
Số liệu kinh tế nửa đầu năm 2020 do Tổng cục Thống
kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố cho thấy thực tế

đáng lo ngại và triển vọng cả năm 2020 sẽ rất khó khăn.
Nhận diện chính xác nền kinh tế, cả hiện tại và tương lai
gần không dễ dàng song không thể không nhìn thẳng

vào sự thật để vượt qua thách thức chưa có tiền lệ này.
Mặc dù được quốc tế công nhận là một trong số rất ít

quốc gia sớm kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 song
dấu hiệu tăng trưởng khựng lại ngày càng bộc lộ rõ rệt. 

(Xem tiếp trang 12)

Nhận diện kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2020
r TS. VŨ ĐÌNH ÁNH - Chuyên gia Kinh tế
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r Sáng 07/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến
“Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân
sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020 của ngành tài
chính”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự
và chủ trì Hội nghị.
r Ngày 06/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim
Ngân dự và phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ
15 HĐND TP. Hà Nội.
r Ngày 07/7, tại TP. Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức
Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao
các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+). Đại tướng
Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư
Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát
biểu khai mạc Hội nghị.n

r Tính đến ngày 30/6, Tổng Kiểm toán Nhà nước
đã ban hành Quyết định thành lập 21 tổ soạn thảo
văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản triển
khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật KTNN và ký ban hành 1 văn bản quy phạm
pháp luật.
rNgày 07/7, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn
Quang Thành đã dự Hội nghị Sơ kết công tác tài chính
- ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành tài chính.
r Vụ Tổng hợp KTNN vừa tổ chức thành công Hội
nghị điển hình tiên tiến. Đến nay, 100% đơn vị trực
thuộc KTNN đã tổ chức thành công Hội nghị.
rNgày 06/7, tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải,
tỉnh Yên Bái, KTNN chuyên ngành Ia phối hợp với
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức trao tặng 2
nhà tình nghĩa cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà
ở. Trước đó, KTNN khu vực IX cũng đã bàn giao nhà
“Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại xã Đạo Thạnh, TP.
Mỹ Tho, tỉnh Tiên Giang.n THU HUYỀN

(Xem tiếp trang 13)

Nghiên cứu khoa học phải thiết thực, 
gắn với thực tiễn hoạt động của Ngành

Đó là chỉ đạo của TS. Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm
toán Nhà nước - tại cuộc họp Sơ kết công tác 6

tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm
2020 của Hội đồng Khoa học (HĐKH) KTNN diễn ra
vào sáng 08/7. Cùng dự có GS,TS. Đoàn Xuân Tiên -
Chủ tịch HĐKH, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; TS.
Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và các
thành viên trong Hội đồng. 

Theo Báo cáo của HĐKH, 6 tháng đầu năm, Văn
phòng HĐKH đã tham mưu cho lãnh đạo KTNN tổ
chức thành công 2 hội thảo khoa học cấp Bộ theo đúng
kế hoạch đề ra; tổ chức triển khai thực hiện 33 đề tài
nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Bộ và 58 đề tài
NCKH cấp Cơ sở trong năm 2020. Đặc biệt, KTNN đã
đề xuất và đăng ký 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp Quốc gia đã được Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm
vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia xét duyệt, Bộ
Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện năm 2020
với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng
cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng
phí ở Việt Nam”. Hiện KTNN đang khẩn trương hoàn
thiện Hồ sơ và Thuyết minh Đề tài gửi Bộ Khoa học
và Công nghệ để tổ chức thẩm định, phê duyệt… Phát
huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, HĐKH sẽ tập
trung xây dựng Kế hoạch KHCN năm 2021 và Kế
hoạch 5 năm 2021-2025; tổ chức 2 hội thảo khoa học
cấp Bộ năm 2020; triển khai đề tài NCKH cấp Quốc
gia; thành lập HĐKH nhiệm kỳ IX (2020-2023)…  

Tại cuộc họp, các thành viên HĐKH cơ bản thống
nhất với Báo cáo, đồng thời cho ý kiến về Danh mục
đề tài NCKH năm 2021 và đề xuất các giải pháp nâng
cao chất lượng NCKH trong thời gian tới. 

Từ ngày 02 - 03/7, các đại biểu
Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 gồm

các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên
T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước;
Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Đinh
Thị Kiều Trinh - Phó Trưởng phòng
Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã có các
cuộc tiếp xúc cử tri các huyện: Nam
Đàn, Hưng Nguyên và TP. Vinh (tỉnh
Nghệ An) - ảnh bên.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại
biểu Quốc hội đã thông báo tóm tắt
nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9,
Quốc hội khóa XIV và lắng nghe các
vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh. 

Tiếp thu, giải trình làm rõ ý kiến
của cử tri TP. Vinh về chế độ phụ cấp
cho cán bộ khối, xóm, Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, việc
thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho
cán bộ khối, xóm được HĐND tỉnh
thực hiện theo quy định của Chính
phủ, phụ thuộc vào ngân sách tỉnh.
Tỉnh Nghệ An là tỉnh nghèo, hiện chưa
cân đối được thu - chi ngân sách, phải
có hỗ trợ của T.Ư nên việc chi - trả các
chế độ chính sách gặp nhiều khó khăn.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu
gửi đến HĐND tỉnh về ý kiến cử tri
phản ánh bất cập trong thực hiện Nghị
quyết 22 của HĐND tỉnh Nghệ An.

Về vấn đề kê khai tài sản của cán
bộ nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc cho biết, Quốc
hội vừa ban hành Luật Phòng,
chống tham nhũng, trong đó nêu rõ
quy định về kê khai tài sản, thu
nhập của cán bộ. Qua đó, việc kê
khai tài sản được siết chặt kỷ cương
thực hiện nghiêm, thẩm định kỹ,
minh bạch để phòng, chống tham
nhũng. Liên quan đến kiến nghị sửa
đổi Luật Đất đai, Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hồ Đức Phớc thông tin
tới các cử tri TP. Vinh: Tại Kỳ họp
thứ 9 vừa qua, Quốc hội có chủ
trương sẽ thảo luận, lấy ý kiến về

Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ
10 của Quốc hội, trong đó, Quốc hội
đặc biệt liên quan đến vấn đề giá
đất, đất thuê và đất giao, giá đền bù
giải phóng mặt bằng…

Tiếp thu giải trình ý kiến cử tri
huyện Hưng Nguyên về nội dung bất
cập trong thực hiện chế độ phụ cấp
cho cán bộ thôn, xóm, Tổng Kiểm
toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng
định Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ
có văn bản chuyển đến HĐND tỉnh,
UBND tỉnh xem xét. Trả lời kiến nghị
của cử tri về giữ chức danh chuyên
môn Khuyến nông và Thú y cơ sở,

TIếP XÚC Cử TRI SAU Kỳ HọP THứ 9, QUốC HộI KHÓA XIV:

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng
Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức

Phớc tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết
công tác 6 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của
KTNN diễn ra chiều 07/7. Tham dự
Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước: Nguyễn Quang Thành,
Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa, Đặng
Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh và lãnh
đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, với
tinh thần đổi mới, quyết liệt, trách
nhiệm, toàn Ngành đã nỗ lực triển
khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn
thành kế hoạch công tác 6 tháng đầu
năm 2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng
và hiệu quả trên các lĩnh vực công tác,
trong bối cảnh vừa phải thực hiện
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

cùng cả nước.
Trong công tác tổ chức hoạt động

kiểm toán, công tác xây dựng kế
hoạch kiểm toán được đổi mới đảm
bảo đúng pháp luật, khoa học, chặt
chẽ, minh bạch và thích ứng nhanh
với những thay đổi của xã hội. Đặc
biệt, Ban cán sự đảng, lãnh đạo
KTNN đã quyết liệt thực hiện chủ
trương cắt giảm số cuộc kiểm toán, cắt
giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm
toán so với năm 2019 để tập trung
nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm
toán. Bên cạnh đó, các giải pháp mới,
có tính đột phá đã được KTNN tổ
chức triển khai đồng bộ, trọng tâm là
việc đẩy mạnh kiểm toán dựa trên
đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu;
tiếp tục xác định chi tiết danh mục cụ
thể các đơn vị; đầu mối, dự án kiểm

toán. Đây là điểm khác biệt, đổi mới
so với các năm trước, góp phần hạn
chế sự chồng chéo, trùng lặp với các
cơ quan thanh tra, kiểm tra; giảm thiểu
sự phiền hà đối với các đối tượng
được thanh tra, kiểm toán. Trong hoạt
động kiểm toán, KTNN cũng thực
hiện chủ trương không đối chiếu việc
thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN
của các DN nhằm tạo điều kiện cho
các DN có thời gian khắc phục khó
khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh
doanh sau thời gian cách ly xã hội do
dịch Covid-19 để cùng với Chính phủ
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh
doanh sau giai đoạn cách ly xã hội…
Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến
ngày 30/6/2020 là 8.191 tỷ đồng,
trong đó: thu về NSNN 2.599 tỷ đồng;

Tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
của 6 tháng cuối năm

Ảnh: THANH LÊ

Số 28 (418)                                           Ảnh bìa: Trụ sở KTNN - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội                                                                       Ảnh: HUY THÀNH và tư liệu

(Xem tiếp trang 5)

(Xem tiếp trang 13)
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r Thưa Tổng Kiểm toán Nhà nước,
xin đồng chí vui lòng chia sẻ về việc
thực hiện vai trò, trọng trách của cơ
quan KTNN sau 26 năm xây dựng và
phát triển?

- Như Hiến pháp và pháp luật đã quy
định, KTNN là cơ quan do Quốc hội
thành lập, hoạt động độc lập, làm nhiệm
vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài
chính, tài sản công. KTNN có chức năng
đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị
đối với việc quản lý, sử dụng tài chính
công, tài sản công nhằm nâng cao việc
sử dụng các nguồn lực nhà nước một
cách tiết kiệm và hiệu quả hơn; kiến nghị
với Quốc hội và các cơ quan nhà nước
hoàn thiện chính sách pháp luật, siết chặt
kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng chống
tham nhũng hiệu quả, xử lý và thu hồi
các tài sản công, tài chính quốc gia bị
lãng phí và thất thoát.

Như vậy, hoạt động KTNN có đóng
góp quan trọng và ý nghĩa đối với đất
nước, đặc biệt là hoàn thiện thể chế, sau
đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài
chính, giúp các cơ quan, tổ chức sử dụng
các nguồn lực nhà nước tiết kiệm và hiệu
quả hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội đất nước.
r Thưa đồng chí, độc lập, khách quan
và liêm chính là kim chỉ nam cho mọi
hoạt động của KTNN, đồng chí có thể
phân tích rõ hơn về những yếu tố này
trong bối cảnh hiện nay?

- Độc lập, khách quan và liêm chính
là các giá trị cốt lõi trong hoạt động kiểm
toán mà các kiểm toán viên nhà nước
(KTV) có nghĩa vụ tuân thủ triệt để
nhằm đảm bảo các kết luận và kiến nghị
kiểm toán chính xác, đúng đắn. Tính độc
lập của KTNN đã được quy định trong
văn bản pháp luật cao nhất là Hiến pháp
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm
2013: “KTNN là cơ quan do Quốc hội
thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân
theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Quy định về tính độc lập, khách quan
và liêm chính trong hoạt động kiểm toán
không bị chi phối bởi sự can thiệp từ bên
ngoài, từ các đối tượng kiểm toán làm sai
lệch kết quả, kiểm toán sẽ gây nên hậu
quả khôn lường. Vì vậy, độc lập, khách
quan, liêm chính là vấn đề cốt lõi, sống
còn của cơ quan kiểm toán. Cơ quan
kiểm toán đã ban hành các quy định chặt
chẽ trong hoạt động kiểm toán, KTV chỉ
tuân theo quy định, thực hiện các chuẩn
mực, quy trình, phương pháp chuyên
môn nghiệp vụ kiểm toán và các quy
định khác của KTNN. Do đó, kết luận
kiểm toán sẽ không bị chi phối bởi bất
kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Theo tôi, trong hoạt động kiểm toán,
các đối tượng bị KTV phát hiện sai phạm
vì phải chịu trách nhiệm pháp lý và thu
hồi lợi ích vật chất nên sẽ tìm mọi cách

tác động lợi ích vật chất hoặc tinh thần
đến các KTV nhằm làm sai lệch kết quả
kiểm toán. Vì vậy, KTV cần phải đề cao

đạo đức “liêm chính”, nói không với tiêu
cực, có bản lĩnh “từ chối”. Đây là điều
kiện tiên quyết thắng lợi cho bất kỳ cuộc
kiểm toán nào.
r Đến nay, đồng chí đã đảm đương
cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước
được hơn 4 năm, nhân dịp này, đồng
chí có thể chia sẻ đôi điều với bạn đọc
của Báo Kiểm toán?

- Tôi cho rằng, ở mỗi vị trí công
tác, trong từng giai đoạn, từng thời kỳ
luôn có khó khăn, thách thức và cơ hội
đan xen. Trên cương vị Tổng Kiểm
toán Nhà nước - là người đứng đầu cơ
quan KTNN, chịu trách nhiệm trước
Đảng, Nhà nước về tổ chức và hoạt
động của KTNN, đây là một cơ hội để
tôi đem sức lực, trí tuệ, trách nhiệm
vào cương vị công tác mới; mặt khác,
đây cũng là thách thức mà cá nhân tôi
đã và đang không ngừng nỗ lực phấn
đấu, quyết tâm vượt qua nhằm hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ mà Quốc hội

và nhân dân tin tưởng giao phó.
Thách thức lớn nhất đối với cá nhân

tôi trên cương vị Tổng Kiểm toán Nhà

nước là nhận diện đúng thách thức, khó
khăn, tìm giải pháp để lãnh đạo tốt, đưa
KTNN Việt Nam nhanh chóng trở thành
cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản
công có uy tín, trách nhiệm, chuyên
nghiệp và hiện đại; là một công cụ hữu
hiệu của Đảng và Nhà nước. Để làm
được như vậy, KTNN phải vượt qua
nhiều thách thức, trước tiên là rào cản
pháp lý. Mặc dù địa vị pháp lý, vai trò,
chức năng của KTNN được quy định
trong Hiến pháp năm 2013, Luật KTNN
đã ban hành vào năm 2015, tuy nhiên,
cuộc sống không ngừng phát triển, cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm cho
một số ngành thay đổi, công nghệ số, dữ
liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… đòi hỏi thay
đổi cách thức kiểm toán. Do đó, KTNN
tập trung đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật
KTNN năm 2015 cho phù hợp với xu thế
hoạt động kiểm toán, đáp ứng yêu cầu
phát triển.

Vấn đề thứ hai là quy trình, hệ thống
chuẩn mực kiểm toán, hệ thống mẫu
biểu, áp dụng công nghệ thông tin, công
nghệ cao trong hoạt động kiểm toán và
yêu cầu thực tiễn về phát triển công nghệ
thông tin, kiểm toán môi trường, kiểm
toán hoạt động cần phát triển mạnh, đòi
hỏi KTNN tập trung thực hiện.

Thách thức thứ ba là nguồn nhân lực.
Để KTNN trở thành một cơ quan kiểm
toán uy tín, có trách nhiệm, chuyên
nghiệp và hiện đại, KTNN phải có nhiều
chuyên gia, KTV giỏi, đạo đức tốt. Vì
vậy, KTNN cần tập trung tuyển chọn
được người giỏi vào ngành kiểm toán.
Đồng thời, KTNN phải tập trung vào đào
tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn,
đạo đức nghề nghiệp, tính liêm chính cho
KTV. Có thể nói, năng lực, đạo đức và
bản lĩnh của KTV là linh hồn của KTNN.
r Thưa Tổng Kiểm toán Nhà nước,
như vậy thì nguồn nhân lực có vai trò,

Đồng chí Hồ Đức Phớc 

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập KTNN (11/7/1994 - 11/7/2020), đồng chí Hồ
Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán
Nhà nước - đã trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán, chia sẻ về vai trò, nhiệm vụ,
mục tiêu của KTNN, một cơ quan độc lập, khách quan và liêm chính. Đồng thời, sau
hơn 4 năm đảm nhiệm cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí cũng tâm sự
cởi mở về trọng trách, khó khăn, thách thức của người đứng đầu cơ quan KTNN.

Khẳng định vai trò, sứ mệnh trong thực hiện 
nhiệm vụ nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý, 
sử dụng nguồn lực công
r HỒNG THOAN (thực hiện)

Thành tựu nổi bật trong 26 năm xây dựng và phát triển KTNN là hoạt động
kiểm toán của KTNN đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao
hiệu quả và hiệu lực quản lý, sử dụng nguồn lực công. Tổng hợp kết quả kiểm
toán 26 năm, KTNN đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 494.240 tỷ đồng,
trong đó, tăng thu NSNN 100.867 tỷ đồng, giảm chi NSNN 112.614 tỷ đồng.
Đồng thời, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, thay thế, hủy bỏ hoặc bổ sung xấp xỉ
1.400 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách, góp phần tích
cực vào quá trình hoàn thiện thể chế của đất nước.n

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa KTNN Việt Nam và KTNN Bu-tan                                                                                     Ảnh tư liệu

Chào mừng kỷ niệm 26 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước
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Luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng 
thế hệ trẻ 

Một trong những nội dung được các đoàn
viên, thanh niên quan tâm và nhận được sự chia
sẻ của lãnh đạo Ngành, đặc biệt là Tổng Kiểm
toán Nhà nước, đó chính là sự quan tâm, chăm lo
đối với thế hệ trẻ của KTNN. Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định: Cùng với sự
ra đời và phát triển của Ngành, chính sách của
KTNN dành cho cán bộ, công chức, đặc biệt là
cán bộ, công chức trẻ luôn được lãnh đạo Ngành
qua từng thời kỳ quan tâm, chăm lo. Điều này
được thể hiện rõ trong cơ cấu tổ chức, bộ máy
nhân sự của từng đơn vị cũng như sự tham gia
trong đoàn kiểm toán, thành phần thanh niên luôn
chiếm tỷ lệ lớn. Các đoàn viên, thanh niên trẻ giữ
các vị trí trọng yếu trong đơn vị ngày càng có xu
hướng tăng lên. Đặc biệt, những năm gần đây,
KTNN đã và đang thực hiện chính sách thu hút
cán bộ, công chức là thanh niên trẻ tài năng để
tăng cường đội ngũ nhân lực trẻ, tinh thông,
hướng tới mục tiêu xây dựng KTNN chuyên
nghiệp, hiện đại và hội nhập... Đây là những biểu
hiện rõ nhất cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo
Ngành đối với công tác chăm lo, bồi đắp thế hệ
trẻ của KTNN.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo KTNN còn trực
tiếp giải đáp nhiều câu hỏi của các đoàn viên,
thanh niên về những vấn đề liên quan đến Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN;
cơ chế, quy định trong thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn, nghiên cứu khoa học... của Ngành.
Các Phó Tổng kiểm toán Nhà nước cũng chia sẻ
về những điều kiện thuận lợi trong môi trường
làm việc, cũng như sự quan tâm sát sao của lãnh
đạo Ngành dành cho thanh niên, trong đó có việc
cử cán bộ trẻ đi đào tạo nước ngoài, ưu tiên đáp
ứng nhu cầu đào tạo của thanh niên; tổ chức các
chương trình đối thoại giữa thanh niên với lãnh
đạo KTNN... 

Nuôi dưỡng đam mê, xứng đáng 
với kỳ vọng của Ngành

Khẳng định các đoàn viên, thanh niên hôm
nay sẽ là lực lượng kiến tạo, góp phần xây dựng
Ngành KTNN chuyên nghiệp, hiện đại trong
tương lai, lãnh đạo KTNN nhấn mạnh: Mỗi thanh
niên cần ý thức rõ trách nhiệm của mình với
Ngành để phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn

thiện bản thân về mọi mặt. “Thanh niên hôm nay
có những điều kiện công tác, phát triển thuận lợi
hơn các thế hệ trước đây, song cũng có những
khó khăn nhất định. Chúng tôi chỉ tâm niệm một
điều, đó là muốn thành công, thì chính các đồng
chí cần phải nỗ lực hết mình” - Tổng Kiểm toán
Nhà nước chia sẻ. 

Trước mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và lời
khuyên dành cho thế hệ trẻ, các Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước đã dẫn chứng từ chính bản thân
những câu chuyện, ví dụ sinh động, gần gũi. Như
câu chuyện của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Đoàn Xuân Tiên với gần 20 năm chuyên tâm,
miệt mài cống hiến với công việc chuyên môn
của một giảng viên để đến khi được lãnh đạo xem
xét lựa chọn vào vị trí quản lý. Hay, đó là lời
động viên, nhắn nhủ chân thành, sâu sắc của Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang
Thành: “Thanh niên là lực lượng tiên phong, là
đại diện cho tương lai của Ngành, do đó, yêu cầu
đầu tiên, đó là các bạn phải yêu nghề, say mê với
nghề; nhuần nhuyễn và tuân thủ các quy tắc,
chuẩn mực nghề nghiệp”. 

Tại đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đã
giải đáp thỏa đáng những vấn đề liên quan đến
chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời đề nghị thanh
niên tập trung học tập, rèn luyện, tăng cường
nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào công việc.
Trước câu hỏi về vấn đề truy cập, khai thác trên
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện
tử của đơn vị được kiểm toán, Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, vấn đề này đã
được quy định rõ trong Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật KTNN. Cụ thể, các hướng
dẫn khi truy cập dữ liệu để thực hiện kiểm toán
sẽ được Ngành triển khai trong thời gian tới, tuy
nhiên, “ngay lúc này, các kiểm toán viên, đặc biệt
là các kiểm toán viên trẻ cần phải tích cực học
hỏi, nâng cao trình độ, công nghệ để sẵn sàng
thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu mới”
- Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh. 

Không khí thân tình và những giải đáp cởi
mở, thẳng thắn, chứa đầy sự quan tâm, tin tưởng,
kỳ vọng của lãnh đạo KTNN đã được đoàn viên,
thanh niên đón nhận và ví đây là sự truyền lửa
đam mê, giúp cho người trẻ vững tâm, có thêm
động lực phấn đấu, rèn luyện bản thân, bồi đắp
tình yêu Ngành, nghề để đóng góp nhiều hơn nữa
cho sự phát triển của KTNN.n

Quang cảnh buổi đối thoại                                                                                             Ảnh: LỘC VĂN

Tại Chương trình đối thoại với đoàn viên, thanh niên KTNN do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN tổ
chức mới đây, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định: Đoàn viên,
thanh niên chính là tài sản quý, là tương lai của KTNN mà lãnh đạo KTNN luôn trân trọng, quan
tâm bồi đắp.

Phát huy sức trẻ, phẩm chất, trí tuệ 
thanh niên để xây dựng KTNN chuyên nghiệp,
hiện đại 
r LỘC - QUỲNH

ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc hoàn thành vai trò,
trọng trách của KTNN. Xin đồng chí chia sẻ thêm về mục tiêu
tăng cường năng lực đội ngũ của KTNN thời gian qua và
hiện nay?

- Có thể thấy rõ, mục tiêu tăng cường năng lực trong lĩnh vực
kiểm toán tài chính, tài sản công đã được thể hiện xuyên suốt và
sâu sắc trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Đến
thời điểm này, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2020 đã bước vào giai đoạn nước rút. Tín hiệu
đáng mừng là KTNN đã cơ bản hoàn thành được các mục tiêu đề
ra và chắc chắn đến cuối năm 2020 sẽ thực hiện thành công toàn
diện Chiến lược. Để sẵn sàng cho một thời kỳ phát triển mới,
KTNN cũng đã bắt tay xây dựng Chiến lược phát triển KTNN
đến năm 2030. Đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
đã cho ý kiến để KTNN tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Chiến lược.

KTNN luôn xác định phát triển nguồn nhân lực KTNN là ưu
tiên hàng đầu. Vì vậy, một trong những việc quan trọng mà
KTNN sẽ tập trung thực hiện là tuyển dụng và đào tạo cán bộ có
đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Việc đào tạo được thực hiện
thường xuyên.

Những năm gần đây, sau mỗi cuộc kiểm toán, các đoàn kiểm
toán tổ chức họp đánh giá, tổng kết công tác kiểm toán đã thực
hiện để đúc rút kinh nghiệm. Đồng thời, KTNN mở các khóa đào
tạo dưới nhiều hình thức để trang bị kiến thức, kỹ năng và công
cụ kiểm toán cho các KTV. Bên cạnh đó, KTNN thường xuyên
cử cán bộ tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức
kiểm toán quốc tế như: Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán
tối cao (INTOSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu
Á (ASOSAI) để được đào tạo và học hỏi các phương pháp kiểm
toán mới, hiện đại. Hiện nay, nguồn nhân lực KTNN đã có 5 giáo
sư, phó giáo sư; 65 tiến sĩ, 893 thạc sĩ; 174 cán bộ học thạc sĩ,
tiến sĩ ở nước ngoài, nhiều người có bằng KTV quốc tế, cán bộ
trẻ 32 tuổi chiếm 50%, nguồn nhân lực được đào tạo đa ngành:
tài chính, kiểm toán, luật, kỹ sư giao thông, thủy lợi, kiến trúc,
xây dựng, công nghệ thông tin, điện…
r 26 năm qua, uy tín của KTNN không ngừng được nâng cao,
khẳng định rõ vai trò ở trong nước. Đồng thời, mối quan hệ
hợp tác giữa KTNN Việt Nam với các tổ chức quốc tế ngày càng
được mở rộng giúp nâng tầm vị thế của KTNN Việt Nam trên
trường quốc tế. Đồng chí nhận định như thế nào về xu thế hội
nhập tích cực này của cơ quan KTNN?

- Có thể nói, trên trường quốc tế, uy tín và vị thế của KTNN
ngày càng được nâng tầm thông qua nhiều hoạt động hợp tác được
mở rộng và tăng cường cả về chiều rộng cũng như chiều sâu. 

Là thành viên chính thức của INTOSAI từ năm 1996 và của
ASOSAI từ năm 1997, KTNN Việt Nam đã tích cực đóng góp
cho sự phát triển của tổ chức và cũng nhận được sự hỗ trợ chuyên
môn quan trọng từ hai tổ chức này. Đến nay, KTNN đã ký nhiều
thỏa thuận hợp tác song phương với các cơ quan kiểm toán tối
cao (SAI) và các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp trên thế giới.
KTNN đã thực hiện thành công mọi nhiệm vụ của mình với tư
cách thành viên của INTOSAI, ASOSAI và nay là vai trò Chủ
tịch ASOSAI. Qua hoạt động hợp tác quốc tế, chúng ta luôn nhận
được sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia trong công tác kiểm
toán các lĩnh vực còn mới mẻ đối với KTNN Việt Nam, như: kiểm
toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt
động. KTNN cũng đã thực hiện một số cuộc kiểm toán phối hợp
với một số SAI như: kiểm toán song song với SAI Pakistan, kiểm
toán dầu khí với SAI Liên bang Nga… Đối với các hiệp hội nghề
nghiệp quốc tế, hiện nay, KTNN đã có quan hệ hợp tác với hầu
hết các tổ chức nghề nghiệp kế toán kiểm toán danh tiếng có mặt
tại Việt Nam, như: Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc
(ACCA), Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia (CPAA), Viện
Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW)... Thời gian qua,
KTNN đã thường xuyên cử KTV theo học các chương trình đào
tạo của các hiệp hội và đã được chia sẻ nhiều kiến thức, kinh
nghiệm, tài liệu về chuyên môn, nghiệp vụ; KTNN và các hiệp
hội tích cực cùng nhau tổ chức các hội thảo chung. 

Trong vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, thời
gian vừa qua, KTNN đã thực hiện tốt các nhiệm vụ để đạt được
các mục tiêu chiến lược của Tổ chức; tích cực phối hợp với các
thành viên Ban Điều hành ASOSAI cùng thúc đẩy mối quan hệ
giữa ASOSAI; tăng cường mở rộng hợp tác với các tổ chức khu
vực và toàn cầu như: INTOSAI, Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán
tối cao ASEAN (ASEANSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán
tối cao châu Âu (EUROSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối
cao Ả Rập (ARABOSAI)... Qua các hoạt động tích cực này, vị
thế và uy tín của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế đang ngày
càng tiếp tục được nâng cao.
r Xin trân trọng cảm ơn Tổng Kiểm toán Nhà nước!n
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Đã gần 20 năm kể từ ngày tôi nộp đơn
và may mắn trúng tuyển vào KTNN.

Với tôi, quãng thời gian đó là những mảnh
ghép ký ức không thể nào phai…

Năm 1997, khi vừa ra trường, tôi chưa
biết KTNN và vẫn nghĩ đó chỉ là công ty
kiểm toán độc lập. Năm 2001, khi nộp đơn
thi tuyển công chức khóa đầu tiên tại
KTNN khu vực miền Tây Nam Bộ (nay là
KTNN khu vực V), tôi mới lần mò tìm hiểu
các thông tin về KTNN và KTNN khu vực
miền Tây Nam Bộ. Ngày ấy, 5 người được
chọn trong tổng số gần 40 thí sinh thì có tới
3 nữ. Bạn nữ đầu tiên khi chưa nhận nhiệm
vụ đã từ chối vào Ngành vì cha mẹ lo công
việc kiểm toán phải thường xuyên xa nhà.
Hơn 1 năm sau, lại một đồng nghiệp nữ
chuyển công tác vì lập gia đình. Chỉ còn tôi
sót lại đến bây giờ!

Còn nhớ, những năm 2003-2004, trang
thiết bị phục vụ kiểm toán còn thiếu, không
có máy tính cá nhân, cho nên, hành trang
kiểm toán của chúng tôi ngoài quần áo còn
có thêm 1 rương văn bản pháp luật in sẵn.
Khi lập Biên bản xác nhận số liệu, chúng
tôi phải viết tay, sau đó mượn máy tính bàn
của đơn vị để đánh máy, in và lưu vào đĩa

mềm. Nơi nghỉ tại các huyện thường là nhà
khách vừa đơn sơ, vừa vắng vẻ. Đêm
xuống, chúng tôi không dám ra ngoài. 

Năm 2004, tôi tham gia Đoàn kiểm
toán tại tỉnh Cà Mau. Khi đến huyện Thới
Bình, lần đầu tiên tôi chứng kiến sự khắc

nghiệt của nghề đối với các kiểm toán viên
(KTV). Nơi chúng tôi ở là các phòng làm
việc cũ của UBND huyện được cải tạo lại
thành phòng nghỉ tạm. Trong phòng, có lẽ,
thứ đáng giá nhất là cái quạt máy. Nhà vệ
sinh phải đi nhờ khu lân cận. Mỗi lần tới
đó, chúng tôi lại lạnh toát cả người khi phải
đi qua 1 quãng đường mà lấp ló xung
quanh là nhưng ngôi mộ vừa qua Thanh
minh được quét vôi trắng xóa. Thế nhưng,
đó lại là nơi tốt nhất mà địa phương có thể
bố trí được cho Đoàn. Ông bà thường nói,
đoàn hát đi diễn là đời “gạo chợ, nước
sông”, “cơm hàng, cháo chợ”. Tôi chợt
nghĩ, nghề kiểm toán của mình cũng bôn
ba khắp mọi miền đất nước, từ phố thị đến
nông thôn, bao vui, buồn, gian khổ đều
từng trải… 

Tôi cũng nhớ mùa dịch Covid-19 năm
nay. Ngày 17/3, Đoàn kiểm toán tại tỉnh
Sóc Trăng vừa triển khai cũng là cao điểm
mùa dịch. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã có
các công điện, chỉ thị sát sao, kịp thời và
phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an
toàn cho các KTV. Chia sẻ khó khăn với
địa phương, chúng tôi hạn chế đến mức
thấp nhất việc ảnh hưởng đến hoạt động

Ký ức thời gian…
r BÙI THỊ BÌNH NGUYÊN - KTNN khu vực V

Kiểm toán viên (mặc đồng phục) đi thực địa                                            Ảnh tư liệu
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r Thưa Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước, ngày 01/7/2020,
Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật KTNN chính
thức có hiệu lực. Được biết,
ngay sau khi Luật được Quốc
hội thông qua, KTNN đã có
nhiều hoạt động để triển khai
thi hành Luật hiệu quả. Xin
Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước cho biết một số kết quả
nổi bật trong công tác này?

- So với Luật KTNN năm
2015, Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật KTNN có
nhiều điểm mới. Luật sẽ góp
phần nâng cao hiệu quả giám
sát tài chính công, tài sản công
và công tác phòng, chống tham
nhũng, bảo đảm tính thống
nhất, đồng bộ của hệ thống
pháp luật, duy trì trật tự, kỷ
cương và tính nghiêm minh
của pháp luật; đồng thời khắc
phục, tháo gỡ khó khăn trong
thực tiễn hoạt động của KTNN
hiện nay.

Xác định một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của Ngành
năm 2020 là tập trung triển
khai thi hành Luật KTNN sửa
đổi, bổ sung, ngày 21/01/2020,
KTNN đã ban hành Kế hoạch
số 111/KH-KTNN triển khai
thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật KTNN.
Theo đó, KTNN tập trung vào
các nhiệm vụ chính là: Tổ chức
tuyên truyền, tập huấn đến
công chức, kiểm toán viên,
viên chức trong toàn Ngành,
các đơn vị được kiểm toán và
cơ quan, tổ chức có liên quan
về những nội dung sửa đổi, bổ
sung trong Luật; rà soát xây
dựng và ban hành các văn bản,
quy trình liên quan nhằm cụ
thể hóa các quy định trong
Luật với mục tiêu phát huy cao
nhất hiệu lực, hiệu quả của
Luật vào thực tiễn kiểm toán.

Thực hiện Kế hoạch trên,
với sự chỉ đạo quyết liệt, sát
sao của lãnh đạo KTNN,
công tác triển khai thi hành
Luật KTNN sửa đổi, bổ sung
đã đạt được một số kết quả
quan trọng.

Thứ nhất, trong công tác
tuyên truyền, phổ biến Luật:
KTNN đã phối hợp với Nhà
xuất bản Chính trị Quốc gia Sự
thật in và tổ chức phát hành
2.500 cuốn sách Luật KTNN
(hiện hành) tới các Bộ, ngành,
địa phương (đơn vị được kiểm
toán), các đơn vị trực thuộc
KTNN. Trong đó đã cập nhật,
hợp nhất nội dung Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều Luật
KTNN với Luật KTNN năm

2015, tạo thuận lợi cho việc tra
cứu, thực hiện các nội dung
của Luật. Đồng thời, biên soạn
Đề cương giới thiệu Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Luật KTNN gửi Bộ Tư pháp
làm tài liệu phục vụ công tác
tuyên truyền, phổ biến Luật.

Bên cạnh đó, KTNN đã tổ
chức các hội nghị để phổ biến,
quán triệt nội dung Luật tới
công chức, viên chức tại các
đơn vị trực thuộc KTNN; đăng
tải nhiều tin, bài tuyên truyền
về nội dung Luật trên Báo
Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu
khoa học kiểm toán, Cổng
Thông tin điện tử của KTNN
và các phương tiện truyền
thông đại chúng ngoài Ngành.

Thứ hai, trong công tác rà
soát, xây dựng văn bản quy
định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật: KTNN đã chỉ đạo
các đơn vị trong Ngành rà soát
toàn bộ các văn bản quy phạm
pháp luật của KTNN, để kịp
thời sửa đổi, bổ sung cho phù
hợp; xây dựng, ban hành các
văn bản quy phạm pháp luật
quy định chi tiết thi hành Luật
làm cơ sở cho tổ chức và hoạt
động của KTNN. Theo đó,
trong năm 2020 và quý II năm
2021, KTNN sẽ sửa đổi, bổ
sung, ban hành mới 17 văn bản

là các quy định, quy trình kiểm
toán; hệ thống hồ sơ mẫu biểu
kiểm toán... trong đó có một số
văn bản mới để hướng dẫn, cụ
thể hóa các quy định của Luật
như: Quy định về kiểm tra, đối
chiếu tại các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan đến hoạt
động kiểm toán; Quy trình
kiểm toán vụ việc có dấu hiệu
tham nhũng; Quy định về truy
cập và khai thác cơ sở dữ liệu
quốc gia và dữ liệu điện tử của
các đơn vị được kiểm toán và
cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan…

Đến nay, các đơn vị được
giao chủ trì soạn thảo văn bản
đã tích cực bám sát mục tiêu,
yêu cầu theo tiến độ đã phê
duyệt. Đặc biệt, ngày
26/6/2020, Tổng Kiểm toán
Nhà nước đã ký Quyết định số
01/2020/QĐ-KTNN ban hành
Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm
toán, trong đó quy định cụ thể
mẫu biểu hồ sơ đối với từng
lĩnh vực đảm bảo phù hợp, rõ
ràng, sát thực tế, giúp kiểm
toán viên, các đơn vị có liên
quan thuận lợi hơn trong thực
hiện kiểm toán.

Đồng thời, KTNN cũng rà
soát các luật liên quan để kiến
nghị sửa đổi cho phù hợp như:
Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật, Luật Xử lý vi
phạm hành chính, Luật Giám
định tư pháp, Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư… 
r Một vấn đề được dư luận rất
quan tâm là Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật
KTNN cho phép đơn vị được
kiểm toán, cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan đến hoạt
động kiểm toán có quyền
khiếu nại, khởi kiện. KTNN
đã làm gì để triển khai thi
hành hiệu quả quy định này,
thưa Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước?

- Ngoài quyền khiếu nại của
đơn vị được kiểm toán, Luật bổ
sung quy định cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan đến
hoạt động kiểm toán có quyền
khiếu nại với Tổng Kiểm toán
Nhà nước về hành vi của
Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ
trưởng Tổ kiểm toán, thành
viên Đoàn kiểm toán; khiếu nại
về đánh giá, xác nhận, kết luận,
kiến nghị kiểm toán trong báo
cáo kiểm toán, thông báo kết
quả kiểm toán, thông báo kết
luận, kiến nghị của KTNN.
Trong trường hợp không đồng
ý với quyết định giải quyết
khiếu nại của Tổng Kiểm toán
Nhà nước thì được quyền khởi
kiện theo quy định của Luật Tố
tụng hành chính. Quy định này
tạo cơ sở pháp lý nhằm đảm
bảo quyền và lợi ích hợp pháp
của đơn vị được kiểm toán và

Làm tốt công tác triển khai thi hành Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
góp phần nâng cao hiệu quả thi hành Luật
r Đ.KHOA (Thực hiện)

Đồng chí Đặng Thế Vinh

Ngày 01/7/2020, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN chính thức có hiệu lực. Nhân
dịp này, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo
Kiểm toán về tình hình công tác triển khai thi hành Luật.
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Tháng 6/2018, tôi tham gia
cuộc kiểm toán Chương trình

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
các vùng giai đoạn 2016-2020 tại
Hà Giang. Sau khi làm việc tại Sở
Kế hoạch và Đầu tư, chúng tôi đi
hiện trường. Đó là chuyến đi có 1
không 2!

Sáng hôm đó, 2 chiếc xe 7 chỗ
của Ban Quản lý dự án thuộc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ban) đưa 5 anh em tôi đến kiểm tra
hồ Cán Tỷ thuộc xã Lùng Tám,
huyện Quản Bạ. Theo kế hoạch, cần
kiểm tra 1 - 2 điểm nữa nhưng do
mưa to, chúng tôi phải nghỉ tạm tại
một quán nước ven đường. Chờ một
lúc lâu, thấy mưa không dứt, chúng
tôi quyết định quay lại Thành phố vì
sợ nếu đi tiếp sẽ không an toàn.

Mới đi chưa đầy nửa giờ, xe đã
phải dừng lại do đường sạt lở. Mấy
anh cán bộ của Ban nói với chúng
tôi: “Có lẽ phải quay về điểm cũ chờ
thông đường rồi đi tiếp”. Sau đó, cả
đoàn quyết định quay lại thị trấn chờ
ngớt mưa. Vừa xong bữa trưa, anh
Thành - cán bộ của Ban báo lại:
“Đường cũ vẫn chưa thông, Đoàn
phải tìm đường khác về Thành phố
càng nhanh càng tốt”. 

Trong cơn mưa xối xả, chúng tôi
nhanh chóng qua con đường nhỏ
khác để tránh điểm sạt lở. Cứ đi một
đoạn, anh lái xe lại hạ kính xuống
hỏi đường mấy người đi xe máy
ngược chiều. “Đoạn… ngập rồi”,
“Đoạn… sạt lở, ô tô không đi
được”… Như hiểu được tâm trạng
hoang mang của tôi, anh lái xe động
viên chúng tôi yên tâm, anh sẽ tìm
đường về an toàn nhất.

Lòng vòng một hồi, chúng tôi về
tới Vị Xuyên, đoạn đường vài chục
mét vốn đẹp như một dải lụa buổi
sáng vừa đi qua, giờ đã ngập nước.
Hai chiếc xe gồng mình lên, tôi thấy
nước dập dờn sát nắp capo, bánh xe
dường như đang trôi chứ không còn
chạm xuống mặt đường nữa…

Chúng tôi vượt qua chỗ ngập,
chạy thật nhanh về hướng Thành
phố, trời cũng ngớt mưa dần. Khi chỉ

cách TP. Hà Giang chừng 10km thì
xe không thể đi được bởi đường
ngập sâu tới 1,5m. Ước chừng đoạn
ngập dài đến 2km. Chúng tôi tính
chờ nước rút rồi đi, nhưng càng chờ
nước càng dâng cao. Đã có nhà chở
ti vi, tủ lạnh lên xuồng máy để sơ tán.
Bà con kháo nhau, nếu còn mưa nữa,
thủy điện sẽ xả lũ và nước sẽ tiếp tục
dâng. Hai cán bộ của Ban động viên
5 anh em chúng tôi: Bằng mọi giá sẽ
trở về Thành phố trước khi trời tối vì
ở lại sẽ rất nguy hiểm. 

Để lại xe, chúng tôi lên xuồng
máy. Thế nhưng, xuồng cũng chỉ đi
được qua chỗ sâu nhất, sau đó
chúng tôi phải lội. Lúc đầu, nước
chỉ ngập đến cổ chân, càng đi nước
ngập càng sâu, chỗ sâu nhất lên tới
thắt lưng của tôi. Mấy anh em vừa
đi vừa kể chuyện vui để quên đi nỗi
hoang mang.

Đi hết đoạn ngập, chúng tôi thấy
một chiếc xe 16 chỗ dừng bên
đường. Anh chủ xe cho chúng tôi đi
nhờ đến một cây cầu nhỏ nối vào
đường liên xã. Đến đây, mấy anh lại
chạy vào nhà dân thuê xe ôm. 2
người 1 xe, chúng tôi đi cho đến khi
lại gặp một đoạn ngập nữa, phải tiếp
tục di chuyển bằng bè mảng, rồi lại
đi nhờ xe bán tải để trở về…

Anh Thắng - Phó Trưởng phòng
Tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu

tư - gọi điện hỏi thăm anh em tôi liên
tục. Anh báo đoạn đường đầu Thành
phố ngập đến nóc nhà rồi, không
biết sẽ di chuyển bằng cách nào,
thậm chí anh còn tính phương án tìm
một chiếc “HOWO” để đi đón
chúng tôi. May sao khi chúng tôi về
đến đó thì có xuồng cứu hộ của quân
đội hỗ trợ dân di chuyển. Chúng tôi
lội thêm một đoạn để lên xuồng qua
điểm ngập. 

Về phòng nghỉ lúc 6h chiều,
chúng tôi kết thúc hành trình đầy bão
táp. Nơi chúng tôi vừa đi qua đã có
người bị mất tích do lũ cuốn, nhiều
nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Các anh lái xe đến trưa hôm sau mới
về đến Thành phố…

Anh Thắng nói: “Đây là trận
lụt lịch sử, 100 năm mới có 1 lần
ở Hà Giang”.

Cho đến bây giờ, chuyến đi “để
đời” ấy đôi khi vẫn được chúng tôi
nhắc lại. Đối với tôi, đó là kỷ niệm
chẳng bao giờ quên được. Con
đường hôm ấy cũng giống như hành
trình nghề nghiệp của kiểm toán
viên, dẫu có những thời điểm gặp
nhiều gian nan, thử thách nhưng rồi
chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau để
cùng vượt qua và bước tiếp. Điều
quan trọng hơn cả là chúng tôi đều
đến đích, an toàn và có thêm nhiều
trải nghiệm.n

Kiểm toán viên (áo màu sáng) đi thực địa                           Ảnh tư liệu

Hành trình không quên
r ĐOÀN THỊ NGUYỆT MINH - KTNN chuyên ngành IV

của các đơn vị được kiểm toán. Mùa dịch bệnh, hành lý
mang theo ngoài vali quần áo còn có những chai nước rửa
tay khô, cồn diệt khuẩn, khẩu trang y tế… Trong mùa dịch,
chúng tôi được yêu thương, chia sẻ, tình đồng nghiệp càng
thêm khăng khít, gắn bó. Chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ
mang theo không chỉ chuyên môn, nghiệp vụ hay chút ưu
tư, lo lắng cho người thân, gia đình mà cao hơn là niềm tin
chiến thắng: chiến thắng dịch bệnh, chiến thắng khó khăn
và vượt qua chính mình. 

Ngày nay, KTNN không còn là ngành xa lạ với xã hội.
26 năm qua, từ một ngành non trẻ, KTNN đã từng bước
trưởng thành, khẳng định vai trò, vị trí, tạo lập được uy tín ở
trong nước và trên trường quốc tế. Trong thời đại công nghệ
4.0, hồ sơ, văn bản đã được số hóa; các KTV hôm nay được
trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ hoạt động kiểm toán,
tiếp cận thông tin, cơ sở dữ liệu lớn, sử dụng các phần mềm
hỗ trợ và đặc biệt, được tiếp cận các phương pháp kiểm toán
mới… Điều này đã giúp cho hoạt động kiểm toán ngày càng
tốt hơn.

Hôm nay, bao thế hệ đàn anh, đàn chị đã về hưu sau khi
hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ. Chúng tôi từ lứa tuổi đôi
mươi, trải qua thời gian rèn luyện, học hỏi, tích lũy kinh
nghiệm, đến nay cũng đã trưởng thành theo năm tháng. Bao
thế hệ đàn em được rèn luyện trong môi trường quốc tế năng
động, sáng tạo, sẵn sàng kế tục bước chân người đi trước.
Tất cả đều không ngừng phấn đấu để tiếp bước con đường
mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng!n

Chào mừng kỷ niệm 26 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ chuyển ý kiến
đề nghị Bộ Nội vụ, HĐND tỉnh xem xét để làm sao
vừa tinh giản bộ máy, vừa phục vụ công việc cho nhân
dân. Đối với các kiến nghị của cử tri huyện Hưng
Nguyên liên quan đến Dự án đường du lịch ven sông
Lam, Tổng Kiểm toán Khà nước khẳng định tiếp nhận
chuyển đến cơ quan nhà nước có trách nhiệm đó là
UBND huyện Hưng Nguyên, chủ đầu tư là Sở Giao
thông vận tải Nghệ An xem xét, giải quyết.

Các ý kiến kiến nghị khác của cử tri được Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổng hợp kiến nghị
đến các cơ quan, Bộ, ngành có thẩm quyền giải quyết
triệt để và báo cáo với các cử tri.

+ Cũng trong 2 ngày 02 - 03/7, Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước Đặng Thế Vinh cùng các đại biểu Quốc hội,
đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đã có các cuộc tiếp xúc
với cử tri tại các huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành A,
Vị Thủy và TP. Vị Thanh. Tại các buổi tiếp xúc, đại

diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo nhanh
kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đến cử tri. 

Qua nghe báo cáo, tại các buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh
Hậu Giang thống nhất cao với các nội dung được
Quốc hội thông qua và kỳ vọng các đại biểu tiếp tục
phát huy trí tuệ, vai trò, trách nhiệm của mình để Quốc
hội hoạt động hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó, cử tri
cũng tiếp tục phản ánh, kiến nghị đến đại biểu Quốc
hội một số vấn đề dân sinh bức xúc.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh đã tiếp thu các ý
kiến phản ánh; đồng thời giải đáp, làm rõ thêm một số
nội dung cử tri kiến nghị. Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ
được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc ghi
nhận và sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải
quyết hoặc điều chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp
trong thời gian tới.n HOÀNG NGÂN (tổng hợp)

Tổng Kiểm toán Nhà nước...                                          (Tiếp theo trang 1)

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời,
góp phần tăng cường trách nhiệm, tính khách quan, chính
xác, đúng đắn, công bằng, công khai, minh bạch của hoạt
động KTNN.

Để triển khai quy định trên, KTNN đang tiến hành
rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc, nhất
là các đơn vị có chức năng tham mưu nhằm bố trí nhân
lực phù hợp để tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại
của đơn vị được kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan đến hoạt động kiểm toán; chỉ đạo các đơn
vị liên quan khẩn trương xây dựng quy định về tiếp
nhận và giải quyết khiếu nại để đưa ra quy trình giải
quyết khiếu nại thống nhất trong toàn Ngành; phân công
nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị trong tiếp nhận, tham
mưu thụ lý giải quyết khiếu nại. Đồng thời, KTNN đẩy
mạnh công tác thanh tra, kiểm soát chất lượng các cuộc
kiểm toán; thẩm định báo cáo kiểm toán trước khi phát
hành, nhằm đảm bảo chất lượng, tính chính xác của các
đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán. Qua đó, đảm
bảo hiệu lực của các kiến nghị kiểm toán, đồng thời hạn
chế trường hợp khiếu nại của đơn vị được kiểm toán,
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động
kiểm toán.
r Từ những kết quả quan trọng trên, xin Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước cho biết, thời gian tới, KTNN sẽ
làm gì để tiếp tục triển khai thi hành Luật hiệu quả?

- Với nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch số 111/KH-
KTNN, thời gian tới, KTNN tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền Luật đến kiểm toán viên, công chức, viên
chức trong Ngành, đơn vị được kiểm toán và cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan; đôn đốc các đơn vị được
giao chủ trì soạn thảo văn bản bám sát Chương trình ban
hành văn bản đảm bảo tiến độ, chất lượng văn bản, đặc
biệt các văn bản mới quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật; rà soát các văn bản liên quan, kịp thời kiến
nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật KTNN sửa đổi,
bổ sung.

Cùng với đó, KTNN tiếp tục kiện toàn tổ chức cũng
như tăng cường năng lực, chuyên môn hóa các đơn vị
trực thuộc, nhất là các đơn vị có chức năng tham mưu.
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị,
đạo đức công vụ cho đội ngũ kiểm toán viên. Đồng thời,
KTNN tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực
thi công vụ; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm
quy chế tổ chức và hoạt động kiểm toán, quy trình, chuẩn
mực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật
khác để công tác kiểm toán đi vào kỷ cương, nền nếp,
chất lượng, hiệu quả, đáp ứng lòng tin của Đảng, Nhà
nước và nhân dân.
r Xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước!n
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Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy KTNN đã
thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ
chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ. Việc làm này có ý nghĩa quan trọng
và là cơ hội tốt để xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức của Ngành “Công
minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”,
hướng đến nền công vụ “Chuyên nghiệp,
trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu
quả”, góp phần xây dựng Đảng bộ KTNN
trong sạch, vững mạnh. 

Quán triệt, học tập và triển khai nghiêm
túc Nghị quyết Trung ương 4

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của
Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Đảng ủy KTNN
đã ban hành Kế hoạch số 207-KH/ĐU ngày
21/12/2016 về học tập, quán triệt triển khai thực
hiện Nghị quyết; tổ chức học tập, quán triệt cho
gần 500 cán bộ chủ chốt trong toàn Ngành,
đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc

phối hợp với Ban Chấp
hành (BCH) các đoàn thể tổ
chức nghiên cứu, quán triệt,
tuyên truyền và triển khai
thực hiện Nghị quyết cho
toàn thể cán bộ, đảng viên
trong đơn vị. Kết quả,
100% cấp ủy trực thuộc đã
tổ chức quán triệt, học tập
nghiêm túc. 

Thực hiện Chương
trình hành động số 08-
CTr/ĐUK ngày
25/01/2017 của BCH Đảng
bộ Khối các cơ quan T.Ư,
Đảng ủy KTNN đã kịp thời
ban hành các văn bản: Chương trình hành động
số 273-CTr/ĐU ngày 20/3/2017 về thực hiện
Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; Công văn số 272-
CV/ĐU ngày 20/3/2017 về việc đảng viên cam
kết, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối
sống, không suy thoái; Kế hoạch số 284-
KH/ĐU ngày 18/4/2017 về tăng cường xây
dựng chỉnh đốn Đảng... để lãnh đạo, chỉ đạo
trong toàn Đảng bộ. Hằng năm, Đảng ủy đều
đưa việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 vào nội

dung kiểm tra, giám sát các
đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Kết quả kiểm tra cho thấy,
100% bí thư cấp ủy các cấp
và 100% đảng viên trong
toàn Đảng bộ đã xây dựng
kế hoạch hành động cá
nhân cam kết không vi
phạm 27 biểu hiện suy
thoái về tư tưởng, chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” theo
tinh thần Nghị quyết T.Ư 4,
tạo sự thống nhất trong tư
tưởng và hành động trong
toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy và các cấp
ủy trực thuộc luôn phát huy tinh thần đấu tranh
tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần
Nghị quyết T.Ư. Các đồng chí ủy viên BTV
Đảng ủy đã kiểm điểm việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị, chức trách được giao trên tinh thần
xây dựng, thẳng thắn và góp ý, nhận xét cho
từng đồng chí. Hằng năm, Đảng ủy đều xây
dựng và ban hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh
giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trong

toàn Đảng bộ, đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy
trực thuộc nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, đánh
giá theo đúng quy trình. Các đảng bộ và chi bộ
đã kiểm điểm phê bình và tự phê bình một cách
nghiêm túc, công khai, dân chủ, đánh giá đúng
những vấn đề còn tồn tại, hạn chế gắn với trách
nhiệm của từng cá nhân. Thông qua sinh hoạt
chi bộ, các đảng viên đã thẳng thắn, nghiêm túc
đánh giá những thiếu sót, khuyết điểm của bản
thân và đưa ra những giải pháp cụ thể để sửa
chữa, khắc phục. 

Đối với những đơn vị có biểu hiện về nội
bộ thiếu thống nhất, BTV yêu cầu cấp ủy đơn
vị kiểm điểm sâu, phân công các đồng chí ủy
viên BTV chỉ đạo hội nghị kiểm điểm trên
tinh thần tự phê bình và phê bình một cách
cầu thị, nghiêm túc, đồng thời làm rõ vai trò,
trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh
đạo, chỉ đạo và đưa ra giải pháp khắc phục cụ
thể, qua đó tạo được chuyển biến tích cực
trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ,
đảng viên, lấy đó làm căn cứ thực tiễn để tu
dưỡng, rèn luyện.

Giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị
quyết Trung ương 4 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư
4 khóa XII trong thời gian tới, Đảng ủy KTNN
đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của
cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh
đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Phân cấp,
phân quyền gắn với trách nhiệm ở từng vị trí
công tác.

Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
r NGUYỄN ANH TUẤN - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Bí thư Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành VI

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII

Thực hiện nghiêm túc và có
hiệu quả 4 đề án của Chương
trình 2

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy
đã xây dựng và ban hành Nghị
quyết số 65-NQ/ĐU ngày
08/4/2016 về 4 đề án của Chương
trình 2: “Lãnh đạo xây dựng Đảng
bộ KTNN trong sạch, vững mạnh”,
chỉ đạo cấp ủy các đơn vị phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí
cấp ủy viên trực tiếp phụ trách và
chịu trách nhiệm tổ chức triển khai
từng đề án. 

Triển khai Đề án: “Tăng cường
công tác giáo dục chính trị tư tưởng,
đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử
của kiểm toán viên nhà nước”, Đảng
ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo
cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu
quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) gắn
với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4,
khóa XII; quy định Chuẩn mực đạo
đức Hồ Chí Minh đối với ngành
KTNN “Công minh, chính trực,
nghệ tinh, tâm sáng” của Đảng ủy
KTNN và Bộ quy tắc đạo đức nghề
nghiệp theo Chuẩn mực KTNN số
30, lấy thực hành đạo đức công vụ
là trọng tâm. Hằng năm, Đảng ủy đã
xây dựng và ban hành nhiều văn bản
chỉ đạo và hướng dẫn học tập
chuyên đề về Chỉ thị 05 nhằm đưa
việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trở thành việc làm tự giác, thường
xuyên của mỗi cấp ủy, từng đảng
viên, công chức, viên chức và người
lao động; đồng thời coi đây là nội
dung quan trọng của công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần
xây dựng đảng bộ, chi bộ trong
sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ,

đảng viên, kiểm toán viên nhà nước
có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh
chính trị, văn hóa ứng xử, chuyên
môn nghiệp vụ. 

Với Đề án: “Nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng
chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời
đối với đoàn kiểm toán”, hằng tháng,
Đảng ủy ban hành định hướng nội
dung sinh hoạt chi bộ và lựa chọn
chủ đề sinh hoạt chuyên đề phù hợp
với thực tiễn của Đảng bộ, qua đó
nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp
ủy đảng, duy trì chế độ sinh hoạt
đảng theo đúng quy định, nâng cao
tinh thần tự phê bình và phê bình,

phát huy tính tiên phong, gương mẫu
của mỗi đảng viên, tạo sự đoàn kết
thống nhất cao trong nội bộ; tăng
cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng
viên, kiểm toán viên trong thời gian
đi kiểm toán, hạn chế được những
tiêu cực xảy ra trong quá trình kiểm
toán. Trong nhiệm kỳ, 635 chi bộ
đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn
kiểm toán được thành lập. Việc kết
nạp đảng viên và công nhận đảng
viên chính thức được thực hiện theo
các quy định của Đảng và hướng
dẫn của Đảng ủy KTNN. 

Thực hiện Đề án: “Tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
ủy với thanh tra, kiểm tra của
Ngành”, Đảng bộ đã tăng cường
kiểm tra, giám sát nhiều vấn đề quan
trọng đối với tổ chức đảng và đảng
viên. Công tác này giúp Đảng ủy,
Ban cán sự đảng nắm chắc tình hình
và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ ở cơ sở, kịp thời biểu dương
những đơn vị, cá nhân tiêu biểu;
đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót,
khuyết điểm để uốn nắn, chỉ đạo
quyết liệt, cương quyết đấu tranh với
những sai phạm, xử lý nghiêm, kịp
thời những tập thể, cá nhân vi phạm

các nội quy, quy chế hoạt động của
KTNN, vi phạm đạo đức nghề
nghiệp. Trong nhiệm kỳ, Đoàn kiểm
tra của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối
các cơ quan T.Ư, Đoàn giám sát của
Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đã tiến hành
kiểm tra, giám sát đối với Ban cán
sự đảng, Đảng ủy KTNN và cấp ủy
một số đơn vị trực thuộc. Qua đó,
các đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh
giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ
đạo việc học tập, quán triệt và triển
khai các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ chính trị cũng như công tác xây
dựng Đảng của Đảng bộ KTNN. 

Trên cơ sở Đề án: “Đổi mới,
nâng cao chất lượng lãnh đạo đối
với các tổ chức đoàn thể của
KTNN”, Đảng ủy đã lãnh đạo các
tổ chức đoàn thể bám sát mục tiêu,
kế hoạch của Ngành, nội dung Đề
án, xây dựng chương trình, kế hoạch

hoạt động và thực hiện thắng lợi kế
hoạch đề ra. Trong 5 năm qua, các
tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò,
trách nhiệm của mình, có nhiều hoạt
động thiết thực, nhiều phong trào thi
đua sôi nổi và hoạt động nhân đạo,
từ thiện có ý nghĩa, các hoạt động
dần đi vào chiều sâu. 

Việc thực hiện nghiêm túc và có
hiệu quả 4 Đề án của Chương trình
2 đã góp phần giúp Đảng bộ lãnh
đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của toàn Ngành, hoàn
thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà
nước giao. Nhiệm kỳ 2015-2020,
KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính
là 314.816 tỷ đồng, tăng trên 300%
so với nhiệm kỳ trước (2010-2015);
kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa
đổi, bổ sung 764 văn bản không phù
hợp với quy định pháp luật hoặc
chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt
lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát,
lãng phí; cung cấp 368 báo cáo kiểm
toán và các tài liệu liên quan cho các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền để
phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát
và thực hiện tố tụng; chuyển 16 vụ
việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố
quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
r NGUYỄN QUANG THÀNH - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN

Trong những năm qua, Đảng bộ KTNN luôn giữ vững mục tiêu: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là
trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Với mục tiêu đó, toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất,
kiên định vững vàng; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng và lãnh đạo KTNN, đảm bảo sự lãnh đạo
thường xuyên, đúng hướng đối với mọi hoạt động của KTNN và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ KTNN
ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Thành

Đảng bộ KTNN hiện có 34 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 1.551 đảng viên,
chiếm 70% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn Ngành.

Nhiệm kỳ qua, 3 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy Khối các cơ
quan T.Ư tặng Bằng khen. Đảng ủy đã kết nạp được 366 đảng viên mới, đạt tỷ lệ
gần 145% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI đề
ra. Đảng bộ tiến hành kiểm tra 191 lượt tổ chức đảng và 88 lượt đảng viên; giám
sát chuyên đề 103 lượt tổ chức đảng và 73 lượt đảng viên.n
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Mỗi chi bộ là một “pháo đài” vững
về chính trị, mạnh về tổ chức

Hiện nay, Đảng bộ KTNN có 34
chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 1.551
đảng viên; trong đó, hằng năm, gần
80% đảng viên tham gia sinh hoạt tạm
thời tại gần 130 chi bộ song hành với
các đoàn kiểm toán trên địa bàn cả
nước từ 7 đến 8 tháng. Nhiệm kỳ
2015-2020, Đảng bộ KTNN đã thành
lập được 635 chi bộ tạm thời. 

Xuyên suốt quá trình hoạt động,
Đảng bộ KTNN xác định sức mạnh
của Đảng bộ là sức mạnh tổng hợp của
đội ngũ đảng viên và các tổ chức cơ sở
đảng. Mỗi chi bộ là một “pháo đài”
vững về chính trị, mạnh về tổ chức,
thực sự là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ chính trị của KTNN. Ban Thường vụ và Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy KTNN đã tiến hành kiểm tra, đánh giá
chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về phẩm chất
đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện Nghị
quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 65-
NQ/ĐU ngày 08/4/2016 (Nghị quyết 65) về 4 đề án của
Chương trình 2: “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN
trong sạch, vững mạnh”, trong đó có Đề án 2: “Nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng chất lượng sinh hoạt
chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán”...

Kết quả kiểm tra cho thấy, năng lực lãnh đạo, tổ chức
thực hiện chủ trương, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị
của T.Ư và các cấp ủy đảng ngày càng được nâng lên.
Chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng có những
chuyển biến tích cực, đáp ứng những yêu cầu của tình
hình mới, từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương và giữ
vững nguyên tắc trong sinh hoạt đảng; đảm bảo duy trì
nền nếp sinh hoạt chi bộ theo yêu cầu của Điều lệ Đảng
và phù hợp với thực tiễn của hoạt động kiểm toán. 

Đặc biệt, mô hình chi bộ tạm thời được Đảng ủy
Khối ghi nhận và đánh giá cao. Xuất phát từ đặc thù công
việc thường xuyên phải xa cơ quan của kiểm toán viên,
mô hình này ra đời cho thấy Đảng ủy KTNN đã sáng
tạo, vận dụng linh hoạt các quy định của Đảng để giải
quyết những vấn đề cấp bách. Đó là đảm bảo việc sinh
hoạt đảng của đảng viên diễn ra theo đúng quy định cũng
như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với đảng viên
trong thời gian đi công tác, góp phần nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ
đảng viên.

Tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mô hình 
sinh hoạt chi bộ tạm thời

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ,
đặc biệt là các chi bộ đảng tạm thời, Ban Thường vụ
Đảng ủy KTNN đã đề ra một số giải pháp trọng tâm trong
thời gian tới. 

Thứ nhất, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tiếp tục quán
triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII;
nghị quyết của Đảng ủy Khối; đặc biệt là Đề án 2 và
Hướng dẫn số 23-HD/ĐU ngày 17/3/2008 của Đảng ủy
KTNN (Hướng dẫn 23) về “Hướng dẫn thành lập chi bộ
đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán”… nhằm
nâng cao nhận thức và tư duy hành động về vai trò, vị trí,

chức năng, nhiệm vụ, nội dung và tầm
quan trọng của việc thành lập, nâng
cao chất lượng hoạt động của chi bộ
tạm thời. 

Thứ hai, người đứng đầu chi bộ
tạm thời phải thực sự gương mẫu, nâng
cao trách nhiệm và tập trung lãnh đạo
đảng viên, kiểm toán viên chấp hành
nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà
nước; các nghị quyết của Ban cán sự
đảng, Đảng ủy KTNN, các quy định,
Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn
kiểm toán. Phân công công tác cho
đảng viên một cách cụ thể, phù hợp với
năng lực, sở trường; tăng cường quản
lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ,

đảng viên, kiểm toán viên và phải chịu trách nhiệm trước
những sai phạm hoặc vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng
viên theo quy định. 

Thứ ba, các chi bộ tạm thời phải thực hiện nghiêm
túc chế độ sinh hoạt và nội dung sinh hoạt theo quy định.
Đảng viên không tham gia sinh hoạt hoặc vắng mặt
không có lý do chính đáng và hợp pháp đều bị xử lý kỷ
luật theo quy định của Điều lệ Đảng. 

Thứ tư, khi thành lập chi bộ tạm thời, phải lựa chọn
để chỉ định cấp ủy là những đảng viên có phẩm chất đạo
đức, có uy tín, kinh nghiệm lãnh đạo và năng lực điều
hành, tổ chức thực hiện, tập hợp được cán bộ, đảng viên,
quần chúng; bí thư chi bộ phải là đồng chí cấp ủy hoặc
trưởng đoàn kiểm toán. 

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của
Đảng ủy KTNN; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám
sát thường xuyên và đột xuất của cấp ủy đảng trực thuộc
đối với việc duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ tạm thời; phấn
đấu hằng năm có 50% chi bộ tạm thời được các cấp ủy
đảng trực thuộc kiểm tra, giám sát. 

Thứ sáu, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng
ủy viên phụ trách các tổ chức đảng và lãnh đạo Ban Tổ
chức, Văn phòng Đảng - Đoàn thể bố trí tham dự một số
buổi sinh hoạt của các chi bộ tạm thời trọng điểm, có quy
mô lớn để chỉ đạo và rút kinh nghiệm; thông qua hoạt
động thực tiễn đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn
23 đảm bảo phù hợp với tình hình mới.

Thứ bảy,bám sát Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày
06/7/2018 của Ban Tổ chức T.Ư về “Một số vấn đề về
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Tuyên giáo
Đảng uỷ KTNN chịu trách nhiệm lựa chọn, tổng hợp
thông tin trong và ngoài nước; các quy chế, quy định mới
của Ngành để cung cấp kịp thời cho các đảng ủy, chi ủy
và chỉ đạo đưa vào nội dung sinh hoạt của các chi bộ. 

Thứ tám, coi kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất
lượng tổ chức đảng, đảng viên; hằng năm, phải sơ kết,
tổng kết việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn
với sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng để rút kinh
nghiệm và báo cáo cấp trên theo quy định. 

Thứ chín, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật
đảng; tiến tới xây dựng Đề án: “Ứng dụng công nghệ
thông tin phục vụ toàn diện công tác xây dựng đảng của
Đảng bộ KTNN”.

Việc thực hiện các giải pháp trên sẽ góp phần nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là các chi bộ tạm
thời. Đây không chỉ là một đòi hỏi nhằm gia tăng chất
lượng công tác xây dựng Đảng mà còn là yếu tố quyết
định sự nghiệp xây dựng và phát triển của KTNN trong
hiện tại và tương lai.n

Sinh hoạt đảng tạm thời - mô hình mang tính 
đặc thù, sáng tạo của Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước
rHÀ THỊ MỸ DUNG - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ KTNN

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết
T.Ư 4 gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng
trong mọi hoạt động của Ngành; phát huy tính tiên phong, gương mẫu,
thẳng thắn, quyết liệt trong tự phê bình và phê bình của cán bộ lãnh đạo,
quản lý và từng đảng viên. 

Ba là, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần
thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bám sát mục tiêu Kế hoạch Chiến lược
phát triển KTNN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 để lãnh đạo.
Tập trung kiểm toán những vấn đề nổi cộm được Đảng, Nhà nước và
nhân dân quan tâm.

Bốn là, nâng cao năng lực đội ngũ trên cơ sở làm tốt công tác quy
hoạch, công khai, minh bạch trong điều động, luân chuyển để đào tạo,
rèn luyện đội ngũ; quan tâm thực hiện các chính sách cán bộ nhằm động
viên, khích lệ lòng tự trọng, tự tôn nghề nghiệp.

Năm là, định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp
vụ công tác Đảng để cán bộ kiêm nhiệm tại cấp ủy các đơn vị nâng cao
kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ.

Sáu là, thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy đủ số lượng và chất
lượng, trong đó, người đứng đầu cấp ủy phải có năng lực, trình độ, phẩm
chất đạo đức, uy tín và tâm huyết với công tác Đảng. Phát huy tinh thần
đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Định kỳ sơ kết, tổng
kết đánh giá, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, rút ra nguyên nhân,
bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển
khai thực hiện trong thời gian tới. Gợi ý kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm
sâu đối với đơn vị có nội bộ mất đoàn kết hoặc thiếu thống nhất để có giải
pháp khắc phục kịp thời. Kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm
nội quy, quy chế, quy định của Ngành, đơn vị, hành vi, thái độ sách nhiễu
đối với đơn vị được kiểm toán, vi phạm kỷ luật công vụ. Kịp thời phát
hiện, động viên, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức
và cá nhân có thành tích xuất sắc.n

Là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, trong những năm qua, Đảng ủy KTNN đã tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ
chức cơ sở đảng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Một
trong những giải pháp quan trọng của Đảng ủy KTNN được Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đánh giá cao là xây
dựng mô hình chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán (gọi tắt là Chi bộ tạm thời).

Đồng chí Hà Thị Mỹ Dung

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII

kiến nghị điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp
luật hình sự. 
Đúc kết 8 bài học kinh nghiệm

Để đạt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng
bộ KTNN rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

Một là, thường xuyên quán triệt và thống nhất đường lối, chủ trương,
quan điểm của Đảng trong toàn Đảng bộ; nắm vững, chủ động vận dụng
sáng tạo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ
thể hoá thành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy để đảm bảo lãnh đạo
mọi hoạt động của Ngành luôn đúng hướng. Hai là, chăm lo xây dựng
khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung
dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng; nêu cao trách nhiệm của bí thư
cấp ủy và thủ trưởng từng cấp quản lý; thẳng thắn phê bình và tự phê
bình, góp ý trên tinh thần xây dựng trong sinh hoạt. Ba là, trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo, nói phải đi đôi với làm; đảng viên, nhất là cán bộ
lãnh đạo, quản lý phải thật sự gương mẫu để quần chúng làm theo. Bốn
là, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban cán sự đảng,
Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, giữa cấp ủy và chính quyền các cấp để đảm
bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ. Năm là, mạnh
dạn đổi mới, lựa chọn đúng lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm và tổ chức
triển khai thực hiện với phương châm: tập trung, kiên quyết, dứt điểm,
hiệu quả. Sáu là, luôn coi trọng công tác xây dựng và kiện toàn hệ thống
chính trị; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính
trị, đạo đức, lối sống trong sáng, vững về chuyên môn, nghiệp vụ; tạo
sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ ở tất cả các
khâu; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài.
Bảy là, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể; tôn trọng và phát huy dân
chủ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực để cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Tám là, tăng cường và nâng cao chất
lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị
quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của
Ngành để phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm của
đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy KTNN đề ra mục tiêu phấn đấu
trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp,
đổi mới và hội nhập” với 3 nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực; lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào
các hoạt động của Ngành; lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và
hoạt động của KTNN.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, toàn thể cán bộ, đảng viên trong
Đảng bộ KTNN xác định luôn đoàn kết, thống nhất, nâng cao tinh thần
trách nhiệm, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn
đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khoá VII,
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.n



THỨ NĂM 09-7-20208
Từng bước hoàn thiện cơ sở
pháp lý

Theo quy định, vấn đề tự chủ
đối với các trường ĐH công lập
được đề cập sớm tại Luật Giáo
dục năm 1998 (Điều 55), Luật
Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm
2005 (Điều 14, 60, 65 và 66) và
năm 2009. Năm 2006, cơ chế tự
chủ được cụ thể hóa bằng Nghị
định số 43/2006/NĐ-CP của
Chính phủ quy định quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm về thực hiện
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
chế và tài chính đối với đơn vị sự
nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị
định), qua đó bước đầu giúp các
trường ĐH chủ động trong việc
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,
sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng
nguồn nhân lực và tài chính một
cách có hiệu quả. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ tiếp
tục ban hành Nghị quyết số
77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí
điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối
với các cơ sở giáo dục ĐH công
lập giai đoạn 2014-2017 (được
kéo dài thời gian thực hiện cho đến
nay) quy định chi tiết hơn các nội
dung về quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của trường ĐH, thúc
đẩy hoạt động tự chủ ĐH tại Việt
Nam. Đồng thời, Chính phủ tiếp
tục ban hành Nghị định số
16/2015/NĐ-CP nhằm hoàn thiện
các quy định về cơ chế tự chủ ĐH
và mở rộng quyền tự chủ để đơn
vị, đặc biệt là những trường đã tự
chủ toàn bộ kinh phí hoạt động
thường xuyên và chi đầu tư xây
dựng cơ bản, chủ động hơn trong
công tác quản lý, từ đó thực hiện
các mục tiêu phát triển chiến lược
của mình. 

Từ những chủ trương này,
nhiều trường ĐH đã và đang áp
dụng theo cơ chế tự chủ và đạt
được thành công bước đầu, được
xã hội ghi nhận, đó là uy tín của
nhiều trường ĐH từng bước nâng
cao và thương hiệu của trường đã
thu hút người học, thu hút giới
nghiên cứu trong và ngoài nước.
Trên thực tế, đại đa số các trường
ĐH đã xây dựng được các chiến
lược phát triển có chiều sâu, định
hướng phát triển dài hạn, từ đó tận
dụng được lợi ích của công cuộc
thực hiện tự chủ, phát huy sức
mạnh vốn có của mình. Đến nay,
nhiều trường đã tạo lập được vị
thế, thương hiệu của mình về đào
tạo, nghiên cứu khoa học, về trình
độ sinh viên ra trường không chỉ

trong nước và quốc tế, như: ĐH
Quốc gia TP. HCM, ĐH Quốc gia
Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội,
ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế TP.
HCM, ĐH Kinh tế Quốc dân…

Những kết quả bước đầu 
quan trọng

Một trong những kết quả quan
trọng đầu tiên mà cơ chế tự chủ
mang lại cho các trường ĐH, đó là
từng bước nâng cao hiệu quả quản
lý, sử dụng nguồn lực công đầu tư
cho lĩnh vực giáo dục ĐH. Qua
những con số, những vấn đề được
KTNN phát hiện, có thể thấy,
trước hết, nhờ thực hiện cơ chế tự

chủ về tài chính, các trường ĐH
công lập chủ động xây dựng quy
chế chi tiêu nội bộ trong phạm vi
nguồn tài chính và được sử dụng
phù hợp với đặc thù của đơn vị và
quy định pháp luật, góp phần tiến
tới quản lý hoạt động của đơn vị
theo các chỉ tiêu đầu ra. Bên cạnh
đó, việc thực hiện cơ chế tự chủ đã
giúp nhiều đơn vị chủ động tiếp
cận các nguồn vốn ngoài ngân
sách như: vay vốn của các ngân
hàng thương mại; quỹ kích cầu; sử
dụng quỹ phát triển hoạt động sự
nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng,
trang thiết bị, tăng số lượng và
nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp

ứng nhu cầu dạy và học ngày càng
cao trong xã hội.

Đặc biệt, thông qua cơ chế tự
chủ, các trường được chủ động và
linh hoạt hơn trong việc thực hiện
các nhiệm vụ chuyên môn, giảm
bớt các thủ tục hành chính, tận
dụng cơ hội để đáp ứng kịp thời
nhu cầu đào tạo của xã hội theo
quy luật thị trường. Nhiều trường
có cơ hội mở rộng quy mô đào tạo,
nâng cao chất lượng, đa dạng hóa
các loại hình đào tạo như chương
trình đào tạo chất lượng cao,
chương trình tiên tiến, với nhiều
hình thức đào tạo đa dạng ngoài
mô hình đào tạo tập trung truyền
thống như: đào tạo từ xa, vừa học
vừa làm, bồi dưỡng chứng chỉ
chuyên môn, tổ chức mô hình liên
kết đào tạo với các cơ sở trong và
ngoài nước. Đặc biệt, nhờ có tự
chủ, nhiều trường đã phát triển các
chương trình đào tạo theo hướng
tiếp cận các chuẩn quốc tế, xây
dựng chuẩn đầu ra theo quy định
hiện hành, quan tâm đến hoạt động
kiểm định chất lượng đào tạo…,
từ đó thực hiện đúng chức năng
đào tạo nguồn nhân lực trình độ
cao cho đất nước, cũng như giúp
tăng nguồn thu hợp pháp, chính
đáng cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, các trường ĐH
đã từng bước chủ động tổ chức sắp
xếp lại nhân sự, thực hiện chính
sách tinh giản biên chế, nhằm đảm
bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả,
đồng thời nâng cao thu nhập cho
người lao động gắn với trách
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Theo số liệu thông qua hoạt động
kiểm toán của KTNN, giai đoạn
2016-2018, thu nhập bình quân
của giảng viên, viên chức và người
lao động tại các trường ĐH công

lập tăng dần trong 3 năm, bình
quân là từ 11 triệu đồng/tháng đến
28 triệu đồng/tháng. Đây là tín
hiệu đáng mừng, giúp cán bộ công
nhân viên trong nhà trường được
đảm bảo về mức thu nhập, từ đó
an tâm công tác, tăng cường sức
sáng tạo và trách nhiệm trong hoạt
động giảng dạy.

Song hành cùng các chính sách
quy định tiêu chuẩn giảng viên của
các cấp có thẩm quyền, hầu hết các
trường ĐH công lập đều quan tâm
đến việc phát triển đội ngũ cả về số
lượng và chất lượng. Nhiều trường
đã xây dựng các quy chế về hỗ trợ
giảng viên như: nâng cao trình độ
học vấn, chuyên môn thông qua
việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng
cao, tạo điều kiện cho giảng viên
tham gia các khóa bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp
vụ trong và ngoài nước… Một số
trường có lực lượng giảng viên với
trình độ chuyên môn cao, đơn cử
như ĐH Quốc gia Hà Nội, số giảng
viên có học hàm giáo sư, phó giáo
sư và trình độ tiến sĩ chiếm tỷ trọng
cao và có xu hướng gia tăng, năm
2016 giảng viên cơ hữu có học
hàm giáo sư, phó giáo sư và trình
độ tiến sĩ chiếm 54% tổng số giảng
viên cơ hữu của đơn vị; con số này
năm 2017 chiếm 56%; năm 2018
chiếm 59%.

Có thể nói, những thành công
bước đầu trong việc xây dựng và
thực hiện cơ chế tự chủ tại các
trường ĐH công lập ở nước ta là
điều không thể phủ nhận và là tiền
đề để thực hiện các giai đoạn tiếp
theo của chính sách tự chủ. Tuy
nhiên, bên cạnh những mặt đã làm
được, thông qua hoạt động kiểm
toán, KTNN đã phát hiện nhiều
khó khăn, vướng mắc và kiến
nghị các đơn vị liên quan có biện
pháp khắc phục để từ đó thực hiện
thành công mục tiêu của chính
sách tự chủ mà Đảng và Nhà nước
đã đề ra.n  (Kỳ sau đăng tiếp)

Thông qua cơ chế tự chủ, các trường ĐH được chủ động và linh hoạt
hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn             Ảnh tư liệu

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

Kỳ VI Từng bước đưa chủ trương tự chủ đại học 
vào cuộc sống

r ĐINH VĂN DŨNG - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III

Qua kiểm toán chuyên đề tự chủ tại các trường ĐH công lập trên cả
nước cho thấy, trong giai đoạn 2016-2018, các trường đã phát huy tốt
quyền tự chủ về tài chính, từ đó giảm dần mức độ phụ thuộc đối với NSNN,
cụ thể như: NSNN hỗ trợ khối các trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
giảm 390.474 triệu đồng, trong đó, năm 2017 giảm so với năm 2016 là
197.340 triệu đồng, năm 2018 giảm so với năm 2017 là 193.134 triệu
đồng. Tại Bộ Y tế, năm 2017 giảm so với năm 2016 là 8%; năm 2018
giảm so với năm 2017 là 0,4%. Tại Bộ Tài chính, năm 2017 giảm 16%
so với năm 2016, năm 2018 giảm 31% so với năm 2017… Việc giảm
kinh phí hỗ trợ từ nguồn NSNN giúp tiết kiệm nguồn lực cho đất nước để
thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng và cấp bách khác.n

Từ ngày 02 - 08/7, KTNN đã
triển khai kiểm toán ngân sách

địa phương (NSĐP) năm 2019 của
các tỉnh: Thanh Hóa, Phú Yên; kiểm toán việc quản lý, sử
dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 tại Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng
cục Giáo dục nghề nghiệp và kiểm toán chuyên đề Việc
quản lý và sử dụng kinh phí “Chương trình mục tiêu giáo
dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn
2016-2020”. Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản
lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án xây dựng: Công trình Nhà
máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng; Công trình Nhà máy
Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu; Dự án Hồ chứa nước
Sông Chò I. Đồng thời, KTNN cũng kiểm toán Báo cáo tài

chính, các hoạt động liên quan đến
quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà
nước năm 2019 của Tổng công ty

Xây dựng Hà Nội - CTCP. Các cuộc kiểm toán trên do
KTNN các khu vực: XI, VIII và KTNN các chuyên ngành:
III, V thực hiện trong thời gian từ 55 đến 60 ngày.

Theo đó, đối với cuộc kiểm toán NSĐP năm 2019,
KTNN thực hiện kiểm toán 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
các cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công,
tài sản công năm 2019 nội dung là kiểm toán việc lập, phân
bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản
thu, chi, tài sản công tại đơn vị; việc chấp hành chính sách,

chế độ quản lý tài chính, kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây
dựng và các chính sách, chế độ khác của Nhà nước. Ngoài
ra, đối với kiểm toán chuyên đề Việc quản lý và sử dụng
kinh phí “Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp -
việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020”, KTNN
thực hiện kiểm toán việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực
hiện Chương trình theo Quyết định phê duyệt của Thủ
tướng Chính phủ; việc chấp hành quy định, chế độ, chính
sách của Nhà nước; thực hiện mục tiêu, tiến độ, kết quả;
công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của cơ quan chủ trì
Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và
an toàn lao động với phạm vi kiểm toán từ năm 2016 đến
ngày 30/6/2020 và các thời kỳ trước sau có liên quan của
đơn vị được kiểm toán.

Tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công lập là xu thế tất yếu để nâng cao tính chủ động của
các trường ĐH trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược, đồng thời, tăng cường hiệu quả
của việc quản lý, sử dụng nguồn lực công, nâng cao trách nhiệm giải trình. Ở nước ta, việc áp dụng
chính sách tự chủ của Đảng và Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường
ĐH nói riêng thời gian qua đã đạt được một số thành công nhất định.

(Xem tiếp trang 12)
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Phát hiện sai sót về định mức,
đơn giá, phê duyệt dự án

Chỉ tính riêng 3 năm (2017-
2019), qua kiểm toán các dự án
đầu tư sử dụng nguồn NSNN tại
các địa phương được giao phụ
trách (ngoài các dự án BT),
KTNN khu vực I đã phát hiện và
kiến nghị xử lý tài chính tổng cộng
1.468 tỷ đồng. 

Kết quả kiểm toán cũng đã chỉ
ra các sai sót trong quá trình quản
lý, thực hiện các dự án. Cụ thể,
công tác lập, thẩm định, phê duyệt
dự án ban đầu chưa đầy đủ và phù
hợp; nội dung thẩm định dự án
chưa cụ thể về nguồn vốn; nhiều
trường hợp công trình sử dụng vật
liệu, phương án thiết kế chưa hợp
lý và tiết kiệm, điển hình là việc
các địa phương chưa triển khai kịp
thời Công văn số 9297/BGTVT-
KHCN ngày 31/7/2014 của Bộ
Giao thông vận tải về triển khai
các giải pháp khắc phục hư hỏng
“hằn lún vệt bánh xe”. 

Đặc biệt, định mức hiện nay
chưa phù hợp với cơ chế thị trường,
chưa theo kịp những thay đổi của
các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng
mới, cơ bản chỉ được áp dụng cứng
đối với các dự án sử dụng NSNN.
Hơn nữa, đơn giá xây dựng chưa
đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính
đủ, phù hợp với điều kiện xây dựng
và giá thị trường tại khu vực xây
dựng, chưa phân định rõ chi phí cố
định và chi phí di động…

Bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác kiểm toán dự án
đầu tư trong cuộc kiểm toán NSĐP
vẫn còn những khó khăn. Tại một
số địa phương, hệ thống công bố
giá vật liệu xây dựng chưa đầy đủ,
thiếu nhiều vật liệu quan trọng phổ
biến, gây khó khăn cho việc kiểm
toán cũng như đưa ra các đánh giá
và kiến nghị xử lý của KTNN. Đối
tượng kiểm toán ngày càng bị thu
hẹp do hầu hết các dự án đều đã

được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
trước đó. Một số nội dung kiểm
toán khác gặp khó khăn về cơ sở
pháp lý, tiêu chí, phương pháp, thủ
tục kiểm toán.

Bài học kinh nghiệm trong
kiểm toán chi tiết dự án đầu tư 

Từ thực tiễn hoạt động kiểm
toán chi tiết dự án đầu tư, KTNN

khu vực I đúc kết một số bài học
kinh nghiệm sau:

Tại cuộc kiểm toán NSĐP, bố
trí đội ngũ kiểm toán viên (KTV)
có trình độ chuyên môn và kinh
nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán
đầu tư dự án.

KTV cần thu thập thông tin về
tình hình quản lý, thực hiện đầu tư
dự án của các đơn vị ngay trong

quá trình kiểm toán để phục vụ
việc lập kế hoạch kiểm toán
những năm sau. Trước khi lập kế
hoạch năm, thực hiện rà soát, bổ
sung thông tin về các dự án đầu tư
dự kiến kiểm toán; khi khảo sát
chính thức yêu cầu thu thập đầy
đủ các thông tin, đảm bảo rõ ràng,
tránh trùng lặp… Quan trọng hơn,
định hướng lựa chọn các dự án có

khả năng xảy ra nhiều sai sót, hạn
chế như: xây dựng giao thông, san
nền, thủy lợi, thoát nước, bệnh
viện, trường học trong đô thị…

Ngoài việc áp dụng các
phương pháp chung toàn Ngành,
yêu cầu đặt ra là cần tăng cường
công tác kiểm tra hiện trường,
hiện trạng hoàn thành dự án,
trong đó, tập trung kiểm tra
những vị trí có khả năng xảy ra
trùng lấn khối lượng, kiểm tra
chủng loại vật liệu, thiết bị đưa
vào lắp đặt, sử dụng…

Trong quá trình kiểm toán, các
cấp lãnh đạo luôn theo sát các tổ
kiểm toán, thường xuyên cập nhật
báo cáo thông tin, tiến độ, khó
khăn, vướng mắc, đồng thời thiết
lập hệ thống kiểm soát chất lượng
kiểm toán chặt chẽ, trong đó đặt
trọng tâm vào kiểm soát chất
lượng kiểm toán chi đầu tư.

Liên quan đến yêu cầu tài liệu
kiểm toán, quan trọng nhất là báo
cáo quyết toán hoặc báo cáo vốn
đầu tư thực hiện được lập đảm
bảo thông tin và nội dung theo
quy định. Trong đó, KTV phải
yêu cầu chủ đầu tư cung cấp đầy
đủ cơ sở dẫn liệu của các khoản
mục chi phí. Khi kiểm toán, KTV
phải kết hợp các phương pháp
kiểm tra, tính toán lại, so sánh, đối
chiếu, tổng hợp, tăng cường kiểm
tra hiện trường. 

Để thực hiện tốt nội dung
kiểm toán việc chấp hành Luật
Đầu tư công, KTV cần nắm vững
quy định của pháp luật về lĩnh vực
đầu tư xây dựng theo các giai
đoạn khác nhau trong quá trình
thực hiện dự án đầu tư, từ chuẩn
bị cho đến kết thúc dự án. Dựa
trên các kết quả kiểm toán chi phí
và việc chấp hành pháp luật về
đầu tư xây dựng, KTV đưa ra các
đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu
quả, hiệu lực của dự án đầu tư.n

HỒNG ANH (lược ghi)

Việc kiểm toán chi tiết các dự án đầu tư tại các địa phương giúp đơn vị đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý                               
Ảnh tư liệu

Kinh nghiệm kiểm toán chi tiết 
dự án đầu tư tại các địa phương
r TRẦN VIỆT SƠN - KTNN khu vực I

(4) Tăng cường hợp tác và đẩy mạnh lĩnh vực kiểm
toán công nghệ thông tin

Chủ động hợp tác, phối hợp với các Bộ, ngành và hợp
tác với các tổ chức trong nước, quốc tế; ưu tiên lĩnh vực kiểm
toán CNTT và ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán.

2. Yêu cầu
- Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn

thể nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của
công tác chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, xác định đây là
nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên
tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm
cao, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong toàn Ngành.

- Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc CMCN 4.0
đem lại để thực hiện các đột phá chiến lược thúc đẩy hiện đại
hóa trong hoạt động của KTNN; không ngừng nâng cao giá
trị cốt lõi trong hoạt động của KTNN; chủ động, tích cực hội
nhập với xu hướng xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới
Chính phủ số theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm
nâng cao hiệu quả trong hoạt động của KTNN. Đồng thời,
chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu
cực, đảm bảo an toàn, an ninh và tính bền vững phù hợp với
chiến lược xây dựng và phát triển KTNN.

- Đảm bảo phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội và định hướng phát triển, quá trình chuyển
đổi số của quốc gia; phù hợp với định hướng, mục tiêu

phát triển, Chiến lược phát triển và Kiến trúc tổng thể
CNTT của KTNN.

- Đảm bảo kế thừa, phát huy các kết quả đạt được từ các
giai đoạn trước; triển khai hiệu quả, tối ưu các hệ thống
CNTT vào tất cả các hoạt động của KTNN một cách đồng
bộ, hiện đại; kiến trúc ứng dụng nhất quán, tăng cường khả
năng chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu và đảm bảo khả năng
thích ứng với các thay đổi công nghệ số trong tương lai.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường

vai trò lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, quản lý của thủ
trưởng đơn vị, phát huy sự tham gia của các tổ chức đoàn
thể chính trị - xã hội

- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước,
Quốc hội và Chính phủ để xác định việc chủ động tham gia
nhằm nắm bắt kịp xu hướng phát triển của CMCN 4.0 là
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, từ đó triển khai Chiến lược
phát triển và Kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn
2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện
Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 đảm
bảo thiết thực, hiệu quả, khoa học; nâng cao vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tham gia
CMCN 4.0; tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, trách
nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể trong chỉ đạo, điều
hành triển khai thực hiện Kế hoạch.n

Khóa học FDW độc quyền, miễn phí dành cho 
hội viên và học viên của ICAEW 

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và De-
loitte chính thức triển khai Khóa học FDW (Finance in a Digital
World) trực tuyến dành riêng cho hội viên và học viên của  ICAEW.

Mô hình học được thiết kế thân thiện (dễ dàng sử dụng cả trên
điện thoại di động), có tính tương tác và tư duy cao, cung cấp những
kiến thức, ví dụ ngắn gọn về Digital (kỹ thuật số). Thông qua 4 học
phần, video, hình ảnh minh họa và các bài tập tương tác, học viên
sẽ được khám phá các công nghệ kỹ thuật số hiện đại trong ngành
tài chính cũng như cách ứng dụng các lợi ích để đơn giản hóa công
việc. Mỗi học viên khi truy cập vào Khóa học FDW bằng tài khoản
ICAEW USS/CFAB/ACA sẽ có hồ sơ học tập riêng (CPD Plan-
ner). Kết thúc Khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn
thành khóa học CPD.n THÙY ANH

Deloitte Việt Nam và PwC Việt Nam được vinh danh
“Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020”

Giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng
sáng tạo, xây dựng và phát triển con người của Deloitte Việt Nam
và PwC Việt Nam. Đặc biệt, Deloitte Việt Nam lần thứ ba liên tiếp
nhận giải thưởng này.

Đây là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức bởi Tạp chí HR
Asia nhằm đánh giá và vinh danh những DN có chính sách nhân
sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu
và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn
kết nhân viên. Trong năm 2020, HR Asia thực hiện đánh giá để
chọn ra những công ty đạt tiêu chuẩn tại 10 quốc gia và vùng lãnh
thổ khắp châu Á. Tại Việt Nam, giải thưởng năm nay được trao
cho 66 DN tiêu biểu.n                  H.ANH

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)

(Tiếp theo kỳ trước)

Những năm qua, kiểm toán đầu tư dự án luôn được KTNN khu vực I coi là một trong những trọng tâm
trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP). Việc kiểm toán chi tiết các dự án đầu tư tại
các địa phương không chỉ góp phần vào kết quả kiểm toán chung của KTNN khu vực I và toàn Ngành
mà còn giúp đơn vị đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý.
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Cuộc đời kiểm toán viên (KTV)
vốn là những chuyến đi dài với

nhiều dấu ấn. Nhưng có lẽ, chuyến
đi Canada năm 2013 thực sự là hành
trình mà tôi ấn tượng nhất. 

Trong hành trình đó, khoảng cách
địa lý không còn là miền Bắc, miền
Nam mà đã là châu Á và châu Mỹ.
Hơn 20 giờ bay, chênh lệch múi giờ,
khác biệt khẩu vị, bất đồng ngôn ngữ,
thời tiết băng giá… là những khó
khăn mà tôi phải thích ứng. Canada
nằm gần cực Bắc và Edmonton, nơi
tôi công tác, lại nằm ở phía Bắc
Canada, thậm chí, chính người bản
xứ cũng gọi nơi này là Deadmonton
- thành phố ảm đạm, chết chóc. Mùa
đông ở đây kéo dài từ tháng 10 năm
trước đến tháng 4 năm sau, tuyết rơi
trắng xóa, nhiệt độ trung bình khoảng
-300C, thời điểm lạnh nhất có thể lên
tới -500C, kèm theo thời tiết khô và
rất hanh. Khi đi ngoài trời, sẽ chẳng
mất nhiều thời gian để bạn nhận ra tóc
trở nên xơ xác, da khô và nứt nẻ,
nước mắt vừa chảy ra đã ngay lập tức
đông cứng lại. Thậm chí, đồng
nghiệp ở KTNN Alberta từng nói với
tôi: “Nếu không đội mũ, tai bạn sẽ bị
đóng băng và có thể bẻ gãy”.  

Những ngày đầu tiên ở KTNN
Alberta, chúng tôi được học hệ

thống chính trị Canada. Tiếp đó,
chúng tôi được tiếp cận hệ thống làm
việc số hoá gần như toàn bộ. Chúng
tôi được phát laptop riêng để tiếp cận
Hệ thống TEAMATE với các dữ
liệu được bảo mật ở mức cao nhất.
Hệ thống này thú vị ở chỗ, tất cả
công việc mà KTV thực hiện đều
được hướng dẫn chi tiết và cập nhật
toàn bộ. Việc giao tiếp hoàn toàn
bằng tiếng Anh chuyên ngành không
hề dễ dàng và nảy sinh nhiều hiểu
lầm ban đầu, nhất là khi các thầy nói
tiếng Anh bằng giọng Pháp. Chúng

tôi đã kiên nhẫn lắng nghe và hỏi cặn
kẽ mọi vấn đề. 

Tại KTNN Alberta, chúng tôi
còn được tham gia kiểm toán cùng
các đoàn kiểm toán từ khâu lập kế
hoạch. Đây thực sự là công việc
khiến chúng tôi rất hào hứng.
Chúng tôi được phát thẻ KTV. Rất
may mắn, chúng tôi có những người
hướng dẫn tuyệt vời và Hệ thống
TEAMATE luôn định hướng từng
bước cho mỗi công việc cần thực
hiện. Về cơ bản, việc lập kế hoạch
là khâu quan trọng nhất trong cuộc

kiểm toán tại Alberta. Chúng tôi
không chỉ được yêu cầu nghiên cứu
các quy định liên quan đến vấn đề
được kiểm toán mà sẽ phải nghiên
cứu cả các bài báo, các dữ liệu nội
bộ của đơn vị về vấn đề đó. Đồng
thời, chúng tôi cũng được trao đổi
qua email và tham gia các cuộc gặp
trực tiếp với đơn vị. Khi kế hoạch
hoàn thành cũng là lúc KTV đã xác
định khoảng 50% kết quả kiểm
toán. Việc kiểm toán sẽ là quá trình
để xác nhận các vấn đề dự kiến
trong kế hoạch. Một khó khăn là
chúng tôi phải tự tính thời gian thực
hiện một cuộc kiểm toán vì KTNN
Alberta quy định, thời gian kiểm
toán được tính theo tổng số giờ làm
việc của KTV, ngân sách cho
KTNN Alberta sẽ được HĐND phê
chuẩn và có giới hạn nên cần được
phân chia cho những cuộc kiểm
toán đạt hiệu quả nhất. 

Đồng hành với tôi trong chuyến
đi này là đồng nghiệp ở KTNN khu
vực III. Với tâm trạng của những
KTV xa nhà, chúng tôi luôn đồng
cảm, thấu hiểu, sẻ chia và cùng cố
gắng vượt qua mọi khó khăn, thử
thách để tiếp cận kiến thức mới.
Thêm vào đó, sự hướng dẫn tận tình,
chu đáo từ những đồng nghiệp ở

KTNN Alberta khiến chúng tôi luôn
cảm thấy ấm lòng nơi đất khách. 

Tết Nguyên đán 2014 cũng là
lần đầu tiên tôi đón Tết ở một đất
nước xa xôi, không có cái “rét ngọt”
của miền Bắc, không hoa đào, mâm
ngũ quả, thậm chí cũng không một
ngày nghỉ nhưng chúng tôi có cách
đón Tết của riêng mình. Chúng tôi
vẫn có bánh chưng, giò lụa, nấu
những món ăn Việt Nam, không
quên tặng các bạn đồng nghiệp mấy
lọ ô mai Hà Nội làm quà và gửi
những lời chúc tốt lành tới gia đình,
bạn bè, đồng nghiệp tại quê nhà qua
webcam, điện thoại… 

Vượt qua tất cả, đi là để học tập,
chúng tôi luôn tâm niệm điều đó và
hoàn thành xuất sắc khóa học. Trở
về Việt Nam, tôi được tham gia
Nhóm xây dựng Chuẩn mực KTNN
về kiểm toán hoạt động - điều mà
trước đó tôi chưa bao giờ dám nghĩ
đến vì mình còn quá trẻ. Chuyến đi
Canada kết thúc mở ra những
chuyến đi khác, từ Malaysia đến Ấn
Độ… Tôi đã được tiếp tục những
hành trình để không ngừng học hỏi,
phấn đấu, góp sức mình cho sự
nghiệp KTNN.n

NGUYỄN NGỌC ÁNH - 
KTNN chuyên ngành V

Gần 100% kim ngạch xuất khẩu của
Việt Nam sang EU được xóa bỏ thuế
nhập khẩu

EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày
01/8/2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết,
Hiệp định sẽ giúp kim ngạch XK của Việt
Nam sang EU tăng khoảng 20% vào năm
2020; 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào
năm 2030. EVFTA còn góp phần làm cho
GDP của Việt Nam tăng thêm 2,18 - 3,25%
(giai đoạn 2019-2023); 4,57 - 5,3% (giai
đoạn 2024-2028) và 7,07 - 7,72% (giai đoạn
2029-2033).

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng
Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công
Thương) - thông tin thêm: Thực thi EVFTA,
Việt Nam sẽ có môi trường đầu tư mở và
thuận lợi hơn, triển vọng XK hấp dẫn hơn,
qua đó sẽ thu hút đầu tư FDI từ EU vào Việt
Nam nhiều hơn. EU sẽ đầu tư vào Việt Nam
về dịch vụ, tài chính, ô tô, chế biến chế tạo,
công nghệ thông tin, công nghệ cao, nông sản
thực phẩm chế biến… Đây cũng là những
lĩnh vực Việt Nam cần quan tâm phát triển
toàn diện. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
(Bộ Tài chính) Lưu Mạnh Tưởng cho rằng,
việc cắt giảm thuế ngay khi EVFTA có hiệu
lực sẽ mang lại lợi ích cho hai bên bởi gần
100% kim ngạch XK của Việt Nam sang EU
được xóa bỏ thuế NK. Đây là mức cam kết
về thuế cao nhất cho Việt Nam so với các
FTA (Hiệp định thương mại tự do) đã ký kết.

Ông Hà Duy Tùng - Vụ trưởng Vụ Hợp
tác quốc tế (Bộ Tài chính) - cho biết: Trong
tháng 7/2020, Bộ Tài chính sẽ trình Chính
phủ Dự thảo Nghị định Biểu thuế XK ưu đãi,
Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
để thực hiện EVFTA. Dự kiến, Nghị định sẽ
có hiệu lực thi hành kể từ ngày EVFTA chính
thức có hiệu lực.

Theo đó, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ
thuế NK ngay khi Hiệp định có hiệu lực với
48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim
ngạch NK từ EU và sau 10 năm là khoảng
99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim
ngạch NK từ EU. Đối với số dòng thuế còn
lại, Việt Nam sẽ có lộ trình trên 10 năm hoặc
dành ưu đãi cho EU trên cơ sở hạn ngạch

thuế quan của Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO). Đồng thời, Việt Nam cam kết xóa bỏ
thuế XK với hàng hóa XK sang EU với lộ
trình lên đến 15 năm, trừ những mặt hàng
được duy trì thuế XK tập trung vào một số
nhóm hàng quan trọng như: dầu thô, than đá
(trừ than để luyện cốc và than cốc)... 

Cụ thể, cam kết đối với một số nhóm hàng
quan trọng của Việt Nam như sau: Đối với ô
tô, mức cam kết tối đa tại Hiệp định là 78%.
Theo đó, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế NK
ô tô sau 9 năm đối với ô tô phân khối lớn (trên
3.000cc cho động cơ xăng và trên 2.500cc cho
động cơ diesel) và 10 năm đối với các loại ô
tô còn lại. Với xe máy, mức thuế cam kết tối
đa tại Hiệp định là 75%. Việt Nam cam kết
xóa bỏ thuế NK sau 7 năm đối với xe máy
phân khối lớn (trên 150cc) và sau 10 năm đối
với các nhóm xe máy còn lại. Thịt lợn, gà, bò
có mức thuế cam kết tối đa tại Hiệp định là

40%. Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế NK sau
3 năm đối với thịt bò, 7 năm đối với thịt lợn
đông lạnh, 9 năm đối với các nhóm thịt lợn
khác và 10 năm đối với thịt gà…

Tránh vi phạm quy tắc xuất xứ
Muốn tận dụng được những lợi thế mà

EVFTA mang lại, các chuyên gia về thương
mại và hải quan cũng khuyến cáo DN Việt Nam
cần quan tâm đến việc chuẩn hóa chất lượng
sản phẩm, thực hiện quy tắc xuất xứ… để có
thể đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường EU.

Bà Đào Thu Hương - Phó Cục trưởng
Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải
quan) - nhận định: EU là thị trường rất khắt
khe, có tiêu chuẩn cao về chất lượng cũng
như vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, DN
cần chủ động khai thác thông tin, tiêu chuẩn,
quy chuẩn của thị trường này. Việc chủ động
có thể bắt đầu ngay bằng việc khai thác, xây

dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu truy
xuất nguồn gốc, chế biến thành phẩm đảm
bảo tiêu chuẩn cao của EU.

Ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục
Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải
quan) - khuyến nghị DN nghiên cứu kỹ các
quy định tại EVFTA để tận dụng tối đa ưu đãi
đối với hàng NK, XK, đồng thời, cần nghiên
cứu và thực hiện đầy đủ các quy định về xuất
xứ hàng hóa. 

Ngày 15/6/2020, Bộ Công Thương đã
ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy
định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA.
Thông tư yêu cầu rõ hình thức chứng nhận
xuất xứ hàng hóa; quy tắc xuất xứ áp dụng
cho hàng hóa XK từ Việt Nam đi EU và
ngược lại; hình thức Giấy chứng nhận xuất
xứ hàng hóa, thời điểm hiệu lực cũng như
việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng
hóa cho cơ quan hải quan để hưởng ưu đãi…

Bên cạnh đó, việc xác định xuất xứ hàng
hóa XK, NK đã được quy định tại Thông tư
số 38/2018/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung
tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC. Ngày
27/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư
số 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm
nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức
chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa
NK áp dụng trong giai đoạn dịch Covid-19. 

Ông Âu Anh Tuấn cho biết thêm, Việt
Nam đang thực thi nhiều FTA, hàng hóa của
Việt Nam khi NK vào các quốc gia đã ký kết
Hiệp định sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi. Vì
vậy, đã có một số DN chuyển tải hàng hóa
bất hợp pháp, lấy xuất xứ Việt Nam để xuất
sang nước khác và bị cơ quan hải quan phát
hiện. Ngành hải quan sẽ tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp
thời phát hiện những dấu hiệu bất thường,
đặc biệt đối với hàng hóa XK, NK sang EU,
tránh trường hợp khi EU phát hiện gian lận
sẽ áp dụng biện pháp về thuế đối với hàng
hóa xuất xứ Việt Nam.n

DN Việt Nam cần chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, thực hiện quy tắc xuất xứ... để
đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường EU                                           Ảnh tư liệu

Việc cắt giảm thuế ngay khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có
hiệu lực sẽ mang lại lợi ích cho hai bên bởi gần 100% kim ngạch xuất khẩu (XK) của
Việt Nam sang EU được xóa bỏ thuế nhập khẩu (NK). Vậy DN cần làm gì để có thể tận
dụng được những lợi ích này? 

Doanh nghiệp cần làm gì để tận dụng lợi thế từ EVFTA?
r THÙY ANH

Chuyến đi năm ấy

Từ trái qua: Thị trưởng TP. Edmonton (Canada); Nguyễn Thị Mai
Hương - KTNN khu vực 3; Nguyễn Thị Ngọc Ánh - KTNN chuyên
ngành V; Kiểm toán trưởng KTNN Edmonton (Canada)    Ảnh tư liệu
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Thu hơn 33 tỷ đồng vào ngân sách
từ vi phạm xuất xứ

Để ngăn chặn tình trạng gian lận xuất
xứ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày
04/7/2019 về việc phê duyệt Đề án Tăng
cường quản lý nhà nước về chống lẩn
tránh biện pháp phòng vệ thương mại và
gian lận xuất xứ. Chính phủ cũng đã ban
hành Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày
31/12/2019 về một số biện pháp cấp bách
nhằm tăng cường quản lý nhà nước về
phòng, chống gian lận xuất xứ, chuyển
tải hàng hóa bất hợp pháp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ
Tài chính, ngành hải quan đã triển khai
chuyên đề Chống gian lận xuất xứ,
chuyển tải bất hợp pháp. Theo đó, ngành
đã kiểm tra, điều tra xác minh 76 vụ việc,
phát hiện 24 vụ việc vi phạm về xuất xứ
hàng XK; phối hợp với Bộ Công an điều
tra 1 vụ việc có dấu hiệu làm giả Giấy
chứng nhận xuất xứ. Trên cơ sở đó, lực
lượng hải quan đã tịch thu 3.590 xe đạp
nguyên chiếc, hơn 4.000 bộ linh kiện xe
đạp và hơn 12.000 bộ linh phụ kiện lắp
ráp tủ bếp là tang vật vi phạm; thu hơn
33 tỷ đồng nộp vào NSNN (bao gồm số
tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực
hiện hành vi vi phạm; xử phạt vi phạm
hành chính và trị giá tang vật vi phạm bị
tịch thu).

Qua kiểm tra sau thông quan, lực
lượng hải quan phát hiện 4 DN vi phạm
xuất xứ Việt Nam đối với nhóm mặt hàng
xe đạp, xe đạp điện; 5 DN vi phạm đối
với nhóm mặt hàng pin năng lượng mặt
trời; 12 DN vi phạm đối với nhóm mặt
hàng gỗ, đồ gỗ nội thất từ gỗ.

Cùng với đó, Cục Điều tra chống
buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện
2 DN thủy sản có hành vi khai sai xuất
xứ hàng hóa. Đặc biệt, Cục còn phát hiện
1 DN không được Bộ Công Thương,
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt

Nam (VCCI) ủy quyền cấp Chứng nhận
xuất xứ hàng hóa (C/O) nhưng vẫn tự
phát hành C/O cho nhiều DN. Tổng cục
Hải quan đang phối hợp với Cơ quan
Cảnh sát điều tra - C03 (Bộ Công an)
điều tra, làm rõ sai phạm.    

Ông Nguyễn Tiến Lộc - Cục trưởng
Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục
Hải quan) - cho biết: Qua kiểm tra sau
thông quan và điều tra chống buôn lậu,
bước đầu, lực lượng chức năng đã kịp
thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng các
hiệp định thương mại tự do (FTA) để
thực hiện hành vi vi phạm xuất xứ hàng
hóa Việt Nam, làm ảnh hưởng đến các
cam kết của Việt Nam với các nước.
Trong đó, các nhóm hàng XK sang Mỹ

có kim ngạch XK tăng đột biến như: xe
đạp, pin năng lượng mặt trời, thủy sản,
gỗ và sản phẩm gỗ cùng nhiều mặt hàng
khác đã được kiểm soát. Đại diện Cơ
quan Thương mại Mỹ tại Thái Lan đã gửi
thư cảm ơn Chính phủ, Bộ Tài chính,
Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện
cam kết của Việt Nam tại hiệp định
thương mại giữa hai nước. 

Quy định về xuất xứ còn thiếu, chưa
thống nhất

Bên cạnh những kết quả đạt được,
công tác đấu tranh chống gian lận xuất
xứ hàng hóa còn gặp một số khó khăn,
vướng mắc do các quy định pháp luật về
lĩnh vực này còn thiếu, chưa thống nhất,

rõ ràng. Ông Trần Mạnh Cường - Phó
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan
- chỉ rõ, quy tắc xác định xuất xứ hàng
hóa theo nguyên tắc CTC (chuyển đổi
mã số) tại điểm a, khoản 2, Điều 6 Thông
tư số 05/2018/TT-BTC quy định về xuất
xứ hàng hóa còn mâu thuẫn với giải thích
thuật ngữ tại khoản 9, Điều 3 Nghị định
số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật
Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng
hóa (Nghị định 31); việc chưa có quy
định cụ thể về tự chứng nhận xuất xứ gây
khó khăn cho cơ quan hải quan trong quá
trình kiểm tra, xác định vi phạm và kết
luận vi phạm về hành vi tự chứng nhận
xuất xứ…

Hiện tại, Bộ Công Thương chưa
hướng dẫn về ghi nhãn hàng hóa XK và
cách thức kê khai xuất xứ hàng hóa trong
điều kiện hàng hóa XK không đáp ứng
tiêu chí xuất xứ Việt Nam. Các văn bản
quy phạm pháp luật về công khai trên các
phương tiện thông tin đại chúng việc xử
phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm
hành chính không thống nhất…

Để công tác đấu tranh chống gian lận
xuất xứ hàng hóa đạt hiệu quả cao hơn
nữa, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Tài
chính cần bổ sung quy định cách tính thu
lợi bất hợp pháp đối với DN hoạt động
theo loại hình gia công do chủ thể của
hàng hóa (đơn vị thuê gia công) thường
ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng hành
vi vi phạm xảy ra trong nước. Cách tính
này hiện mới chỉ quy định đối với DN
kinh doanh, sản xuất XK (chủ thể của
hàng hóa vi phạm) tại Thông tư số
149/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Với Bộ Công Thương, cần có quy
chế phối hợp cụ thể với Bộ Tài chính (cơ
quan hải quan) trong thực hiện khoản 2,
Điều 28 Nghị định 31 về kiểm tra, xác
minh xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập
khẩu; đồng thời, hướng dẫn cụ thể về
việc ghi nhãn hàng, khai báo xuất xứ
hàng hóa XK trong trường hợp hàng hóa
không đủ điều kiện hưởng xuất xứ Việt
Nam. Cùng với đó, Bộ Công Thương
cũng cần hướng dẫn về tự chứng nhận
xuất xứ và quy định cụ thể về phương
pháp xác định xuất xứ, hành vi vi phạm
tự chứng nhận xuất xứ để đảm bảo tính
khả thi trong xử phạt và phòng ngừa
gian lận…n

Pin điện thoại di động thành phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng ghi Made in VietNam
do Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ tháng 7/2019            Ảnh: Tổng cục Hải quan

Tình trạng lợi dụng xuất xứ hàng hóa Việt Nam nhằm hưởng lợi về thuế đối với
hàng xuất khẩu (XK) có chiều hướng gia tăng, phức tạp. Trong khi đó, công tác
đấu tranh chống gian lận xuất xứ vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các quy
định pháp luật còn thiếu, chưa thống nhất, rõ ràng. Điều này đặt ra yêu cầu cần
hoàn thiện hơn cơ chế, chính sách về chống gian lận xuất xứ hàng hóa. 

Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách về
chống gian lận xuất xứ
rMINH ANH

Thu ngân sách của ngành
thuế đạt thấp nhất so với
vài năm gần đây

Ngày 08/7, Tổng cục Thuế (Bộ
Tài chính) đã tổ chức Hội nghị Sơ
kết công tác thuế 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6
tháng cuối năm 2020. Ông Phi Vân
Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng
cục Thuế - cho biết: Trong 6 tháng
đầu năm 2020, ngành thuế thu ước
đạt 574.237 tỷ đồng, bằng 45,8% so
với dự toán pháp lệnh, đây là tỷ lệ
thấp nhất so với một số năm gần
đây (năm 2019 đạt 51,1% dự toán,
năm 2018 đạt 49,6%, năm 2017 đạt
48,2%). Nguyên nhân là do hầu hết
các ngành, lĩnh vực đều chịu tác
động xấu của dịch Covid-19. 

Tính đến hết tháng 6, ngành thuế
đã thực hiện 29.280 cuộc thanh tra,
kiểm tra, đạt 31,67% kế hoạch năm
2020 và bằng 82,84% so với cùng
kỳ năm 2019; kiểm tra 281.219 hồ

sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng
số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra,
kiểm tra là 28.940,55 tỷ đồng, bằng
140,86% so với cùng kỳ năm 2019.
Cũng trong 6 tháng qua, ngành thuế
đã thu hồi 15.222 tỷ đồng nợ thuế,
bằng 36% nợ thuế có khả năng thu
tại thời điểm 31/12/2019, tăng
10,4% so với cùng kỳ năm 2019...n

THÙY ANH

Ngành hải quan thu ngân
sách 6 tháng giảm 15,53%

Theo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài
chính), kim ngạch xuất nhập khẩu
trong tháng 6 ước đạt 41,5 tỷ USD,
tăng 11,1% so với tháng trước; số thu
ngân sách của tháng 6 từ hoạt động
xuất nhập khẩu đạt 24.695 tỷ đồng.
Với kết quả này, tổng thu ngân sách
6 tháng đầu năm 2020 của toàn
ngành đạt 149.015 tỷ đồng, bằng
44,08% dự toán, bằng 41,98% chỉ
tiêu phấn đấu, giảm 15,53% so với
cùng kỳ năm 2019.n MINH ANH

VietinBank hỗ trợ tối đa
cho khách hàng bị ảnh
hưởng bởi Covid-19

6 tháng đầu năm, Ngân hàng
Thương mại cổ phần Công Thương
Việt Nam (VietinBank) đã hỗ trợ hạ
lãi suất lên tới 2%, trung bình ở
mức 0,6%/năm cho gần 9.000
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19, với dư nợ được miễn
giảm lãi suất lên tới hơn 242.000 tỷ
đồng; cơ cấu gốc và lãi cho hơn
8.400 tỷ đồng dư nợ gốc, lãi của gần
1.700 khách hàng. Đồng thời, Viet-
inBank cũng hỗ trợ tối đa cho khách
hàng để phục hồi hoạt động sản
xuất, kinh doanh sau dịch bệnh với
tổng doanh số cho vay mới lên tới
trên 184.000 tỷ đồng. 

Đến hết tháng 6/2020, dư nợ tín
dụng của Ngân hàng đạt 946.100 tỷ
đồng, tăng 4.500 tỷ đồng so với đầu
năm, đặc biệt được cải thiện đáng
kể trong tháng 6.n Đ.THÀNH 

+ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập
cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý,
kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát
xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

+ Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định
chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm
thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2020 đối với
DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
Theo đó, giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp
của năm 2020 đối với trường hợp DN có tổng doanh
thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

+ Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường
nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn),
tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2020, xuất khẩu rau
quả đạt 1,79 tỷ USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ
năm 2019.

+ Tháng 6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã
tổ chức 16 đợt đấu thầu, huy động được 32.594 tỷ
đồng trái phiếu, tăng 77,2% so với tháng trước.n

HÒA LÊ
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Nhiều thị trường xuất khẩu 
còn lún sâu trong 
khủng hoảng

Chủ tịch Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ
Tiến Lộc cho biết, dự báo tình hình
dịch Covid-19 trên thế giới còn
phức tạp, phần lớn thị trường xuất
khẩu trọng điểm của Việt Nam còn
lún sâu trong khủng hoảng. Do vậy,
việc mở cửa thị trường thế giới cần
thận trọng. 

Mới đây, Quỹ Tiền tệ quốc tế
(IMF) dự báo GDP Việt Nam năm
2020 sẽ tăng 2,7%, đây là mức tăng
khá thấp, nhưng vẫn được xem là
mức cao ở châu Á. Việt Nam đã
tạm thời kiểm soát thành công dịch
Covid-19 và bước vào giai đoạn
phát triển với trạng thái “bình
thường mới”, nhưng cũng chứa
đựng nhiều rủi ro và bất định.

Đánh giá tác động của dịch
Covid-19 đối với nền kinh tế - xã
hội, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực
cho biết, đại dịch đã tác động mạnh
mẽ lên nền kinh tế toàn cầu đối với
cả tổng cung và tổng cầu. Dự báo
kinh tế thế giới 2020 sẽ suy thoái,
giảm khoảng 3 - 4% so với năm
2019 nhưng sẽ phục hồi nhanh trong
năm 2021. Nền kinh tế Việt Nam
cũng chịu nhiều tác động tiêu cực,
cụ thể: GDP 6 tháng năm 2020 tăng
trưởng thấp nhất 10 năm qua, thu
ngân sách giảm 8%, khối DN gặp
nhiều khó khăn khi DN tạm dừng
hoạt động tăng 38,2%, tăng gấp 2,3
lần so với cùng kỳ 6 tháng năm
2019. Lạm phát tăng khá mạnh do
giá xăng dầu tăng mạnh (điều chỉnh
tăng 4 lần trong 2 tháng) và giá thực
phẩm ở mức cao, nên lạm phát
tháng 6 tăng 0,66% so với tháng 5. 

Doanh nghiệp phải linh hoạt 
trong kinh doanh 

Từ những chia sẻ về tình hình
thế giới và trong nước, các chuyên
gia kinh tế đã đưa ra một số gợi ý đối
với DN nhằm tìm kiếm động lực
tăng trưởng mới để bù đắp cho
những tổn thất do đại dịch vừa qua.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến
lược thương hiệu và cạnh tranh Võ
Trí Thành cho rằng, DN cần định
hình lại phương thức sản xuất kinh
doanh, chú trọng thông tin, dịch vụ

gắn với xử lý dữ liệu và kết nối để
thông minh hóa nhà quản trị, quy
trình sản xuất và tối ưu hóa chuỗi giá
trị. Cần lưu ý lĩnh vực đầu tư, kinh
doanh, những ngành nghề có lợi thế
so sánh truyền thống, lĩnh vực phục
vụ, hỗ trợ mạng sản xuất, chuỗi giá
trị, kết cấu hạ tầng và bất động sản,
những ngành/lĩnh vực mới nổi. Để
quản trị sự bất định và rủi ro, DN
cần học hỏi, chuẩn bị, sử dụng các
công cụ phòng chống rủi ro biến
động giá, tận dụng bảo hiểm, tăng

nhận thức pháp lý, thu nhập, phân
tích thông tin, đánh giá rủi ro, dành
nguồn lực tốt nhất có thể.

Đưa ra lời khuyên với DN, TS.
Cấn Văn Lực cho rằng, bên cạnh
những chính sách của Chính phủ,
các DN cũng cần phải thực hiện các
giải pháp riêng để thích nghi với
các biến động thị trường. Trong đó,
DN cần tận dụng cơ hội thu hút có
sàng lọc đầu tư nước ngoài; kích
cầu tiêu dùng nội địa; phát triển
kinh tế số, kinh doanh số và Chính
phủ điện tử; đẩy mạnh cải cách thể
chế và môi trường kinh doanh lúc
nào cũng quan trọng và năm nay
càng quan trọng. Đồng thời kết nối,
xác lập và chủ động định vị trong
chuỗi giá trị. Với mô hình 5 chữ R:
Respond (ứng phó với đại dịch),
Recover (phục hồi); Re-invent (đổi
mới, sáng tạo trong mô hình/chiến
lược kinh doanh); Restructure (tái
cơ cấu) và Resilience (tăng khả
năng chống chịu cú sốc bên ngoài),
trong đó, DN cần đáp ứng ít nhất 3
yếu tố đầu tiên.

Trong khi đó, Phó Tổng Giám
đốc PwC Việt Nam Hoàng Đức
Hùng đề xuất, DN cần thiết phải
chuyển dịch mô hình kinh doanh và

chi phí để tăng cường sức bền và
tính linh hoạt. Khủng hoảng Covid-
19 đã thay đổi nhiều khái niệm
cũng như mô hình về chi phí. Một
số chi phí từng được các nhà lãnh
đạo cho là cố định thì nay lại là chi
phí biến đổi. Theo ông Hùng, có 4
bài học hữu ích từ các cuộc khủng
hoảng trước đây cần được cập nhật
để thích ứng với những biến đổi
không ngừng từ đại dịch. Đó là sự
thay đổi dài hạn trong thói quen của
người tiêu dùng; môi trường kinh
doanh đầy biến động và chứa nhiều
yếu tố chưa rõ ràng; sự thay đổi
trong tính chất công việc; suy giảm
niềm tin vào DN.

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến
Lộc, động lực lớn nhất của tăng
trưởng kinh tế là cải cách thể chế,
dư địa lớn nhất cũng là cải cách thể
chế. Năm 2016 có làn sóng xóa bỏ
điều kiện kinh doanh trong thông
tư của Bộ, ngành. Đây là làn sóng
cắt giảm điều kiện kinh doanh đầu
tiên. Làn sóng cắt giảm điều kiện
kinh doanh thứ hai là xóa bỏ 50%
điều kiện kinh doanh trong năm
2018. Năm nay khởi động làn sóng
cắt 20% điều kiện kinh doanh để
đưa môi trường kinh doanh vào
nhóm ASEAN 4. Tuy nhiên, để
làm được điều này, vai trò của Hiệp
hội trong quá trình hỗ trợ DN hậu
Covid sẽ đóng vai trò trung tâm
giúp DN vượt qua khó khăn.
“Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai
các giải pháp đã ban hành để hỗ trợ
DN, đặc biệt tiếp tục tính đến hỗ
trợ các lĩnh vực có tiềm năng là du
lịch, hàng không hay các dự án có
tiềm năng nhưng chịu ảnh hưởng
nhiều bởi dịch Covid-19” - Chủ
tịch VCCI cho hay.n

Lựa chọn nào cho doanh nghiệp
thời hậu Covid-19?
r LÊ HÒA

Khống chế thành công dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam đang dần thích nghi với trạng thái “bình
thường mới”. Theo khuyến nghị của các chuyên gia kinh tế, để vượt qua khủng hoảng, DN phải tiếp
tục cân bằng chiến lược, chuyển hướng đầu tư, hình thành các chuỗi giá trị mới để phát triển. 

DN phải tiếp tục cân bằng chiến lược, chuyển hướng đầu tư, hình
thành các chuỗi giá trị mới để phát triển                    Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, với các cuộc kiểm toán
dự án đầu tư xây dựng, KTNN xác định
mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng
đắn, trung thực, chính xác của Báo cáo tài
chính của dự án (nguồn vốn đầu tư, thực
hiện đầu tư xây dựng); đánh giá việc tuân
thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây
dựng, tài chính, kế toán của Nhà nước;
đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả
trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư; phát
hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách
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.

Đối với cuộc kiểm toán Báo cáo tài
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý,
sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019
của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội -
CTCP, KTNN thực hiện kiểm toán tài sản,
nguồn vốn, doanh thu, chi phí, các khoản
phải nộp NSNN; chi phí đầu tư thực hiện
dự án; việc quản lý, sử dụng đất đai, kinh
doanh bất động sản; việc cơ cấu lại, sắp
xếp, đổi mới, thoái vốn; giám sát tài chính,
đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai
thông tin tài chính; việc chấp hành pháp
luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính -
kế toán, quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm
tài sản của Nhà nước.n

Vụ Tổng hợp KTNN

Triển khai... 
(Tiếp theo trang 8)

Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế sụt
giảm mạnh với GDP quý II/2020 chỉ tăng
0,36% so với cùng kỳ năm trước - mức
tăng thấp nhất kể từ khi công bố GDP theo
quý. GDP theo quý bắt đầu rơi từ quý
I/2020 xuống chỉ còn hơn mức đáy 3,14%
thiết lập hồi quý I/2009 do tác động của
khủng hoảng tài chính toàn cầu. GDP quý
II/2020 không những không phục hồi
mạnh như năm 2009 mà còn rơi thẳng
đứng về sát ngưỡng suy thoái. Giả định
đáy tăng trưởng đã tạo lập vào quý II/2020
thì khả năng phục hồi hình chữ V không dễ
xảy ra do diễn biến dịch bệnh toàn cầu có
thể còn kéo dài và hầu hết đối tác kinh tế
thương mại lớn của Việt Nam hoặc chưa
bỏ phong tỏa hoặc quay lại phong tỏa. Nếu
tăng trưởng GDP quý II/2020 chưa phải
là đáy thì khả năng tăng trưởng kinh tế
dương cả năm 2020 cũng rất khó khăn.

Thứ hai, tăng trưởng khựng lại thể
hiện rõ rệt cả từ phía cung lẫn phía cầu
khi quý II/2020, khu vực nông, lâm nghiệp
và thủy sản tăng 1,72% còn khu vực công
nghiệp và xây dựng tăng 1,38%, song khu
vực dịch vụ giảm 1,76% (khu vực này
chiếm 42% GDP) bên cạnh tiêu dùng cuối
cùng tăng 0,04% và tích lũy tài sản tăng
2,3%, nhưng xuất khẩu hàng hóa và dịch
vụ lại giảm 8,45% cùng nhập khẩu hàng
hóa và dịch vụ giảm 9,67%.

Thứ ba, suy giảm tăng trưởng kinh tế

lại song hành với lo ngại thiếu căn cứ về
nguy cơ lạm phát có xu hướng cao trở lại
trong khi cả chính sách tiền tệ lẫn chính
sách tài khóa đều có xu hướng thu hẹp rõ
rệt. Tính đến ngày 19/6/2020, tổng
phương tiện thanh toán tăng 4,59% so với
cuối năm 2019 (cùng thời điểm năm 2019
tăng 6,05%); huy động vốn của các tổ
chức tín dụng tăng 4,35% (cùng thời điểm
năm 2019 tăng 6,09%); tăng trưởng tín
dụng của nền kinh tế đạt 2,45% (cùng thời
điểm năm 2019 tăng 6,22%). Đến ngày
15/6/2020, tổng thu NSNN ước đạt
607.100 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán
năm, tổng chi NSNN đạt 676.200 tỷ đồng,
bằng 38,7% dự toán năm, trong đó, chi
đầu tư phát triển 140.300 tỷ đồng. 

Lạm phát thực tế đang có xu hướng
giảm dần với CPI bình quân 6 tháng đầu
năm 2020 tăng 4,19% so với bình quân
cùng kỳ năm 2019, song CPI tháng 6/2020
đã giảm 0,59% so với tháng 12/2019 và
chỉ tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước.
Hơn nữa, lạm phát cơ bản tháng 6/2020
tăng 0,07% so với tháng trước và tăng
2,45% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát
cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2020
tăng 2,81% so với bình quân cùng kỳ năm
2019. Rõ ràng, lạm phát không phải là vấn
đề của 6 tháng đầu năm 2020 cũng như cả
năm 2020 nên cảnh báo bất ổn vĩ mô và
lạm phát tăng cao không chỉ chưa phản
ánh đúng thực tế mà còn cản trở các biện
pháp kích thích phục hồi tăng trưởng kinh
tế trong điều kiện dịch bệnh có thể còn kéo
dài sang đến năm 2021.

Thứ tư, mặc dù đẩy mạnh giải ngân
vốn đầu tư công được chọn như một giải
pháp kích thích tăng trưởng năm 2020
song tiến độ vẫn rất chậm. Vốn đầu tư từ
NSNN thực hiện 6 tháng mới đạt
154.400 tỷ đồng, tuy tăng 19,2% so với
cùng kỳ năm trước song cũng chỉ bằng
33,1% kế hoạch năm, trong đó, vốn T.Ư
quản lý đạt 31,1% kế hoạch năm (tăng
48,8%) còn vốn địa phương quản lý
bằng 33,5% (tăng 15%). Một trong
những giải pháp quyết định đẩy nhanh
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chính
là thực hiện quy trình thủ tục rút gọn,
tinh giản đồng thời gắn chặt quyền và
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có
liên quan. Theo đó, KTNN cần phát huy
hơn nữa vai trò là công cụ quan trọng
hạn chế đến mức thấp nhất thất thoát,
tham nhũng, lãng phí, đảm bảo hiệu quả
của mỗi dự án đầu tư công thông qua
điều chỉnh hoạt động kiểm toán nhà
nước phù hợp với quy trình rút gọn, đồng
thời vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ giải
ngân vừa không hy sinh hiệu quả của
đầu tư công. 

Tóm lại, nhận diện đúng thực trạng
kinh tế nửa đầu năm 2020 có ý nghĩa rất
quan trọng để vượt qua thách thức chưa
từng có tiền lệ do dịch bệnh gây ra.
Muốn đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo
tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh có
thể còn tiếp tục hoành hành trên thế giới,
thì cần tránh cả tô hồng thực tại lẫn
cảnh báo thiếu căn cứ, đồng thời cần chủ
động và đồng bộ trong các quyết sách.n

Nhận diện... (Tiếp theo trang 1)
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Nỗ lực duy trì mục tiêu 
Ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh

tế vốn là mục tiêu quan trọng mà ngành
ngân hàng xác định từ nhiều năm nay với
vai trò xương sống của nền kinh tế. Ở thời
điểm này, khi mà nền kinh tế đang phải đối
mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh
hưởng của dịch Covid-19, mục tiêu ấy lại
càng được đề cao. Điều này đã được minh
chứng qua những con số. 

6 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản ở
mức 2,81%; tỷ giá diễn biến khá ổn định,
duy trì trong biên độ 0,2 - 0,3%; dự trữ
ngoại hối cao nhất từ trước tới nay. Sự duy
trì ổn định tỷ giá đã góp phần quan trọng
vào việc ổn định lạm phát. “Đây cũng là
yếu tố quan trọng để các tổ chức xếp hạng
tín nhiệm duy trì mức xếp hạng tín nhiệm
của Việt Nam và cũng là yếu tố để tạo lập
niềm tin, thu hút các nhà đầu tư trong và
ngoài nước, góp phần phục hồi nền kinh tế
trong thời gian tới” - Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng từng
nhấn mạnh tại Hội nghị Chính phủ với các
địa phương mới đây.

Cùng với đó, để hỗ trợ cho tăng trưởng,
nửa đầu năm nay, NHNN đã 2 lần giảm lãi
suất điều hành ở mức rất mạnh là 1,5%;
đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng
(TCTD) tiết giảm chi phí, giảm lợi nhuận
cũng như lương, thưởng để hạ lãi suất cho
vay. Với việc ban hành Thông tư số
01/2020/TT-NHNN (Thông tư 01), NHNN
đã tạo điều kiện cho các TCTD cơ cấu lại
nợ, không chuyển nhóm nợ; trong thời gian
cơ cấu lại nợ, khách hàng vay vốn không
phải trả nợ gốc và lãi đến hạn, được miễn
giảm lãi và phí cũng như giảm lãi suất. 

Đặc biệt, thời gian qua, rất nhiều Hội
nghị kết nối ngân hàng - DN đã được
ngành ngân hàng phối hợp với các địa
phương tổ chức để lắng nghe ý kiến và tháo

gỡ khó khăn trong vay vốn cho cộng đồng
DN. Đến nay, các TCTD đã cơ cấu lại thời
hạn trả nợ cho khoảng gần 260.000 khách
hàng, với dư nợ xấp xỉ 180.000 tỷ đồng;
miễn giảm và hạ lãi suất cho khoảng
421.000 khách hàng, với dư nợ xấp xỉ 1,3
triệu tỷ đồng; cho vay mới khoảng 1,1 triệu
tỷ đồng đối với gần 240.000 khách hàng,
lãi suất thấp hơn từ 0,5 - 2,5%.

Tiếp tục mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng,
ngay từ đầu tháng 7, NHNN đã chủ động
điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của
một loạt ngân hàng thương mại. Điều này
sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng hướng
tín dụng vào các lĩnh vực phục vụ cho tăng
trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều ngân
hàng thương mại đã đồng loạt công bố
giảm thêm lãi suất huy động và cho vay.

Đơn cử, Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố
giảm lãi suất cho vay thêm 0,5%/năm,
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cũng vừa có thêm đợt giảm lãi suất
cho vay lần thứ 3 liên tiếp. Đây chính là
yếu tố tích cực hỗ trợ nền kinh tế hồi phục
hậu Covid-19. 

Tiếp tục cam kết cung ứng đầy đủ, 
kịp thời nguồn vốn cho nền kinh tế

6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP là
1,81%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ
qua. Đây cũng là chỉ báo cho thấy, năm
nay, tăng trưởng kinh tế không dễ để đạt
được con số kỳ vọng là 5%. Như vậy, tăng
trưởng hiện đang là vấn đề rất quan trọng
của nước ta. 

Trước thách thức này, tại Hội nghị
Chính phủ với các địa phương vừa qua, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các
Bộ, ngành, địa phương cần thống nhất chủ
trương, điều hành linh hoạt các chính sách
tài khóa, tiền tệ, tạo động lực để kích tăng
trưởng. Riêng đối với NHNN, Thủ tướng
yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền
tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả hơn để kích
thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng phù
hợp, tín dụng phải tăng ít nhất 10% trong
năm nay, đồng thời duy trì ổn định kinh tế
vĩ mô, ổn định lạm phát dưới 4%...

Chưa hết, nhằm thực thi hiệu quả Luật
Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, mới đây, Thủ tướng
đã chỉ đạo NHNN chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất triển
khai giải pháp thử nghiệm cho vay ngang
hàng (P2P Lending) để hỗ trợ DN nhỏ và
vừa tiếp cận vốn vay, khắc phục khó khăn,
khôi phục sản xuất kinh doanh. 

Để có thể thực hiện tốt các yêu cầu trên,
Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, ngành
ngân hàng sẽ tiếp tục cam kết cung ứng đầy
đủ, kịp thời nguồn vốn cho nền kinh tế, điều
hành tỷ giá ổn định và sẵn sàng các biện
pháp cần thiết can thiệp thị trường nếu có
các biến động quá mức gây bất ổn vĩ mô. 

Bên cạnh đó, với mục tiêu hỗ trợ tích
cực cho tăng trưởng kinh tế, NHNN cũng
sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD triệt để tiết
giảm chi phí và lợi nhuận để hạ lãi suất cho
vay cũng như đảm bảo an toàn, chất lượng
hoạt động của hệ thống các TCTD. Tiếp thu
ý kiến của cộng đồng DN và các địa
phương, NHNN sẽ sớm sửa đổi Thông tư
01 theo hướng gia hạn thời gian cơ cấu lại
nợ cho đến cuối năm 2020 và các khoản nợ
cho vay mới sau thời điểm Thủ tướng công
bố dịch cũng được xem xét để cho phép cơ
cấu lại. Đồng thời, NHNN sẵn sàng tăng
hạn mức tín dụng cho các TCTD từ nay đến
cuối năm. 

Đặc biệt, người đứng đầu NHNN cam
kết, trong trường hợp cần thiết theo chỉ đạo
của Chính phủ, ngành ngân hàng sẽ thực
hiện nhiều giải pháp mạnh hơn để tái cấp
vốn cho những dự án công trình có tác động
lan toả nhằm hỗ trợ cho các khu vực kinh
tế trọng điểm cũng như hỗ trợ tăng trưởng
từ nay đến cuối năm.n

Ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng - 
mục tiêu tối thượng của ngành ngân hàng
r THÀNH ĐỨC

Bám sát mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, ngành ngân hàng đã và đang tiếp tục
thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo kiểm soát, ổn định vĩ mô, hỗ trợ tích cực
cho tăng trưởng kinh tế. 

Ngành ngân hàng đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tích cực
cho tăng trưởng kinh tế                                                                                   Ảnh: P.TUÂN

Chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Kiểm
toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá
cao ý kiến đóng góp của các thành viên
HĐKH; đồng thời yêu cầu công tác
NCKH trong thời gian tới phải đi vào
các vấn đề thiết thực, có giá trị nghiên
cứu và ứng dụng vào thực tiễn hoạt
động của Ngành. Tổng Kiểm toán Nhà
nước cũng gợi mở và khuyến khích
nghiên cứu một số vấn đề mới như: áp
dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn
kiểm toán; xây dựng các chỉ tiêu trọng
yếu rủi ro; ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động kiểm toán; giải pháp
đảm bảo phát triển KTNN trong cuộc
Cách mạng công nghệ 4.0, kiểm toán
môi trường vì sự phát triển bền vững…

Chiều cùng ngày, Tổ Tư vấn xác
định nhiệm vụ NCKH năm 2021 đã họp
dưới sự chủ trì của GS,TS. Đoàn Xuân
Tiên để thống nhất lựa chọn Danh mục
các đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Cơ sở
năm 2021.n      HỒNG NHUNG

Nghiên cứu khoa học...
(Tiếp theo trang 1)

giảm chi NSNN 2.247 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 3.345 tỷ
đồng; cung cấp 13 bộ hồ sơ (gồm 49 BCKT và các tài liệu có liên
quan) cho các Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát;
kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ,
Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan; triển khai xây
dựng và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chiến lược
phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030)…

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ
đạo, điều hành của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19,
Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán đảm bảo phù hợp
với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong từng thời
điểm cụ thể. Việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán
đã được KTNN thực hiện theo đúng quy định của Luật KTNN,
Luật Báo chí và các văn bản liên quan. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc
hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trình bày Báo cáo
kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2018 trước Quốc hội
với nhiều phát hiện kiểm toán nổi bật, được Quốc hội và cử tri cả
nước quan tâm, đánh giá cao…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp
trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 của KTNN. Tuy nhiên,

trước ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19, các đại biểu
cũng cho rằng nhiều hoạt động, công tác của Ngành và các đơn
vị trực thuộc cũng gặp khó khăn, phần nào làm hạn chế kết quả
công tác theo kế hoạch được giao…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc đánh giá cao kết quả công tác của toàn Ngành trong
thời gian qua. Kết quả này có sự đóng góp tích cực từ mỗi đơn
vị, của các cán bộ, công chức, kiểm toán viên và người lao động.
Qua thực hiện công tác vừa qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng
lưu ý một số vấn đề đối với các đơn vị trong toàn Ngành như:
đảm bảo chế độ thông tin, phát ngôn, thực hiện bảo mật thông tin
trong quá trình thực hiện kiểm toán theo đúng quy định của
Ngành; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào
hoạt động của đơn vị, vào công tác kiểm toán...

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Tổng
Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn thành
tốt nhiệm vụ cuối năm theo kế hoạch công tác được phê duyệt. Các
đơn vị kiểm toán tập trung hoàn thiện và khẩn trương phát hành
báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đã kết thúc theo đúng quy
định, đảm bảo cơ sở pháp lý và chất lượng các kết luận, kiến nghị
kiểm toán. Các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức triển khai
kiểm toán trong 6 tháng cuối năm đảm bảo thận trọng, chặt chẽ và
an toàn; tăng cường hơn nữa kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ luật,
kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán; tăng cường công
tác giáo dục, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của
kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các
cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của KTNN...n NGUYỄN LỘC

Tập trung cao độ...           (Tiếp theo trang 1)
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Trao giải Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi -
Thiếu nhi với Bác Hồ”

Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Bộ Giáo dục và
Đào tạo tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Bác
Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”. Diễn ra từ
ngày 15/4 - 27/6, Cuộc thi được tổ chức dành cho đội
viên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước
nhằm tạo một sân chơi ý nghĩa, bổ ích, qua đó mong
muốn giáo dục thiếu nhi Việt Nam niềm tự hào, lòng kính
yêu Bác Hồ, thi đua học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ
dạy. Cuộc thi đã thu hút hơn 4,49 triệu bài thi của các thí
sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó, nhiều bài thi
trực tuyến đã đạt điểm tuyệt đối.n TUỆ LÂM

Gia nhập Công ước 98 của Tổ chức 
Lao động Quốc tế

Ngày 06/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội tổ chức Hội thảo công bố gia nhập Công ước
số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và tham vấn
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của ILO về
Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương
lượng tập thể, chính thức có hiệu lực từ ngày 05/7/2020.
Đây là 1 trong 8 công ước cốt lõi của ILO trong khuôn
khổ Tuyên bố năm 1998 về các nguyên tắc cơ bản trong
lao động. Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc gia nhập Công
ước 98 có ý nghĩa quan trọng trên tất cả các mặt chính
trị, pháp lý, kinh tế - xã hội.n     THANH XUYÊN

Chương trình xiếc kỷ niệm 
Ngày Thương binh liệt sĩ 

Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Liên đoàn
Xiếc Việt Nam xây dựng Chương trình “Biển đảo là quê
hương” để tri ân các chiến sĩ Hải quân và Cảnh sát biển
đang ngày đêm bảo vệ vùng biển, đảo thân yêu của Tổ
quốc. Cùng tham gia biểu diễn còn có các tiết mục của
Câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Đặc công, Nhà hát Cải lương Việt
Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam... với những bài
hát múa về biển đảo, ca ngợi tình yêu quê hương, đất
nước. Chương trình sẽ tặng các hiện vật như 10 xe lăn
cho các thương binh, tặng máy lọc nước mặn và quà ủng
hộ cho các chiến sĩ… Chương trình dự kiến sẽ diễn ra
tối 25 - 26/7, tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội.n

YẾN NHI

Tiêm bổ sung vắc-xin uốn ván - bạch hầu
tại 35 tỉnh, thành phố nguy cơ cao

Trước tình hình bệnh bạch hầu đang ghi nhận gia tăng
ở đối tượng trẻ lớn và người lớn, năm 2020, Dự án Tiêm
chủng mở rộng sẽ thực hiện tiêm bổ sung vắc-xin uốn
ván - bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi tại 35
tỉnh/thành phố nguy cơ cao và khuyến cáo người lớn cần
tiêm nhắc lại vắc-xin Td. Tiến tới, năm 2022, hoạt động
tiêm bổ sung vắc-xin phòng bệnh bạch hầu cho trẻ 7 tuổi
sẽ được triển khai trong phạm vi toàn quốc. Đây là mũi
vắc-xin bạch hầu thứ 5 để củng cố miễn dịch phòng bệnh
bạch hầu cho trẻ ở lứa tuổi lớn hơn.n     Đ.KHOA

Phát động Cuộc thi ''Sáng tác 
Chu Văn An''

Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu -
Quốc Tử Giám vừa phát động Cuộc thi “Sáng tác Chu
Văn An”, hướng tới kỷ niệm 650 năm Ngày mất của thầy
giáo Chu Văn An; thiết thực tôn vinh truyền thống hiếu
học và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày
Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Cuộc thi dành cho học sinh các trường mang tên
thầy giáo Chu Văn An trên cả nước cũng như các học
sinh yêu thích tìm hiểu về thầy giáo Chu Văn An. Ở
vòng sơ khảo, Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ nay đến
hết ngày 01/10/2020. Các tác giả vào vòng chung khảo
sẽ thực hiện bài thi và nộp tác phẩm đến ngày
15/10/2020. Lễ trưng bày và trao giải thưởng chung
khảo Cuộc thi diễn ra vào tháng 11/2020, tại di tích Văn
Miếu - Quốc Tử Giám.n            N.HỒNG

Việt Nam đang trong quá trình tích
cực chuẩn bị xem xét, công nhận
áo dài là di sản văn hóa phi vật thể
(DSVHPVT) quốc gia và tiến tới đệ
trình ghi danh tại danh sách DSVH-
PVT đại diện của nhân loại theo tiêu
chí của Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
(UNESCO). Tuy nhiên, nhiều ý kiến
cho rằng, để trang phục này được
UNESCO công nhận là di sản của
nhân loại vẫn còn nhiều thách thức. 

Trang phục áo dài là biểu tượng
của văn hóa Việt Nam

Gắn với lịch sử phát triển của mỗi
dân tộc, cùng với tiếng nói, chữ viết
thì trang phục luôn là một yếu tố quan
trọng tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi
quốc gia, dân tộc. Áo dài gắn bó với

đời sống của người Việt Nam, là biểu
tượng, hồn cốt của phụ nữ Việt. Trang
phục áo dài, văn hóa mặc áo dài là
một nét văn hóa sống động, đại diện
cho văn hóa Việt Nam cần được bảo
vệ và phát huy giá trị trong bối cảnh
đương đại. 

Đánh giá tầm quan trọng của việc
bảo vệ, phát huy cũng như nâng cao
nhận thức về giá trị của áo dài, Viện
trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc
gia Việt Nam Bùi Hoài Sơn nhìn nhận,
dù Nhà nước chưa ra một văn bản luật
chính thức nào khẳng định áo dài là
“quốc phục” Việt Nam nhưng từ lâu
nay, nó đã được đa số nhân dân mặc
định là “áo dài dân tộc” hay “trang
phục truyền thống của người phụ nữ
Việt Nam”. Mặc dù có một lịch sử lâu
đời và phổ biến trong đời sống hiện đại
song các giá trị gắn với áo dài vẫn
chưa có được vị thế của một DSVH-
PVT cấp quốc gia. Đối với công
chúng, nhiều người vẫn chưa hiểu
đúng về lịch sử văn hóa, giá trị của áo
dài cũng như tập quán sử dụng chúng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao
và Du lịch (VH-TT&DL) Trịnh Thị
Thủy cho biết, chúng ta đang trong
quá trình tích cực chuẩn bị xem xét,
công nhận áo dài là DSVHPVT quốc
gia. Việc nhận diện đầy đủ, khoa học
về những giá trị và nội hàm DSVH-
PVT này, một mặt sẽ giúp cho việc
xây dựng thành công hồ sơ trang phục
áo dài Việt Nam đưa vào danh mục
DSVHPVT quốc gia và tiến tới đệ
trình ghi danh tại danh sách DSVH-
PVT đại diện của nhân loại theo tiêu
chí của UNESCO. Mặt khác, việc
nghiên cứu một cách thấu đáo về
trang phục này nhằm tìm ra những

giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp để
đảm bảo sức sống của áo dài theo tinh
thần Công ước năm 2003 của UN-
ESCO và Luật Di sản văn hóa của
Việt Nam. Bà Thủy khẳng định, trong
bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra sâu
rộng như hiện nay thì việc bảo vệ,
phát huy giá trị áo dài là rất cần thiết
và cấp bách. Trong đó, vấn đề nâng
cao nhận thức của nhân dân trong bảo
vệ giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của áo
dài Việt Nam và quảng bá mạnh mẽ
hơn nữa những giá trị văn hóa này ra
thế giới có vị trí hết sức quan trọng.

Đường đến UNESCO còn nhiều
thách thức

Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-
TT&DL), các di sản đã được UN-
ESCO vinh danh có những điểm

tương đồng, gần gũi với hồ sơ áo dài
Việt Nam. Hiện có 27 di sản của 25
quốc gia có liên quan đến kỹ thuật sản
xuất, kỹ thuật dệt, nghệ thuật dệt lụa,
dệt thảm, dệt thổ cẩm truyền thống,
như: Batik của Indonesia; truyền thống
dệt thảm ở Chiprovsti (Bulgaria); cách
làm và sử dụng khăn trùm đầu bằng
lụa cho phụ nữ ở Azerbaijan; áo vỏ cây
Uganda… Từ kinh nghiệm của các di
sản đã và đang đề cử vào danh sách
của UNESCO, có thể thấy, việc lập hồ
sơ “Trang phục áo dài Việt Nam” trình
UNESCO sẽ rất khả quan.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, đối với
UNESCO, lịch sử truyền thống là vô
cùng quan trọng, nhưng quan trọng
hơn là truyền thống đó được sử dụng
như thế nào trong đời sống đương đại.
Áo dài của Việt Nam có một lịch sử
lâu đời, trong bối cảnh hiện thời, áo
dài có tác động với văn hóa, xã hội và
con người Việt Nam là điều UNESCO

quan tâm. Mặt khác, đời sống của di
sản trong xã hội đương đại và đóng
góp của di sản đó trong cuộc sống
đương đại, đó là điểm nhấn mà UN-
ESCO mong muốn các di sản thể hiện
và họ sẽ tôn vinh các di sản phi vật thể
đại diện theo một trong những tiêu chí
quan trọng đó.

Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu
cho rằng, để có thể vinh danh áo dài
là DSVHPVT quốc gia, tiến tới được
xếp vào danh sách DSVHPVT đại
diện cho nhân loại, Bộ VH-TT&DL,
các cơ quan chức năng cần nhận diện,
đánh giá đầy đủ về những giá trị văn
hóa, xã hội, nghệ thuật và bản sắc văn
hóa của áo dài Việt Nam. Phó Viện
trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật
quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hiền
chia sẻ, muốn xây dựng hồ sơ di sản

trình UNESCO, Việt Nam cần xác
định khía cạnh phi vật thể của áo dài
để đưa ra tên, nội hàm, xác định cộng
đồng chủ thể, trung tâm di sản, vùng
lan tỏa và kiểm kê di sản. 

Đặc biệt, trước khi xây dựng hồ
sơ, các địa phương được coi là trung
tâm của di sản áo dài cũng phải thực
hiện kiểm kê để đưa di sản này vào
danh mục kiểm kê quốc gia; làm hồ
sơ để đưa vào danh mục DSVHPVT
quốc gia theo quy định của chính sách
bảo vệ di sản của Việt Nam. “Mọi
người đều nghĩ, áo dài Việt Nam rất
xứng đáng để ghi danh, tuy nhiên,
phải nhìn nhận rằng, áo dài là hiện vật
và chúng ta có thể chạm vào được.
Thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục
xin ý kiến các chuyên gia về di sản,
các nhà sưu tầm để xem giá trị phi vật
thể áo dài là gì để có thể xác định rõ
ràng các yếu tố đưa vào hồ sơ” - bà
Hiền cho biết.n

Cần nhận diện, đánh giá đầy đủ về những giá trị văn hóa, xã hội, nghệ thuật
và bản sắc văn hóa của áo dài Việt Nam                                 Ảnh minh họa 

Để áo dài Việt Nam được UNESCO
công nhận là di sản của nhân loại
r LÊ HÒA

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản về
việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ
thống thư viện công cộng (2016-2020).

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã phê duyệt
Kế hoạch xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
(sửa đổi, bổ sung).

- Vừa qua, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
và Hội đồng Anh thông báo ra mắt Dự án Củng cố việc
thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.

- Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27/7), Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động trang trí, cổ động
nhằm tuyên truyền tới quần chúng nhân dân về truyền
thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phát động Cuộc
thi “Giọng hát hay Hà Nội 2020” hướng tới kỷ niệm 66
năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng
Long - Hà Nội.

- Từ ngày 01 - 31/7, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân
tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 7 với chủ đề
“Mùa hè trong em”.n YẾN NHI
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Bộ Phát triển nông thôn Ấn Độ vừa công bố
Báo cáo kiểm toán xã hội liên quan đến việc
thực hiện trợ cấp cho người dân bị tác động
bởi đại dịch Covid-19, trong đó chỉ trích
mạnh mẽ chính quyền bang Jharkhand
không minh bạch trong thực hiện các
chương trình trợ cấp. 

Nhiều người dân không nhận được hỗ trợ
48% người dân tại bang Jharkhand đã không

nhận được đủ 2 tháng khẩu phần trợ cấp như lời
hứa của chính quyền Bang trong thời gian giãn
cách xã hội. Trong số 1.255 gia đình được kiểm
tra, có phụ nữ mang thai hoặc trẻ em dưới 5 tuổi
đủ điều kiện nhận hỗ trợ của Trung tâm Y tế cộng
đồng (Anganwadi), thì chỉ có 1.086 hộ gia đình
nhận được các khoản phúc lợi; trong số đó có hơn
một phần ba không nhận được hỗ trợ dinh dưỡng.
Trong số 1.767 hộ gia đình đủ điều kiện theo
Chương trình Bữa ăn giữa ngày, khoảng 20% không nhận
được các khoản phúc lợi.

Đây là một trong số những phát hiện được đề cập trong bản
báo cáo do Vụ Kiểm toán xã hội - Bộ Phát triển nông thôn Ấn
Độ thực hiện. Mục tiêu chính của cuộc kiểm toán nhằm thúc
đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc thực
hiện các chương trình phúc lợi xã hội ở Ấn Độ.

Cuộc kiểm toán được thực hiện tại 23 quận, gồm 254 khu
nhà ở của bang Jharkhand trong khoảng thời gian từ ngày 27/4
- 07/5/2020. Theo đó, xem xét tới ba chương trình hỗ trợ thực
phẩm: Hệ thống phân phối công cộng (PDS), Dịch vụ phát
triển trẻ em tích hợp (ICDS) - còn biết đến với cái tên Trung
tâm Y tế cộng đồng Anganwadi và Chương trình Bữa ăn giữa
ngày (MDM). Báo cáo kiểm toán sau đó đã được gửi tới các
đơn vị liên quan.

Báo cáo cho biết, bên cạnh đại dịch Covid-19, nghèo đói
đang là một vấn đề lớn của cộng đồng mà người lao động nhập
cư và những người dân dễ bị tổn thương khác ở Ấn Độ, đặc
biệt là bang Jharkhand hiện phải đối mặt. 

Dân nghèo Ấn Độ với nỗi lo chết đói vì dịch Covid-19
Từ khi lệnh phong tỏa được ban bố vào cuối tháng

02/2020, hàng triệu lao động phụ thuộc vào lương ngày ở Ấn
Độ đã mất việc làm. Hàng trăm nghìn người phải trở về quê
nhà, còn những người kẹt lại ở các thành phố lớn thì phải sống
trong những điều kiện chật chội, mất vệ sinh. Lệnh phong tỏa
đã khiến những người nghèo ở Ấn Độ trở thành nhóm người
bị tác động nhiều nhất.

Hôm 26/3/2020, Chính phủ Ấn Độ đã phải công bố gói
viện trợ hơn 22 tỷ USD để thực hiện phân phát nhu yếu phẩm
miễn phí như lúa mì, gạo cho khoảng 813 triệu người trong
vòng 3 tháng, cung cấp gas nấu ăn miễn phí cho phụ nữ ở nông

thôn, hỗ trợ tài chính cho nông dân, công nhân xây dựng và
người cao tuổi. Đây được cho là giải pháp giúp người nghèo
sống sót trong thời gian lệnh phong tỏa có hiệu lực. 

Theo dữ liệu của Chính phủ, gần 67% dân số Ấn Độ đủ
tiêu chuẩn nhận lương thực trợ cấp theo Đạo luật về an ninh
lương thực quốc gia. Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội cho
rằng cách phân bổ thực phẩm không đồng đều nên ít nhất
khoảng 100 triệu người nghèo nhất ở Ấn Độ vẫn không được
hỗ trợ.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 14/4/2020, Thủ
tướng Narendra Modi khẳng định, các biện pháp phong tỏa
toàn quốc, giãn cách xã hội là bắt buộc với Ấn Độ, cho dù
chúng gây ra hệ quả lớn cho xã hội. Ngay cả khi đã áp dụng
lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài hơn 2 tháng, dịch bệnh vẫn
chưa đạt đỉnh dịch và số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ vẫn
tiếp tục tăng với tốc độ cao. Tính đến hết ngày 04/7/2020, Ấn
Độ đã ghi nhận 650.431 ca, trong đó, 18.669 ca tử vong. Chỉ
trong khoảng 1 tháng, số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ đã tăng
gấp 4 lần so với con số 100.000 vào hồi giữa tháng 5. Số ca
mắc Covid-19 tăng cao là điều đã được dự đoán trước ở một
quốc gia lớn như Ấn Độ với dân số đông và là nơi bùng phát
nhiều dịch bệnh khác như: lao, tim mạch và tiểu đường.

Song thách thức lớn nhất đặt ra đối với Chính phủ của Thủ
tướng Narendra Modi là hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ
thường xuyên thiếu hụt ngân sách. Hệ thống này phải chịu
nhiều áp lực do cách thức tổ chức. Hệ thống chăm sóc y tế nhà
nước yếu kém trong khi của tư nhân lại mạnh. Hai mô hình
này đã không cùng nhau phối hợp để phản ứng nhanh trước
cuộc khủng hoảng Covid-19. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng
rơi vào tình trạng thiếu nhân viên y tế, máy thở, thiết bị bảo
hộ cá nhân và năng lực cần thiết để giảm thiểu sự lây lan của
dịch bệnh.n (Theo Indian Express và The Hindu)

Dòng người lao động Ấn Độ trở về quê nhà do mất việc              Ảnh: ST

Mới đây, Ủy ban Liên lạc
của các cơ quan kiểm toán

tối cao (SAI) thuộc Liên minh
châu Âu (EU) đã công bố một
Báo cáo kiểm toán tổng hợp về
lĩnh vực y tế công và các vấn đề
có liên quan. 

Báo cáo đã trình bày tóm tắt
hoạt động của 23 SAI của các
quốc gia thành viên EU và Tòa
Thẩm kế châu Âu, đồng thời
trình bày kết quả tổng quan của
các cuộc kiểm toán được các SAI
thực hiện trong 6 năm qua (2014-
2019). Trong đó, Báo cáo đề cập
đến nhiều vấn đề như: phòng
ngừa và bảo vệ sức khỏe trước

dịch bệnh, tiếp cận các dịch vụ y
tế hiện đại, cải thiện chất lượng
dịch vụ y tế, áp dụng các công
nghệ mới, vấn đề tài trợ y tế
công... Mục tiêu chung của các
cuộc kiểm toán này là để đánh
giá hiệu quả của các chính sách y
tế công và các biện pháp giúp cải
thiện hệ thống y tế trên khắp EU. 

Trong vài thập kỷ qua, hệ
thống y tế ở các quốc gia thành
viên EU đã phải đối mặt với

nhiều thách thức và những thách
thức này đang ngày càng nặng nề
hơn trong thời gian gần đây. Điển
hình như: chi phí khám, chữa
bệnh ngày càng tăng cao gây khó
khăn cho các bệnh viện, trung
tâm y tế; dân số già hóa cũng tạo
ra một số khó khăn cho nền kinh
tế; số lượng bệnh nhân cũng như
các y tá, bác sĩ thay đổi thường
xuyên tại các quốc gia thành viên
gây khó khăn cho công tác khám,

chữa bệnh và quản lý của ngành
y tế...  

Trước thực trạng này, Báo cáo
đã nhấn mạnh vai trò của tất cả
các SAI thành viên EU, Tòa Thẩm
kế châu Âu, các nhóm công tác,
các tổ chức thuộc Liên minh trong
nhiệm vụ chung là ổn định và
ngày càng cải thiện, phát triển lĩnh
vực y tế công của khu vực. Tại
châu Âu, y tế công cũng là một
chủ đề kiểm toán quan trọng và

gồm nhiều vấn đề kiểm toán nhỏ.
Nói đến vấn đề y tế công trong
EU là nói tới trách nhiệm của mọi
quốc gia thành viên EU đối với
lĩnh vực này. Do đó, xét trên phạm
vi toàn Liên minh, y tế công của
EU là một lĩnh vực kiểm toán rất
phức tạp đòi hỏi sự hợp tác chặt
chẽ của mọi quốc gia thành viên.

Báo cáo kiểm toán đã được
dịch ra tất cả các ngôn ngữ chính
thức của EU, là tài liệu quan trọng
cho tất cả các nước nhằm nâng
cao nhận thức của toàn cộng đồng
về những vấn đề các cuộc kiểm
toán đã chỉ ra...n (Theovtv.fi)

TUỆ LÂM

Nhiều thách thức đặt ra đối với hệ thống 
y tế công tại châu Âu

Đào tạo trực tuyến về kiểm toán 
dầu khí

Tòa Thẩm kế Hà Lan mới đây đã xây dựng
chương trình cho một khóa đào tạo trực tuyến
về kiểm toán dầu khí cho Chính phủ các nước.
Khóa đào tạo dựa trên một dự án hợp tác khu
vực giữa Kenya, Mozambic và Tanzania, được
Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ. Khóa đào tạo
hiện đã hoàn thành và dành cho mọi thành viên
của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán
tối cao.n (Theo AFROSAI-E)

Nghiên cứu các mô hình kiểm toán
Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Litva, Es-

tonia và Hy Lạp vừa tiến hành một cuộc
nghiên cứu nhằm phân tích các hệ thống, mô
hình kiểm toán độc lập, xác định điểm mạnh,
điểm yếu và phương pháp cải thiện những
thiếu sót. Nghiên cứu cũng phân tích vai trò,
nhiệm vụ của SAI và các đơn vị kiểm toán
khác của chính quyền địa phương tại 26 quốc
gia châu Âu. Kết quả nghiên cứu đóng vai trò
làm nền tảng để thay đổi, cải tiến các mô hình
kiểm toán.n (Theo EUROSAI)

Các SAI cần tăng cường chia sẻ
kinh nghiệm

Trước tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn
biến phức tạp tại một số nước, Tổ chức Các cơ
quan Kiểm toán tối cao (SAI) nói tiếng Anh tại
châu Phi đã thực hiện Dự án nghiên cứu “Khả
năng của các SAI trong việc giúp kiểm toán
viên vượt khủng hoảng từ đại dịch”. Dự án
vạch ra những thách thức cũng như một số cơ
hội mới cho các SAI, đồng thời yêu cầu các
SAI cần tích cực chia sẻ kinh nghiệm cùng
nhau vượt qua khủng hoảng từ đại dịch.n

(Theo AFROSAI-E)

ẤN độ:

Trợ cấp Covid-19 không đến tay 
người dân bang Jharkhand
r NGỌC QUỲNH

Ngày 29/7, Nhóm công tác về Hiện đại hóa
và điều tiết tài chính của Tổ chức quốc tế Các
cơ quan Kiểm toán tối cao sẽ tổ chức cuộc họp
năm 2020.n (Theo INTOSAI)

Vừa qua, Hội đồng Báo cáo tài chính Anh
đã công bố bộ hướng dẫn mới cho các hoạt
động kiểm toán của các hãng kiểm toán nhóm
Big Four.n (Theo accountancytoday)

Mới đây, Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI)
Ba Lan đã mời các thành viên của Tổ chức Các
cơ quan Kiểm toán tối cao châu Âu tham gia
chương trình biệt phái nhằm nâng cao năng lực
chuyên môn cho Ba Lan.n (Theo EUROSAI)

YẾN NHI
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Vừa qua, Văn phòng Kiểm toán quốc gia Estonia đã công
bố một báo cáo trong đó nhấn mạnh, nhiều hệ thống cải tạo
đất của Estonia đã sắp hết thời hạn hoạt động. Quốc gia này
cần khẩn trương đưa ra phương án nâng cấp các hệ thống
nhằm nâng cao năng suất, song song với việc chú trọng
giảm tác động tiêu cực tới môi trường.  

Các hệ thống cải tạo đất đã lạc hậu
Trong Báo cáo kiểm toán có tên “Tính bền vững của các biện

pháp nâng cấp hệ thống cải tạo đất”, Văn phòng Kiểm toán chỉ
ra rằng, với mức độ đầu tư vào các hệ thống cải tạo đất hạn chế
và tốc độ nâng cấp, sửa chữa các hệ thống chậm như hiện nay,
Estonia sẽ phải mất gần 100 năm để sửa chữa, nâng cấp tất cả
các hệ thống cải tạo đất hiện có. 

Hơn một nửa diện tích đất nông nghiệp của Estonia được trang
bị hệ thống cải tạo đất, do đó, Chính phủ sẽ phải đưa ra quyết định
càng sớm càng tốt về việc có nên tăng kinh phí đầu tư vào các hệ
thống cải tạo đất hay không; hoặc có nên loại bỏ các hệ thống đã
quá cũ kỹ, lạc hậu và thay thế bằng các hệ thống mới không. 

Theo Hội đồng Nông nghiệp quốc gia, nhiều năm qua, công
tác sửa chữa, bảo trì và đổi
mới các hệ thống cải tạo
đất vẫn chưa được quan
tâm đúng mức. Tuổi thọ
trung bình của một hệ
thống cải tạo đất từ 30 - 50
năm, trong khi trên 83% hệ
thống cải tạo đất của Esto-
nia hiện đã hoạt động hơn
30 năm. Với tình hình hiện
tại, có thể phải mất từ 70 -
100 năm để sửa chữa, thay thế các hệ thống cải tạo đất. Đây thực
sự là bài toán khó đối với Chính phủ nước này.

Văn phòng Kiểm toán cho biết, việc cải tạo hoặc đổi mới tất
cả các hệ thống cải tạo đất vào thời điểm hiện nay có lẽ không
thực tế vì nó đòi hỏi một số tiền khổng lồ, Chính phủ khó có thể
đáp ứng được. Bên cạnh đó, một số vùng đất có giá trị kinh tế
khá thấp nếu đầu tư vào sẽ gây lãng phí ngân sách quốc gia.

Những khuyến nghị cần thiết
Văn phòng Kiểm toán cho rằng, cần sửa đổi cơ chế phân bổ

kinh phí hỗ trợ nông nghiệp hiện tại, trong đó, công tác cải tạo
đất nên được tăng mức kinh phí hỗ trợ; cần chú trọng vào tăng
năng suất của đất đai, phấn đấu đạt mức cao nhất và giảm tối đa
thiệt hại, ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường.

Bên cạnh đó, Báo cáo kiểm toán nhấn mạnh, Chính phủ cần
có kế hoạch thành lập các hiệp hội cải tạo đất nhằm tạo động lực

để khuyến khích các cá
nhân, DN, tổ chức khu vực
tư nhân tham gia vào hoạt
động này, giúp làm giảm
bớt gánh nặng về kinh phí
cho Nhà nước. Thực tế đã
có một số hội được thành
lập và được giao quản lý
các hệ thống cải tạo đất, tuy
nhiên, số người tham gia
vào các hội này đang giảm

dần tới gần một nửa, khiến cho kế hoạch trên bị ảnh hưởng.
Văn phòng Kiểm toán cũng khuyến nghị Hội đồng Nông

nghiệp quốc gia cần sát sao hơn trong hoạt động giám sát công
tác quản lý, cải tạo đất, đặc biệt khi các hệ thống được hỗ trợ
kinh phí cải tạo. Đồng thời, cần tiến hành phân tích, đánh giá các
loại đất và giá trị kinh tế chúng mang lại để làm cơ sở tiến hành
phân bổ ngân sách nâng cấp hệ thống cải tạo đất, nên chú trọng,
ưu tiên cho những loại đất mang lại giá trị canh tác cao hơn.

Đặc biệt, Văn phòng Kiểm toán khuyến nghị Hội đồng Nông
nghiệp quốc gia và Ủy ban Môi trường cần tích cực hơn nữa
trong nhiệm vụ nghiên cứu các tác động tới môi trường, cần giảm
thiểu tối đa những tác động xấu lên môi trường sống, nếu không
nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.n

(Theoriigikontroll.ee và tổng hợp)

Cần nâng cấp hệ thống cải tạo đất để tăng năng suất 
Ảnh: ST

Cơ quan Tình báo Argentina
hiện đang bị cáo buộc tập hợp

hồ sơ của hàng trăm nhà báo trong
năm 2017 và 2018. Ủy ban Bảo vệ
Nhà báo nước này đã lên tiếng yêu
cầu Chính phủ Argentina cần tiến
hành một cuộc điều tra minh bạch
để làm rõ các cáo buộc trên và để
đảm bảo những hành động tương
tự sẽ không tái diễn.

Ngày 05/6/2020, công tố viên
liên bang đã đệ trình Báo cáo kiểm
toán đối với Cơ quan Tình báo
Liên bang Argentina (AFIA) lên
Tòa án Hình sự Liên bang nước
này. Theo đó, cáo buộc AFIA đã
tập hợp hồ sơ về 403 nhà báo

trước thềm các hội nghị thượng
đỉnh quốc tế lớn được tổ chức tại
Buenos Aires vào năm 2017 và
2018, trong đó có Hội nghị cấp Bộ
trưởng của Tổ chức Thương mại
Thế giới năm 2017, Hội nghị Cấp
cao G-20 năm 2018 và các sự kiện
quốc tế khác.

Báo cáo cho biết, AFIA đã thu
thập thông tin về các nhà báo đến
từ nhiều hãng thông tấn trong
nước khác nhau như: Infobae,

Clarín, Crónica TV, Radio Na-
cional, La Nación, cũng như các
hãng truyền thông nước ngoài
như: The Associated Press,
Reuters, Al-Jazeera, Bloomberg,
Agence France-Presse, CNN. 

Hồ sơ mà AFIA khai thác bao
gồm tên, ảnh và nhà tuyển dụng
của các nhà báo, đào bới thông tin
từ các bài đăng trên phương tiện
truyền thông xã hội, quan điểm bày
tỏ về các vấn đề chính trị hoặc liên

quan đến các nhóm xã hội chính trị
hoặc dân sự, đặc biệt là những
thông tin liên quan đến việc ủng hộ
một số phong trào. Ngoài ra, còn
có thông tin về lương thưởng, tài
sản, thông tin ngân hàng, thông tin
đăng ký xe ô tô và đăng ký công ty,
cũng như các mối quan hệ nhân
thân của nhiều doanh nhân, các
nhà hoạt động xã hội.

Báo cáo kiểm toán được đệ
trình lên Tòa án bởi ông Cristina

Caamano - một công tố viên liên
bang được Tổng thống Alberto
Fernandez bổ nhiệm vào tháng
12/2019 nhằm thực hiện hoạt động
kiểm toán đối với AFIA. Vị công
tố viên này cho rằng, không có lý
do gì để AFIA biện hộ cho việc
giám sát các quan điểm cá nhân và
hoạt động của các nhà báo, đồng
thời ủng hộ một cuộc điều tra
minh bạch đối với hoạt động này
của AFIA, nhằm đảm bảo sự giám
sát bất hợp pháp này phải được
chấm dứt.n

(Theo Buenos Aires Times 
và CPJ)

HOÀNG BÁCH

Cơ quan Tình báo Argentina đối diện với 
cuộc điều tra hình sự

Australia: Cảnh báo rủi ro công nghệ
thông tin tại nhiều cơ quan chính phủ 

KTNN Australia (ANAO) vừa qua đã lên
tiếng cảnh báo về những rủi ro trong an ninh
mạng tại nhiều cơ quan chính phủ như: Cơ quan
Thuế vụ Australia (ATO), Cảnh sát Liên bang
Australia (AFP)… Đây là kết quả của cuộc kiểm
toán thường niên, được tiến hành trên 11 cơ quan
thuộc Chính phủ Australia. Hầu hết các cơ quan
được kiểm toán đều bị đánh giá ở mức tuân thủ
thấp và rủi ro cao trước các nguy cơ tấn công an
ninh mạng.n         (Theo ABC News)

Nigeria: Big Four thu 7,53 tỷ Naira 
từ kiểm toán các công ty lớn

Một báo cáo phân tích gần đây của Nairalytics
cho thấy, trong năm 2019, bốn hãng kiểm toán
lớn: PwC, KPMG, Deloitte, EY đã tăng doanh thu
của họ lên 5% so với mức 7,17 tỷ Naira trong năm
2018 tại thị trường Nigeria. Bốn hãng kiểm toán
này đã thu về 7,53 tỷ Naira từ chi phí kiểm toán
các công ty lớn được niêm yết tại Nigeria.n

(Theo Nairametrics)

Nga: Dự kiến kiểm toán kỹ thuật 
đối với Ajaokuta Steel 

Để triển khai thỏa thuận cấp vốn cho Công ty
Ajaokuta Steel của Nigeria, Chính phủ Nga cho
biết sẽ cử các chuyên gia sang tiến hành kiểm toán
kỹ thuật tại Công ty này. Ajaokuta Steel là một
công ty sản xuất thép có quy mô lớn nhất Nigeria.
Cuộc kiểm toán kỳ vọng sẽ đem đến những thay
đổi cho ngành thép của quốc gia này, đóng góp cho
sự phục hồi của nền kinh tế.n (Theo Vanguard)

ESTONIA: 

Cần sớm có phương án nâng cấp 
các hệ thống cải tạo đất 
r THANH XUYÊN

KTNN Nam Phi đã phát hành báo cáo kiểm
toán tài chính của các thành phố trên cả nước cho
giai đoạn 2018-2019. Đây là báo cáo cuối cùng
trong nhiệm kỳ 7 năm của ông Kiwi Makwetu.n

(Theo All Africa)
Sau khi tiến hành kiểm toán, Liên minh châu

Âu (EU) đã thông qua khoản vay 150 triệu Euro
cho Chính phủ Áo nhằm cứu vãn Hãng hàng không
quốc gia Austrian Airlines.n (Theo Aviation 24)

Chính phủ Philippines quyết định cho phép
gia hạn thêm 6 tháng do Covid-19 để Tổng công
ty viễn thông DITO hoàn thành các cam kết theo
yêu cầu của cuộc kiểm toán kỹ thuật.n

(Theo CNN Philippines)
TRÚC LINH

Estonia có hệ thống cải tạo đất tại 1,3 triệu ha đất, trong đó
có 0,6 triệu ha đất nông nghiệp và 0,7 triệu ha đất lâm nghiệp.
Phần lớn các hệ thống cải tạo đất được xây dựng vào năm 1960-
1980 và thời gian đã hoạt động ước tính từ 30 - 50 năm. Công tác
hỗ trợ đổi mới và nâng cấp hệ thống cải tạo đất được đưa ra trong
Kế hoạch phát triển nông thôn Estonia giai đoạn 2014-2020. Từ
năm 2007-2019, hệ thống cải tạo đất tại 83.000 ha đất đã được
sửa chữa và nâng cấp.n


