nhận định: “Mặc dù mọi con
số ước tính đều chỉ mang tính tương đối
song những ước tính có thể giúp Bộ Nội
vụ minh chứng được rằng liệu các hoạt
động của Bộ có hiệu quả hay không
trong các nỗ lực kiểm soát tình trạng
người nhập cư trái phép vào Anh”. Các
kiểm toán viên Chính phủ khuyến nghị,
Bộ Nội vụ cần cải thiện những đánh giá
của Bộ về quy mô người nhập cư trái
phép tại Anh và xác định các phương
thức mới để giải quyết những thách thức
mà Bộ này đang phải đối mặt. 

Bà Meg Hillier - Chủ tịch Ủy ban
Công chứng công của Anh (PAC) - cho
biết, phân tích của NAO cho thấy Bộ
Nội vụ hầu như không nắm được số
người nhập cư trái phép tại quốc gia này
và cũng không dành sự quan tâm để
nghiên cứu về vấn đề này. Bà Meg
Hillier nhấn mạnh thêm, Bộ Nội vụ
nước này chưa đưa ra những thay đổi

đáng kể nào trong hoạt động kiểm soát
tình trạng nhập cư trái phép.  

Phản hồi những thông tin từ bản Báo
cáo, người phát ngôn của Bộ Nội vụ
khẳng định: “Trong thời gian qua,
chúng tôi đã phối hợp không ngừng
nghỉ với các đối tác và cơ quan quốc tế,
như Cơ quan Kiểm soát tội phạm quốc
gia Anh (NCA), trong việc giải quyết
tình trạng nhập cư bất hợp pháp, đóng
cửa các tuyến buôn lậu người và hồi
hương những trường hợp không có
quyền tiếp tục sinh sống tại Anh. Kể từ
năm 2010, chúng tôi đã trục xuất 53
trường hợp tội phạm nước ngoài cư trú
bất hợp pháp tại Anh”.

Bài toán nhập cư không chỉ của
riêng Anh

Tỷ lệ sinh thấp và tình trạng già hóa
dân số đã khiến châu Âu trở thành điểm
đến thu hút người nhập cư. Việc sử
dụng người nhập cư là một cách để mở
rộng thị trường lao động, với chi phí
thấp hơn so với thuê lực lượng lao động
bản địa. Mặt khác, tỷ lệ sinh ở châu Âu
cũng đang ở mức thấp. Các quốc gia
này cần người nhập cư nhiều năng
lượng, sức trẻ và kỹ năng để làm những
việc mà dân bản địa không thể hoặc
không muốn làm. Do vậy, ngày càng
nhiều người nhập cư đã tìm cách vượt
biên vào châu Âu. 

Trong số các quốc gia châu Âu, Đức
và Anh giữ tỷ lệ cao nhất về số người
nhập cư trái phép. Tiếp theo là Italia và

Pháp. Theo đánh giá của Trung tâm
Nghiên cứu Pew, 4 nước này chiếm tới
70% số người nhập cư trái phép vào
châu Âu. Việc Italia có số lượng lớn
người nhập cư bất hợp pháp là do nhiều
nước láng giềng bắt đầu thắt chặt kiểm
soát biên giới.

Cho đến nay, Anh vẫn là quốc gia có
tỷ lệ thất nghiệp gần như thấp nhất châu
Âu. Những người xin tị nạn tại Anh còn
được hưởng trợ cấp tài chính, chế độ
chăm sóc y tế, giáo dục và hỗ trợ lương
thực. Không ít người nhập cư tìm mọi
cách vào Anh vì có người nhà, người
quen ở đó và nhờ đó họ có thể tá túc thời
gian đầu để tìm việc và tìm cách xin
được lưu trú dài hạn. 

Từ đầu những năm 2000, Liên minh
châu Âu (EU) đã cố gắng củng cố hệ
thống kiểm soát tình trạng người tị nạn
vào châu Âu. Tuy nhiên, các chuyên gia
đánh giá, các sáng kiến chỉ tập trung chủ
yếu vào việc chia sẻ thông tin và kiểm
soát biên giới, mà không chú trọng giải
quyết hậu quả phát sinh sau khi người
nhập cư vào lãnh thổ châu Âu. Trong
một cuộc họp về vấn đề người tị nạn, Bộ
trưởng Nội vụ các nước EU cho rằng, để
giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp
pháp, cần những biện pháp mạnh tay và
toàn diện hơn, bao gồm: cải cách chính
sách nhập cư, thắt chặt những biện pháp
kiểm soát ngoài biên giới, hợp tác chặt
chẽ các quốc gia có người di cư để ngăn
chặn ngay từ đầu tình trạng này.n

(Theo BBC News và The Guardian)

Người nhập cư trái phép bất chấp nguy hiểm để vào Anh                             Ảnh: ST

Nằm trong Kế hoạch kiểm
toán năm tài chính 2019 của

TP. Pasadena (bang California,
Hoa Kỳ), mới đây, chính quyền
Bang đã công bố một Báo cáo
kiểm toán nội bộ, trong đó nêu bật
những sai phạm trong công tác
quản lý, sử dụng tiền mặt, thẻ tín
dụng tại Phòng Cảnh sát phòng
cháy, chữa cháy (PFD).

Cuộc kiểm toán xem xét 5.638
giao dịch tại PFD, tổng giá trị
khoảng 1 triệu USD, 85% trong
số đó được giao dịch bằng séc.
Bốn nhân viên kế toán của cơ
quan được xác định đã tự ý tạo lập
các hóa đơn, duyệt chứng từ, xử
lý nhiều giao dịch và cũng tự nhập

thông tin thanh toán trong hệ
thống của cơ quan. Các kiểm toán
viên khẳng định, nhiều việc làm
đã vượt quá quyền hạn của nhân
viên vẫn không bị lên án. Điều
này sẽ tạo cơ hội cho các hành vi
gian lận, lạm dụng ngân sách, nảy
sinh những sai sót trong việc sử
dụng tài chính công.    

Báo cáo kiểm toán nội bộ chỉ
ra nhiều dẫn chứng cho thấy, Ban

Lãnh đạo của PFD rất lỏng lẻo
trong công tác quản lý nhân viên,
giám sát tài chính công. Một số
nhân viên đã giữ séc của cơ quan
trong nhiều tuần mà không xử lý
dẫn đến nhiều trường hợp các
giao dịch tài chính bị xử lý muộn.
Liên quan đến tình trạng này,
trước đó, 14 nhân viên của PFD
từng bị đình chỉ quyền sở hữu và
sử dụng thẻ tín dụng do để xảy ra

nhiều vi phạm, thậm chí, nhiều
người bị cấm sử dụng thẻ vô thời
hạn. Tuy nhiên, tại thời điểm cuộc
kiểm toán nội bộ diễn ra, nhiều
thẻ của các nhân viên này vẫn
đang trong tình trạng hoạt động
bình thường.

Báo cáo kiểm toán đã đưa ra
một số khuyến nghị, theo đó đề
nghị Ban Lãnh đạo PFD cần chấn
chỉnh hoạt động, nâng cao vai trò,

trách nhiệm; đồng thời cần giám
sát chặt chẽ các quỹ công để ngăn
chặn hành vi đánh cắp, mất mát và
lạm dụng tiền mặt của cơ quan; cơ
quan cũng cần áp dụng các biện
pháp cứng rắn đối với nhân viên
vi phạm để có thể chấm dứt tình
trạng sai phạm đã diễn ra trong
một thời gian dài này...n

(Theopasadenanow.com)
TUỆ LÂM

HOA Kỳ: 

Quản lý tài chính yếu kém tại Phòng Cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy Pasadena

Australia: Kiểm toán 
Bộ Môi trường liên bang

KTNN Australia (ANAO) vừa qua đã lên
tiếng chỉ trích Bộ Môi trường liên bang về
những thiếu sót trong quản lý rủi ro đối với
môi trường, đồng thời kêu gọi sửa đổi luật
bảo tồn quốc gia. ANAO cho rằng, những
biện pháp đánh giá, quản lý hiện nay không
hiệu quả và Bộ Môi trường đang thể hiện sự
thiếu năng lực trong hoạt động.n  

(Theo The Guardian)

Zimbabwe: Ủy ban Chống tham
nhũng kiểm toán giới nhà giàu

Ủy ban Chống tham nhũng Zimbabwe
(ZAAC) hôm 22/6 cho biết sẽ khởi động
cuộc kiểm toán mang tên “Wakazvitenga
Sei”. Theo đó sẽ xem xét tới trách nhiệm
giải trình của một số nhân vật giàu có tại
nước này, trong đó có một số quan chức
Chính phủ có chức vụ cao.n

(Theo The Standard)

Áo: Cần ít nhất 600 triệu Euro
cứu trợ hãng hàng không 
quốc gia

Hãng kiểm toán độc lập Pricewater-
houseCoopers (PwC) cho biết, Chính phủ
Áo cần chi ít nhất 600 triệu Euro trong nỗ
lực cứu trợ Hãng hàng không quốc gia Aus-
trian Airlines vượt qua khủng hoảng do đại
dịch Covid-19. Hoạt động của Hãng hàng
không này đã bị ngưng trệ gần ba tháng do
đại dịch và tái khởi động vào ngày 15/6 tới
một số quốc gia châu Âu.n

(Theo Aviation24)

Anh đối diện với tình trạng gia tăng
người nhập cư trái phép 
r NGỌC QUỲNH

Công ty đa quốc gia General Electric
Co. (Hoa Kỳ) đã bổ nhiệm Deloitte trở
thành hãng kiểm toán độc lập từ năm 2021.n

(Theo Market Watch)

KPMG hiện phải đối mặt với những
hình phạt phi tài chính từ Ủy ban Báo cáo
tài chính Anh (FRC) liên quan đến cuộc
kiểm toán tại Hãng đầu tư Foresight
4VCT.n (Theo Compliance Week)

Tòa Thẩm kế châu Âu (ECA) vừa công
bố báo cáo trong đó cảnh báo mối đe dọa
của tội phạm rửa tiền trên toàn cầu.n

(Theo Brussels Times)
TRÚC LINH
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Ngày 24/6 vừa qua, Phó Tổng Kiểm
toán Nam Phi Tsakani Maluleke đã
thay mặt Tổng Kiểm toán Kimi Mak-
wetu trình bày Báo cáo kiểm toán
chính quyền các địa phương cho năm
tài chính 2018-2019 trước Hội đồng
Quốc gia cấp tỉnh (NCOP). Báo cáo đã
chỉ ra và cảnh báo tình hình tài chính
đáng báo động tại nhiều địa phương.

Thâm hụt ngân sách đáng báo động
Trong năm tài chính 2018-2019, có

tới 28 tỉnh, thành phố của Nam Phi đã
không nộp báo cáo tài chính trước hạn
chót ngày 31/8 theo Đạo luật Quản lý tài
chính công, gây cản trở cho công tác
kiểm toán đúng hạn. Trong năm tài
chính liền trước, chỉ có 4 thành phố nộp
báo cáo tài chính muộn.

Văn phòng Tổng Kiểm toán đã tiến
hành kiểm tra tình hình hoạt động của
257 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong
số đó, chỉ 20 địa phương nhận được kết
quả kiểm toán “sạch”. Còn lại, kết quả
kiểm toán của 237 tỉnh, thành phố đã
phác họa một bức tranh vô cùng ảm đạm
về tình hình hoạt động nói chung và tình
hình tài chính nói riêng tại chính quyền
các địa phương. Trong năm tài chính
trước đó, chỉ có 18 thành phố nhận được
kết quả kiểm toán tích cực. Năng lực
lãnh đạo yếu kém và sự thiếu trách
nhiệm là nguyên nhân khiến các tỉnh,
thành phố phải nhận kết quả kiểm toán
tồi tệ thêm một năm nữa. 

Sau khi tiến hành 229 cuộc kiểm
toán, Văn phòng Tổng Kiểm toán chỉ ra
rằng, 2,07 tỷ Rand Nam Phi (ZAR),
tương đương 119,8 triệu USD, đã bị chi
tiêu lãng phí, không mang lại hiệu quả.
Trong năm tài chính trước đó, con số
này ở mức 1,3 tỷ ZAR. Đáng lo ngại
hơn, ngoài số tiền bị chi lãng phí nêu
trên, gần 12 tỷ ZAR cũng đã bị chi tiêu
trái phép nhưng chưa xác định được các
mục đích chi. 

Phó Tổng Kiểm toán Tsakani
Maluleke bày tỏ quan ngại khi 34% các
tỉnh, thành phố đã báo cáo ngân sách bị

thâm hụt trong năm tài chính được xem
xét, các khoản chi tiêu cao hơn rất nhiều
so với thu nhập của địa phương. Tổng
số tiền bị thâm hụt tại chính quyền các
địa phương lên tới 6,29 tỷ ZAR. Số
lượng các thành phố phát sinh chi tiêu
bất thường tăng từ 239 lên 241 thành
phố. Trong đó, 4 tỉnh: KwaZulu-Natal,
North West, Western Cape và Eastern
Cape chiếm tới 71% chi tiêu bất thường
của năm. 

Tiếp diễn tình trạng quản lý 
yếu kém, lỏng lẻo

Phó Tổng Kiểm toán Maluleke cho
biết, những khoản chi khổng lồ bất
thường tại các địa phương trên chủ yếu
tập trung vào các nội dung như: chi tiêu,
mua sắm công trái phép, bội chi và vi
phạm quy định tại các dự án đấu thầu
lớn ở địa phương, công tác quản lý tài
sản công lỏng lẻo dẫn đến tình trạng mất
cắp diễn ra thường xuyên, nhiều trường
hợp thanh toán bị phát hiện chỉ là “ảo”
nhằm biển thủ ngân sách... Đặc biệt, tình
trạng tuyển dụng nhân sự tại các cơ
quan, chính quyền ngày càng nhiều tiêu
cực. Đây chính là khởi nguồn của tình
trạng nhiều cán bộ yếu kém về năng lực
và phẩm chất vẫn được thu nhận vào các
cơ quan nhà nước. 

Những sai phạm này đã diễn ra suốt
nhiều năm qua tại các tỉnh, một số lãnh

đạo các tỉnh, thành phố đã phải đối mặt
với những cáo buộc tham nhũng, gian
lận nghiêm trọng và đang bị điều tra từ
năm tài chính trước đến năm nay. Tuy
nhiên, tình hình tại các địa phương
không hề được cải thiện, thậm chí còn
diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn.

Chín thành phố của Nam Phi bị xác
định đã để xảy ra sai phạm nghiêm
trọng, cố tình vi phạm các quy định của
pháp luật, gây tổn thất tài chính khổng
lồ cho ngân sách công. Theo Đạo luật
Sửa đổi Kiểm toán công, 9 thành phố
này đang phải đối mặt với các cuộc điều
tra mở rộng đặc biệt. 

Bà Maluleke cho biết, một đơn vị
nhận được kết quả kiểm toán “sạch” khi
đảm bảo rằng các báo cáo tài chính được
nộp đúng thời hạn, có thông tin đầy đủ,
hữu ích và đáng tin cậy, thể hiện toàn
diện mọi hoạt động tài chính minh bạch,
hiệu quả của cơ quan, đồng thời, đơn vị
phải thực hiện nghiêm túc việc tuân thủ
các quy định của pháp luật liên quan đến
quản lý tài chính, đảm bảo hiệu quả hoạt
động, tính minh bạch và trách nhiệm giải
trình. Tuy nhiên, nhiều năm nay, những
tiêu chí này đang dần xa vời với nhiều
địa phương tại Nam Phi. Đã đến lúc,
Chính phủ phải thật nghiêm túc và mạnh
mẽ nhìn thẳng vào thực trạng này.n

(Theodailymaverick.co.za 
và tổng hợp)

Nạn tham nhũng gây lãng phí tiền thuế của người dân                                Ảnh: ST   

Báo cáo kiểm toán cho giai
đoạn tài chính 2019-2020

mới đây của KTNN Pakistan
(AGP) cho hay, hiện Chính phủ
Pakistan đang phải gánh một
khoản tiền sai phạm lên đến 270 tỷ
Rupee (1,6 tỷ USD).

Kết luận kiểm toán của AGP
được đưa ra sau khi cơ quan này
tiến hành kiểm toán tại 40 Bộ,
ngành và cơ quan Chính phủ.
Theo đó, AGP cáo buộc tình trạng
làm giả chứng từ tại nhiều cơ
quan, đơn vị khiến Nhà nước thiệt
hại khoảng 12,56 triệu Rupee.
Ngoài ra, nhiều trường hợp tham

nhũng cũng bị phát hiện với giá trị
lên đến 152,2 triệu Rupee.

AGP cảnh báo, năng lực kiểm
soát nội bộ và quản lý tài chính
yếu kém tại các Bộ, ngành là
những nguyên nhân chính gây
thất thoát tài sản, tài chính công
tại Pakistan. Hiện các trường hợp
tham nhũng đã được AGP
chuyển tiếp cho các cơ quan hình
sự để tiếp tục điều tra và truy cứu
trách nhiệm.    

Trong một diễn biến mới
nhất, Bộ Nội vụ nước này vừa ra
quyết định đình chỉ chức vụ đối
với ông Sheikh Anser Aziz - Thị
trưởng TP. Islamabad - liên quan
đến các cáo buộc chiếm dụng
công quỹ và lạm dụng quyền lực.
Được biết, ông này đã nhận hối
lộ khoản tiền hơn 40 triệu Rupee
để trao thầu hợp đồng dịch vụ xe
buýt liên thành phố cho một
công ty. 

Tình trạng tham nhũng tại Pak-
istan luôn là một thách thức lớn
đối với Chính phủ nước này trong
nhiều năm qua. Hồi năm ngoái,
Tòa án chống tham nhũng của
Pakistan đã từng cáo buộc cựu
Thủ tướng Raja Pervaiz Ashraf và
6 quan chức khác gây ra thiệt hại
hàng triệu USD liên quan đến Dự
án Nhiệt điện Nandipur.

Trong số những quan chức bị
buộc tội của vụ việc trên còn có

ông Babar Awan - một lãnh đạo
cấp cao trong Đảng Tehreek-e-
Insaf của Thủ tướng đương nhiệm
Imran Khan. Ông Imran Khan lên
nắm quyền lãnh đạo Pakistan từ
năm 2018 với cam kết mạnh mẽ
về việc loại trừ tình trạng tham
nhũng đã ăn sâu vào gốc rễ của
quốc gia này.n

(Theo Pakistan Observer và
Pakistan Today)

HOÀNG BÁCH

PAKISTAN: 

Báo cáo 1,6 tỷ USD sai phạm và tham nhũng 

INTOSAI: Cuộc họp đầu tiên 
của nhóm chuyên gia về Covid-19 

Mới đây, Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI)
Liên bang Nga đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của
Nhóm chuyên gia về Covid-19 thuộc Ủy ban
Giám sát các vấn đề mới nổi của Tổ chức quốc
tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).
180 thành viên INTOSAI tham dự và tập trung
thảo luận các vấn đề SAI cần ưu tiên trong thời
điểm hiện tại để đảm bảo hoạt động của mỗi SAI
cũng như của INTOSAI.n  (Theo INTOSAI)

Anh: FRC điều tra ba hãng 
kiểm toán

Cơ quan Thi hành án của Hội đồng Báo cáo
tài chính Anh vừa tiến hành các cuộc điều tra đối
với ba hãng kiểm toán: Oliver Clive & Co., PwC
và EY. Ba hãng này chịu trách nhiệm kiểm toán
Tập đoàn Tài chính London Capital & Finance
lần lượt vào các năm 2015, 2016, 2017. Các kết
quả kiểm toán của ba hãng này không thể hiện
những bất thường tài chính lớn, tuy nhiên, Tập
đoàn đã tuyên bố phá sản vào năm 2019.n

(Theo FRC) 

Slovakia: Thiếu sót trong hoạt động
vận chuyển chất thải 

Vừa qua, Văn phòng Kiểm toán tối cao Slo-
vakia đã công bố một báo cáo cho thấy, hoạt
động vận chuyển chất thải xuyên biên giới, đặc
biệt tới Ukraina, không tuân thủ các quy định đã
đề ra, không đáp ứng các mục tiêu quốc gia này
đã cam kết. Từ năm 2015-2019, gần 91.000 tấn
chất thải đã đi qua lãnh thổ Slovakia (77.000 tấn
chuyển đến Ukraine). Báo cáo cho rằng, Bộ Môi
trường, Cơ quan Thanh tra môi trường và Cục
Tài chính Slovakia phải chịu trách nhiệm cho
những thiếu sót này.n (Theo nku.gov.sk)

NAM PHI: 

Tình hình tài chính đáng báo động tại
nhiều địa phương 
r THANH XUYÊN

Cuộc họp lần thứ 14 của Diễn đàn Bộ chuẩn
mực của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm
toán tối cao về các hướng dẫn nghiệp vụ sẽ được
khởi động vào tháng 8 tới.n (Theo INTOSAI)

Văn phòng Kiểm toán quốc gia Anh mới
xuất bản bộ hướng dẫn giúp các ủy ban kiểm
toán tư vấn cho cơ quan chủ quản về công tác
quản lý và báo cáo tài chính trong giai đoạn
sau Covid-19.n (Theo accountancydaily)

Cơ quan Kiểm toán tối cao Albani vừa kỷ
niệm 95 năm Ngày thành lập với nhiều hoạt
động sôi nổi.n (Theo zka-rks) 
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