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Rất nhiều dự án giao thông đã và đang được đầu tư theo hình thức BOT
(xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) do đầu tư theo hình thức này có

những ưu điểm nổi bật là: (1) Huy động được hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn
đầu tư ngoài NSNN cho phát triển cơ sở hạ tầng; (2) Phát triển cơ sở hạ

tầng (CSHT) hiện đại trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với nếu chỉ trông
chờ vào nguồn vốn NSNN nói riêng, vốn nhà nước nói chung; (3) Giảm sự
phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn ODA trong xây dựng CSHT, qua đó
giảm gánh nặng nợ công, lành mạnh hóa tài chính công; (4) Phát triển đội
ngũ chủ đầu tư, thi công, quản lý vận hành dự án theo hướng chuyên nghiệp,
hiệu quả; (5) Góp phần phát triển các thị trường liên quan như: thị trường
tín dụng ngân hàng, thị trường đấu thầu, vật liệu xây dựng, bất động sản,
lao động… 

Tuy nhiên, đầu tư BOT những năm qua cũng nổi lên một số bất cập như:
(1) Tỷ lệ vốn tự có còn thấp, chủ yếu dựa vào vốn tín dụng ngân hàng

(Xem tiếp trang 3)
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Sáng 19/8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ
Kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân

Trào (16/8/1945 - 16/8/2020), 75 năm Ngày
Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 -
19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 -
2/9/2020). Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
(ảnh bên); các Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ
tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ,
Phùng Quốc Hiển…

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Thư ký,
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn
Hạnh Phúc đã ôn lại thời điểm cách đây 75
năm, đất nước ta đứng trước tình thế vô cùng
cấp bách, nhưng cũng là thời cơ nghìn năm
có một. Ngay khi được tin Nhật đầu hàng
đồng minh, sáng 13/8/1945, T.Ư Đảng và
Tổng bộ Việt Minh đã thành lập ngay Ủy ban
Khởi nghĩa toàn quốc. Tối cùng ngày, Ủy ban
khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1: “Giờ Tổng khởi nghĩa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi Lễ                     Ảnh: TTXVN

(Xem tiếp trang 6)
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Kế hoạch chi đầu tư phát triển
nguồn NSNN năm 2020 được

Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao
là 470.600 tỷ đồng, bao gồm vốn trong
nước là 410.600 tỷ đồng; vốn nước
ngoài là 60.000 tỷ đồng.

Đến ngày 25/7, số vốn còn lại chưa
phân bổ hơn 28.178 tỷ đồng, chiếm
5,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ
giao (chủ yếu là vốn trong nước với hơn
25.254 tỷ đồng). Nguyên nhân là do:

một số dự án được bổ sung vốn từ
nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công
trung hạn nhưng chưa được cấp có
thẩm quyền bổ sung kế hoạch trung hạn
nên chưa đủ điều kiện phân bổ hoặc
mới được Thủ tướng Chính phủ giao,
chưa kịp phân bổ; một số dự án chuẩn
bị đầu tư, dự kiến triển khai trong giai
đoạn 2021-2025 do chưa có hướng dẫn
cụ thể về điều chỉnh bổ sung kế hoạch
2016-2020 nên chưa có cơ sở phân bổ...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải
ngân vốn đầu tư công các tháng cuối
năm, Bộ Tài chính kiến nghị Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, tổng
hợp, báo cáo cẩp có thẩm quyền điều
chỉnh hoặc thu hồi kế hoạch vốn năm
2020 đối với các trường hợp chưa đủ
điều kiện bố trí vốn hoặc không còn
nhu cầu sử dụng vốn số tiền hơn 28.000
tỷ đồng chưa phân bổ.� T.ANH
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� Ngày19/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ Khai trương Hệ thống
thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ
đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ
công Quốc gia - những dấu ấn mới trong xây dựng
Chính phủ điện tử ở Việt Nam.
� Ngày 17/8, từ đầu cầu Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà
Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham
dự Hội nghị thượng đỉnh Các nữ Chủ tịch Quốc hội
thế giới lần thứ 13 tổ chức theo hình thức trực tuyến.
� Sáng 19/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc
họp về xử lý 12 dự án thua lỗ.�

� Ngày 14/8, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng
ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ
trì cuộc họp Ban cán sự đảng và cuộc họp cán bộ chủ
chốt của KTNN.  
� Mới đây, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn
Xuân Tiên đã có buổi làm việc với KTNN khu vực I.
� KTNN khu vực V vừa tổ chức trao nhà tình nghĩa
và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lý Thị Chính
tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.�

THU HUYỀN

Kiến nghị thu hồi hơn 28.000 tỷ đồng chưa phân bổ

Chính phủ thực hiện quy định mới về đánh
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,
viên chức

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc,

tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại
chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Nghị định nêu rõ, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại
chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm 5 nội dung:
chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm
việc; ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao. 

Ngoài ra, Nghị định quy định cụ thể tiêu chí xếp loại
cán bộ, công chức, viên chức ở các mức hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm
vụ và không hoàn thành nhiệm vụ cũng như quy định rõ
thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ,
công chức, viên chức.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020
và bãi bỏ các Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày
09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân
loại đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số
88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP
ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và
phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.�

Theo chinhphu.vn

Tối 18/8, Chương trình giao lưu
nghệ thuật “Sao Độc lập” được tổ

chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
tại Nhà hát Lớn Hà Nội (ảnh bên).
Chương trình do Tạp chí Cộng sản, Bộ
Thông tin và Truyền thông và TP. Hà
Nội phối hợp tổ chức, được truyền
hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà
Nội, Đài Truyền hình TP. HCM, Kênh
truyền hình Quốc phòng Việt Nam và
phát trực tiếp trên Tạp chí Cộng sản
điện tử. Các đồng chí: Vương Đình
Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Thành ủy Hà Nội; Đoàn Minh Huấn -
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cùng
các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành ở
T.Ư, các bậc lão thành cách mạng
tham dự chương trình.

Nhiều năm qua, "Sao Độc lập" đã
trở thành một chương trình thường
niên được đông đảo các đồng chí lão
thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức
cùng các đảng viên và quần chúng
nhân dân đón chờ vào những ngày
Thu tháng 8. Tư tưởng và thông điệp
xuyên suốt của chương trình qua
nhiều năm là sự tôn vinh Tổ quốc, dân
tộc cùng những giá trị trường tồn, bất
diệt của một nước Việt Nam độc lập,
tự chủ đang kiêu hãnh vươn lên trong
vị thế và tiềm lực mới. 75 năm đã

qua, nhưng cảm xúc về những ngày
tháng Tám lịch sử vẫn còn vẹn
nguyên trong trái tim mỗi người dân
Việt Nam. Mỗi năm, ngày Tết Độc
lập đến như nhắc nhở tất cả thế hệ
người Việt Nam nhớ về những giá trị
cao đẹp một giai đoạn lịch sử đã góp
phần hun đúc thêm truyền thống của
một dân tộc nghìn năm văn hiến dựng
nước và giữ nước.

Chương trình có hai phần: Đem
sức ta mà tự giải phóng cho ta; Rạng
danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam với
nhiều phóng sự phản ánh về cuộc
khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà
Nội, câu chuyện về các địa phương

tiêu biểu trong Cách mạng tháng
Tám; những ký ức của những cán bộ
lão thành cách mạng từng tham gia
khởi nghĩa đại diện cho ba miền Bắc
- Trung - Nam... Đan xen trong
Chương trình là những ca khúc đi
cùng năm tháng gợi nhớ về những
tháng ngày lịch sử, những chặng
đường, nỗ lực vươn lên của dân tộc,
mang đến cho khán giả tình yêu, niềm
tự hào sâu sắc.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà
Nội Vương Đình Huệ đã trao tặng
nhiều món quà tri ân tới các đồng chí
lão thành cách mạng.�

Theo TTXVN
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Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư 
từ ngân sách nhà nước

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư),
tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN

trong tháng 7 và 7 tháng năm 2020 đạt mức cao nhất giai
đoạn 2016-2020. 

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng
7/2020 ước đạt 45.700 tỷ đồng, tăng 51,8% so với cùng
kỳ năm trước. Cụ thể, vốn T.Ư quản lý đạt 8.300 tỷ đồng,
tăng 101,8%; vốn địa phương quản lý đạt 37.400 tỷ đồng,
tăng 43,9%. 

Tính chung 7 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện
từ nguồn NSNN đạt 203.000 tỷ đồng, bằng 42,7% kế
hoạch năm và tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, vốn T.Ư quản lý đạt 32.500 tỷ đồng, bằng
38,4% kế hoạch năm và tăng 60,1% so với cùng kỳ năm
trước; vốn địa phương quản lý đạt 170.500 tỷ đồng (cấp
tỉnh đạt 113.800 tỷ đồng, cấp huyện đạt 47.800 tỷ đồng,
cấp xã đạt 8.900 tỷ đồng), bằng 43,6% kế hoạch năm và
tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.� P.KHANG

Theo Kế hoạch thi tuyển công
chức KTNN năm 2020 đã được

Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt,
ngày 22/8, Hội đồng Tuyển dụng
công chức KTNN sẽ tổ chức thi tuyển
Vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức
KTNN năm 2020 cho các thi sinh đã
vượt qua Vòng 1.

Các thí sinh có mặt tại phòng thi
lúc 7h45, thời gian thi viết môn nghiệp
vụ chuyên ngành trong 3 tiếng (từ

8h30 đến 11h30). Địa điểm tổ chức thi
tại Học viện An ninh nhân dân - số 125
đường Trần Phú, phường Văn Quán,
quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Hội đồng Tuyển dụng công chức
KTNN lưu ý, mọi vướng mắc cần giải
đáp của các thí sinh đề nghị liên hệ
trước ngày 18/8 qua Vụ Tổ chức cán
bộ, KTNN, địa chỉ: 116 Nguyễn
Chánh, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
(số điện thoại: 024. 6262 8616 xin số

máy lẻ 0735, 0736) hoặc địa chỉ thư
điện tử phongnhansu@sav.gov.vn để
được hướng dẫn, giải đáp.

Đối với các thí sinh đăng ký thi
tuyển vào KTNN khu vực III và
KTNN khu vực VIII, do ảnh hưởng
của dịch Covid-19 nên Hội đồng
Tuyển dụng công chức KTNN sẽ
thông báo lịch thi tuyển Vòng 2 vào
thời gian thích hợp.�

Theo sav.gov.vn

Kiểm toán Nhà nước tổ chức Vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức
năm 2020

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính)
cho biết, kim ngạch xuất khẩu

của DN FDI trong 7 tháng năm 2020
là 95,4 tỷ USD, dù giảm 4,2% (tương
ứng giảm 4,16 tỷ USD) so với cùng
kỳ năm trước nhưng vẫn chiếm
64,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của
cả nước. 

Tính đến hết tháng 7, nhiều nhóm
hàng xuất khẩu của DN FDI có kim
ngạch hàng tỷ USD, lớn nhất là điện
thoại và linh kiện với 24,2 tỷ USD,
chiếm trên 92% tổng kim ngạch xuất
khẩu nhóm hàng này của cả nước;
máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh
kiện cũng đạt 19,8 tỷ USD, chiếm

trên 84% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Bên cạnh đó, các nhóm hàng xuất
khẩu lớn khác cũng có sự đóng góp
lớn của DN FDI, như: dệt may đạt
gần 9,3 tỷ USD; máy móc, thiết bị,
dụng cụ phụ tùng đạt 8,6 tỷ USD;
giày dép đạt 7,2 tỷ USD…�

THÙY ANH

Doanh nghiệp FDI chiếm 64,6% tổng kim ngạch xuất khẩu
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T� ch�c b� máy, ngu�n nhân
l�c không ng�ng �	
c c�ng c�,
phát trin 

Thời gian qua, hệ thống tổ chức
bộ máy của KTNN đã được phát
triển khá toàn diện cả về số lượng,
cơ cấu và chất lượng, từng bước
tiến tới đồng bộ, qua đó giúp
KTNN thực hiện toàn diện hơn,
hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ
được giao. 

Thực hiện chủ trương về tinh
gọn bộ máy, tinh giản biên chế của
cả hệ thống chính trị theo Nghị
quyết số 39-NQ/TW, đến nay, hệ
thống tổ chức bộ máy của KTNN
được tổ chức theo mô hình tập
trung thống nhất với chức năng,
nhiệm vụ được phân công rõ ràng,
khoa học, gồm 32 đơn vị cấp vụ và
tương đương, trong đó có 7 đơn vị
tham mưu; 8 KTNN chuyên
ngành; 13 KTNN khu vực; 3 đơn
vị sự nghiệp công lập và Văn
phòng Đảng - Đoàn thể. Với kinh
nghiệm được tích lũy và sự chủ
động trong hoạt động, các đơn vị
trực thuộc của KTNN đã nỗ lực
vượt qua khó khăn để đi vào hoạt
động ổn định. Hiện nay, KTNN
đang tập trung vào việc hoàn thiện
chức năng, nhiệm vụ các đơn vị
trực thuộc theo hướng phân công,
phân nhiệm rõ ràng, tập trung xây
dựng, sắp xếp, tinh gọn bộ máy
theo hướng chuyên môn hóa,
chuyên nghiệp hóa. 

Đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động
KTNN cũng từng bước được hoàn
thiện cả về số lượng, cơ cấu, đủ
năng lực, trình độ thi hành công vụ,
hướng tới ngày càng chính quy,
hiện đại. Một trong những kết quả
nổi bật về công tác cán bộ trong
những năm qua, đặc biệt là giai
đoạn 2010-2020 là việc Ban cán sự
đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước
luôn quan tâm, coi trọng và thực
hiện tốt công tác luân chuyển, bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch
cán bộ. Bên cạnh đó, KTNN đã
triển khai kịp thời, có hiệu quả

công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy
mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng
cho đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, thường xuyên tuyên
truyền, giáo dục về văn hóa ứng
xử, chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp của KTV nhà nước... 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc nhấn mạnh, KTNN luôn
coi trọng việc củng cố, kiện toàn bộ
máy tổ chức, trong đó, việc tổ chức
bộ máy theo ngành dọc, với đội
ngũ tinh gọn, chuyên nghiệp là yếu
tố rất quan trọng trong việc duy trì
và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt
động của KTNN. Đồng thời, không
ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
công chức, KTV có trình độ cao,
chuyên môn giỏi để đáp ứng yêu
cầu ngày càng cao. Bên cạnh đó,
luôn coi trọng việc tăng cường kỷ
luật, kỷ cương và giữ gìn đạo đức
nghề nghiệp của công chức, KTV;
có chính sách đãi ngộ để thu hút
nhân tài; thực hiện hợp lý chính

sách luân chuyển cán bộ; giữ vững
đoàn kết nội bộ trong từng đơn vị,
sự ổn định và phát triển của Ngành.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại
của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu
đánh giá, nhìn lại một chặng
đường hình thành và phát triển của
KTNN, đến nay, chúng ta đã có
một hệ thống và một đội ngũ cán
bộ rất có năng lực, năng động.
“Tôi rất ngưỡng mộ hệ thống của
KTNN. KTNN không làm trên địa
bàn hành chính mà phân chia theo
các khu vực, theo ngành dọc, vừa
thuận lợi cho công tác chỉ đạo,
điều hành, đồng thời tiết kiệm
được chi phí” - ông Nguyễn Văn
Giàu chia sẻ.

Nhiều ủy viên Ủy ban Thường
vụ Quốc hội cũng có chung nhận
định, với vai trò là một chế định
độc lập được ghi nhận trong Hiến
pháp, với đội ngũ KTV ngày càng
chuyên nghiệp, có trình độ, năng
lực, kỷ luật, kỷ cương, thời gian

qua, KTNN đã thể hiện được vai
trò và cơ bản đáp ứng kỳ vọng của
Quốc hội. Hoạt động kiểm toán đã
góp phần tăng uy tín của Quốc hội. 

Phát trin t� ch�c b� máy
chuyên nghi�p, ch�t l	
ng,
hi�u qu�

Bên cạnh những kết quả đạt
được, hiện nay, tổ chức bộ máy và
nguồn nhân lực của KTNN chưa
được hoàn thiện đầy đủ, số lượng
công chức hiện nay mới chỉ được
bố trí 58,5% so với Chiến lược phát
triển KTNN đến năm 2020; trong
khi KTNN phải cùng với cả nước
tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả”. Trong bối cảnh
đó, Dự thảo Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2030 (giai đoạn
2021-2030) xác định cần phát triển
hệ thống tổ chức bộ máy trong giai
đoạn tới theo hướng chuyên

nghiệp, chất lượng, hiệu quả theo
chủ trương chung của cả hệ thống
chính trị và tăng cường phân cấp
cho các đơn vị trực thuộc. 

Theo đó, KTNN sẽ xây dựng
các đề án tăng cường, củng cố năng
lực nhằm sắp xếp lại các đơn vị trực
thuộc; xây dựng bộ máy tham mưu
hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp;
duy trì ổn định hoạt động các
KTNN chuyên ngành, KTNN khu
vực. Đồng thời, nâng cấp Ban Tài
chính hiện nay đang trực thuộc Văn
phòng KTNN thành Vụ Tài chính
để thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của đơn vị dự toán cấp I, có trách
nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực
thuộc lập kế hoạch dự toán, quản
lý, phân bổ kinh phí NSNN và thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát và
tổng hợp quyết toán NSNN của
KTNN; củng cố và phát triển
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng
nghiệp vụ kiểm toán, Trung tâm
Tin học, trong đó xây dựng, nâng
cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng
nghiệp vụ kiểm toán thành Học
viện Kiểm toán để tăng năng lực,
quy mô đào tạo, bồi dưỡng và
nghiên cứu khoa học, phương pháp
chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán,
nghiên cứu chính sách... phục vụ hỗ
trợ đắc lực cho hoạt động kiểm
toán, đồng thời tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao cho ngành kiểm
toán; xây dựng Trung tâm Công
nghệ thông tin (CNTT) và dữ liệu
trên cơ sở cơ cấu lại và bổ sung
nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học để
đáp ứng yêu cầu phát triển CNTT
của KTNN trong quá trình chuyển
đổi số ở Việt Nam. Song song đó,
KTNN xây dựng đội ngũ công
chức KTNN tinh gọn, đủ về số
lượng, đáp ứng yêu cầu về chất
lượng và có cơ cấu hợp lý, với
nguồn nhân lực ổn định từ 2.600 -
2.700 người.

Quan điểm, định hướng trên
của KTNN đã được Ủy ban
Thường vụ Quốc hội đồng tình và
tán thành cao khi cho ý kiến về Dự
thảo Chiến lược phát triển KTNN
đến năm 2030, tại Phiên họp thứ 47
vừa qua. Dự thảo Chiến lược sau
khi được Ủy ban Thường vụ Quốc
hội phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý để
KTNN triển khai, cụ thể hóa các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng
giai đoạn, nhằm đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ của Ngành trong giai
đoạn tới.�

Cần phát triển hệ thống tổ chức bộ máy KTNN trong giai đoạn tới theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng,
hiệu quả                                                                                                                                                Ảnh tư liệu

Để đảm bảo thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của KTNN, phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu
hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản
công, Dự thảo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) xác định tiếp tục hoàn
thiện tổ chức bộ máy của Ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả đi đôi với phát triển đội ngũ công
chức, kiểm toán viên (KTV) đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Hoàn thi�n t� ch�c b� máy Ki�m toán Nhà n��c
�áp �ng yêu c�u nhi�m v� trong tình hình m�i
� ĐĂNG KHOA

(tới 85 - 90% tổng vốn đầu tư); (2) Tình trạng chỉ
định thầu còn phổ biến nên khó chọn được nhà
đầu tư thật sự có năng lực; (3) Xác định giá trị
dự án, giá trị hợp đồng thu phí (dự án BOT) chưa
chính xác, thậm chí còn khoảng cách khá xa so
với thực tế; (4) Khung cơ chế, chính sách, pháp
luật liên quan chưa đồng bộ, hay thay đổi, gây
rủi ro cho tất cả các bên liên quan; (5) Tính công
khai minh bạch còn hạn chế trong tất cả các khâu.

Để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong
thực hiện dự án BOT cần tập trung vào các giải
pháp chủ yếu sau: (1) Hoàn thiện hệ thống cơ
chế, chính sách, pháp luật liên quan đến BOT
đảm bảo tính đồng bộ, ổn định, giảm rủi ro chính
sách; (2) Tăng đấu thầu, đấu giá cạnh tranh,
giảm thiểu chỉ định thầu đồng thời hoàn thiện cơ
chế, công cụ, phương pháp đảm bảo định giá
chính xác, cả định giá dự án, định giá hợp đồng
thu phí BOT; (3) Quy định chặt chẽ đảm bảo tính
công khai minh bạch trong tất cả các khâu liên

quan đến dự án BOT.
Đặc biệt, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm

toán đối với các dự án BOT đã phát hiện nhiều
sai phạm của chủ đầu tư cũng như của cơ quan
quản lý đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều giải
pháp khắc phục sai phạm. Năm 2019, KTNN đã
thực hiện kiểm toán 9 dự án BOT và phát hiện
hàng loạt vi phạm, chẳng hạn như Bộ Giao thông
vận tải đã cho phép lập một số dự án BOT trước
khi Chính phủ chấp thuận chủ trương dự án,
không thực hiện quy trình lập, phê duyệt và công
bố danh mục dự án BOT, phê duyệt dự án trước
khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường,
không tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà
đầu tư và hầu hết chỉ định nhà thầu thi công, xác
định sai tăng tổng mức đầu tư, thi công một số
gói thầu trước khi lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra,

việc thu xếp vốn tín dụng của một số nhà đầu tư
chưa đảm bảo quy định hợp đồng BOT hoặc
chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án góp vốn
chủ sở hữu, chậm xác định chi phí sửa chữa, duy
tu trong phương án tài chính chưa đủ cơ sở và
căn cứ pháp lý, chưa cập nhật chi phí sử dụng
trạm thu phí không dừng, sử dụng nguồn vốn thu
phí BOT để hoàn vốn cho hạng mục không thuộc
dự án, lập thiết kế, dự toán sai sót tiến độ thực
hiện chậm so với kế hoạch nghiệm thu, thanh toán
còn sai sót, chậm phê duyệt quyết toán theo quy
định của hợp đồng BOT. Theo đó, KTNN kiến
nghị xử lý 925 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán cũng
giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7/9 dự án là
56,4 năm so với phương án ban đầu. Bên cạnh
đó, qua kiểm toán 29 dự án BT (xây dựng -
chuyển giao) tại các địa phương, KTNN chỉ rõ

hầu hết các dự án đều chỉ định nhà đầu tư, có dự
án chỉ định nhà đầu tư sau khi triển khai thi công
dự án, các dự án chủ yếu do nhà đầu tư đề xuất
và đưa vào danh mục đầu tư chuyển đổi hình thức
đầu tư dự án từ sử dụng vốn NSNN sang đầu tư
theo hình thức đối tác công tư (PPP) và dự án do
nhà đầu tư đề xuất không lấy ý kiến các Bộ,
ngành theo quy định, không thực hiện xây dựng
và công bố danh mục dự án, lựa chọn nhà đầu tư
hạn chế năng lực tài chính, xác định tổng mức
đầu tư ban đầu không chính xác. Từ năm 2018
trở về trước, KTNN đã kiến nghị xử lý 7.453 tỷ
đồng tại 37 dự án.

Mặc dù tiến độ của một số dự án có nhiều sai
phạm bị phát hiện có thể bị chậm lại, ảnh hưởng
tiêu cực tới tất cả các bên liên quan song tiến độ
các dự án BOT cả cũ và mới sẽ được đẩy nhanh
hơn sau khi thực hiện tốt các giải pháp đã nêu ở
trên và khắc phục được những sai phạm mà cơ
quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra.�

��y m�nh...   (Tiếp theo trang 1)
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Ông Võ Hữu Hiển - Phó Cục
trưởng Cục Quản lý nợ và Tài
chính đối ngoại (Bộ Tài chính) -
cho biết: Những năm qua, nhờ
điều kiện vĩ mô thuận lợi, Bộ Tài
chính đã triển khai đồng bộ các
giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản
lý nợ công để đảm bảo nền tài
chính quốc gia an toàn, bền
vững. Nợ công so với GDP giảm
mạnh từ 63,7% năm 2016 xuống
còn khoảng 55% vào cuối năm
2019. So với mức trần Quốc hội
cho phép là 65% GDP thì áp lực
gánh nặng nợ công đã giảm rất
nhiều. Đây chính là dư địa tài
khóa giúp nền kinh tế chống
chọi được những cú sốc như đại
dịch Covid-19 mà không gây ra
bất ổn vĩ mô, tài chính - ngân
sách và bền vững nợ công.

Tuy nợ công so với GDP đã
giảm nhưng áp lực từ các khoản
nợ đến hạn của Chính phủ Việt
Nam trong giai đoạn tới vẫn rất
lớn. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của
Chính phủ so với thu NSNN
năm 2019 ước khoảng gần 18%,
cao hơn khá nhiều so với mức
15,8% vào cuối năm 2016. Năm
2020, nếu thu NSNN không đạt
mục tiêu thì điều này sẽ gây áp
lực lên chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ
so với thu NSNN (vốn đang có
xu hướng tăng lên trong những
năm gần đây), tiến rất sát
ngưỡng 25% được Quốc hội cho
phép trong giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2021-2025, Quốc
hội chưa xem xét, phê duyệt
mức trần cho chỉ tiêu trả nợ của
Chính phủ. Tuy nhiên, việc tính
toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô,
trong đó bao gồm các tài khóa,

dựa trên GDP đã đánh giá đồng
nghĩa với nhu cầu huy động vốn
để bù đắp bội chi NSNN có thể
tăng lên rất cao khi xét về giá trị
tuyệt đối.

Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của

Chính phủ sẽ tập trung cao vào
những năm đầu và cuối giai
đoạn, có những năm có thể vượt
ngưỡng 25% (chủ yếu do các
khoản trái phiếu chính phủ
trong nước phát hành trong giai

đoạn trước đáo hạn vào những
năm này). Điều đó dẫn đến tình
trạng dư địa ngân sách cho các
khoản chi đầu tư phát triển, chi
thường xuyên sẽ giảm mạnh,
đồng thời, việc thu xếp nguồn

tiền để trả nợ cũng không thể
xem nhẹ, đặc biệt là nhiều năm
nay, nước ta vẫn phải vay nợ
mới để trả nợ cũ.

Theo kế hoạch vay, trả nợ
công năm 2020, kế hoạch vay
của Chính phủ là 501.000 tỷ
đồng gồm: vay trong nước
394.000 tỷ đồng và vay nước
ngoài 107 tỷ đồng. Trường hợp
vay vốn thêm 2 - 3% GDP để bổ
sung nguồn lực cho đầu tư phát
triển, hỗ trợ nền kinh tế ứng phó
với đại dịch Covid-19 thì các chỉ
tiêu nợ công, nợ Chính phủ so
với GDP vẫn trong giới hạn
được Quốc hội cho phép. 

C�n th�m ��nh k� 
các kho�n vay và h� tr


Mặc dù việc tăng tỷ lệ nợ
công vẫn trong giới hạn cho
phép nhưng theo ông Hiển,
phương án vay bổ sung 2 - 3%
GDP trong năm 2020, tương ứng
với 180.000 - 240.000 tỷ đồng
(trên cơ sở GDP đánh giá lại)
cũng sẽ là thách thức không nhỏ.
Bởi lẽ, tình hình giải ngân nguồn
vốn đầu tư công, trong đó có các
khoản vay ODA, vay ưu đãi
nước ngoài từ đầu năm đến nay
còn rất chậm. Hiện còn trên 10
tỷ USD các khoản vay ODA,
vay ưu đãi nước ngoài đã ký kết,
cần ưu tiên giải ngân trong năm

T�ng t� l� n� công là thách th�c
không nh�
� THÙY ANH

Trước ảnh hưởng của Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương xem xét tăng tỷ lệ nợ
công thêm 2 - 3% GDP để có thêm nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, tỷ lệ nợ công vẫn trong
giới hạn được Quốc hội cho phép. Tuy nhiên, việc tính toán, đề xuất trần nợ công sẽ được cân
nhắc kỹ để đảm bảo an toàn, bền vững cho nền tài chính quốc gia.

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa
đổi) với nhiều vấn đề “nóng” đã và đang
tiếp tục nhận được sự quan tâm từ dư
luận. Đặc biệt, mới đây, trong Phiên họp
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý
kiến về các vấn đề còn quan điểm khác
nhau tại Dự thảo Luật này, các đề xuất
liên quan đến lộ trình thu phí dịch vụ thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải và cơ
chế khuyến khích phân loại rác từ nguồn
được coi là những hướng đi mới rất
đáng xem xét.

Rút ng�n l� trình thu phí d�ch v� thu
gom, v�n chuyn và x� lý ch�t th�i
r�n sinh ho�t

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công
nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan
Xuân Dũng cho biết, Dự thảo Luật Bảo vệ
môi trường (sửa đổi) đã chỉnh lý quy định
về phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3
loại cơ bản: chất thải rắn có khả năng tái sử
dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất
thải rắn sinh hoạt khác. Hộ gia đình, cá nhân
phát sinh chất thải rắn sinh hoạt có trách
nhiệm chi trả một phần kinh phí thu gom,
vận chuyển và xử lý, phần kinh phí còn lại
được NSNN hỗ trợ. Riêng chất thải rắn có
khả năng tái sử dụng, tái chế không phải chi
trả kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý.

Về lộ trình thực hiện, theo Dự thảo
Luật, UBND cấp tỉnh quy định giá tối đa

đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử
lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể
hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá
nhân phải chi trả cho công tác thu gom,
vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
dựa trên lượng, chủng loại chất thải phát
sinh trước ngày 01/01/2025.

Bàn về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy
ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu
niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan
Thanh Bình đồng tình nguyên tắc giao cho
UBND cấp tỉnh quy định và lộ trình tới
năm 2025 sẽ thực hiện. Tuy vậy, theo ông
Bình, hiện nay, chưa nói tới vấn đề phân
loại thì riêng thu gom rác, đặc biệt ở nông
thôn cũng đã là vấn đề. “Vậy trong 5 năm
chuẩn bị này, ta có nên làm tốt công tác thu
gom rồi mới phân loại hay không?” - ông
Bình đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Công tác đại
biểu Quốc hội Trần Văn Túy lại cho rằng,
lộ trình tới năm 2025 mới thực hiện phân
loại và thu phí rác thải theo khối lượng,

chủng loại là quá dài. Do vậy, cơ quan soạn
thảo cần nghiên cứu lộ trình ngắn hơn.
Cũng theo ông Túy, việc thực hiện lộ trình
phân loại, thu phí rác thải đòi hỏi phải có
nhận thức đồng bộ và quyết tâm cao để
tránh lãng phí và mất thêm thời gian. 

Xác định đây là yêu cầu bắt buộc phải
làm của một quốc gia tiên tiến, văn minh,
ông Phan Xuân Dũng khuyến nghị, để thực
hiện quy định này, thói quen, tập quán lạc
hậu của người dân cần phải được thay đổi,
đồng thời, cả hệ thống chính trị đều phải
quyết tâm và nỗ lực vào cuộc. 

!" xu�t ng	#i dân t� bán rác �
khuy�n khích phân lo�i t�i ngu�n

Bên cạnh đề xuất liên quan đến lộ trình
thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn sinh hoạt, vấn đề phân loại rác
tại nguồn cũng thu hút sự quan tâm, góp ý
của các thành viên Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội. Hoàn toàn ủng hộ phân loại rác
thành 3 loại ngay tại nguồn, song ông Phan

Thanh Bình cho rằng: “Đây là vấn đề cực
kỳ khó. Nói chục năm nay rồi nhưng thành
phố lớn cũng chưa làm được”. 

Gỡ vướng cho vấn đề này, Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý:
Phải tạo nếp quen phân loại rác tại nguồn
từng hộ, từng nhà, không đợi tới nhà máy
mới phân loại. Muốn làm điều này phải có
điều kiện cụ thể, nhà thu gom rác làm thùng
3 ngăn khác màu, in chữ; có thể đăng ký
làm kiểu mẫu cho từng khu phố, từng
huyện, từng tỉnh giống như phong trào xây
dựng nông thôn mới. 

Liên quan đến vấn đề này, Tổng Thư ký
Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề xuất
phương thức mới khác hoàn toàn với cách
làm hiện nay. Theo ông Phúc, phải để
người dân tự bán rác thải thì mới có động
lực để phân loại. Tổng Thư ký Quốc hội
cho rằng, nếu người dân không được bán
mà lại phải trả tiền thu gom, xử lý thì rất dễ
dẫn đến tình trạng vứt rác bừa bãi, không
chịu phân loại. “Nếu người dân bán rác, có
tiền, không đáng bao nhiêu nhưng dù sao
việc này cũng khuyến khích họ phân loại.
Đơn vị đi mua thì phải trả tiền” - ông Phúc
nêu quan điểm.

Đồng tình với đề xuất trên, Phó Chủ
tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng,
phải có quy định khuyến khích, tạo điều
kiện thu gom, phân loại và cho phép người
dân được bán rác thải sinh hoạt. Song ông

C�n c� ch� khuy�n khích
phân lo�i rác t�i ngu!n
� HỒNG NHUNG

Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương xem xét tăng tỷ lệ nợ công thêm 2 - 3% GDP    Ảnh minh họa
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Khí th� cách m�ng nh	
“tri"u dâng, thác ��”

Sau khi có Chỉ thị “Nhật -
Pháp bắn nhau và hành động của
chúng ta” của T.Ư Đảng vào
tháng 3/1945, Tỉnh ủy Thừa
Thiên - Huế khi đó đã chủ động
quyết định thời cơ khởi nghĩa,
xúc tiến công tác chuẩn bị khởi
nghĩa vũ trang, chủ động vận
động nội các của Chính phủ Trần
Trọng Kim từ chức, cô lập những
phần tử phản động, phát động
toàn dân khởi nghĩa giành chính
quyền trong toàn tỉnh. Ngày
15/8/1945, Thường vụ Tỉnh ủy
triệu tập Hội nghị toàn tỉnh thông
qua kế hoạch khởi nghĩa vũ trang
giành chính quyền. Trước sự
phát triển mạnh mẽ của cao trào cách
mạng trong cả nước, Chính phủ Trần
Trọng Kim lúc này hoang mang cao
độ. Từ ngày 18 - 22/8/1945, Ủy ban
Khởi nghĩa các huyện của tỉnh Thừa
Thiên - Huế đã tổ chức lực lượng khởi
nghĩa giành chính quyền thắng lợi.
Tại TP. Huế - trung tâm đầu não của
chế độ phong kiến nhà Nguyễn, ngày
22/8, quần chúng nhân dân đã vùng
lên biểu tình, chiếm lĩnh hầu hết các
cơ quan, công sở và doanh trại lính
bảo an. Trong tối 22/8, Ủy ban Khởi
nghĩa của tỉnh đã gửi tối hậu thư cho
vua Bảo Đại phải thoái vị.

Chiều 23/8/1945, hàng vạn nhân
dân Thừa Thiên - Huế và các đội cứu
quốc quân tiến về Sân vận động Huế,
dưới rừng cờ đỏ sao vàng hô vang
khẩu hiệu “Việt Nam độc lập muôn
năm”, “Nước Việt Nam của người
Việt Nam”. Khí thế cách mạng của
quần chúng nhân dân như “triều dâng,
thác đổ” không gì ngăn cản nổi, đã
biến cuộc mít tinh của Chính phủ
Trần Trọng Kim mừng việc Nhật trao
trả quyền cai trị Nam Kỳ cho triều
đình nhà Nguyễn ở Sân vận động Huế
thành cuộc mít tinh biểu dương lực
lượng, giành chính quyền của cách
mạng. Tại đây, đồng chí Tố Hữu -
Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa - đọc
diễn văn, tuyên bố từ nay chính quyền
về tay nhân dân, đồng thời trân trọng
giới thiệu ra mắt Ủy ban nhân dân
Cách mạng lâm thời tỉnh Thừa Thiên
- Huế do ông Tôn Quang Phiệt làm
Chủ tịch.

Ông Nguyễn Trung Chính, 92
tuổi, nguyên Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế giai đoạn
1989-1991, là một trong số ít những
lão thành cách mạng còn lại của tỉnh
Thừa Thiên - Huế đã từng tham gia
khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám
giành chính quyền cách đây 75 năm.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, khi mắt đã

mờ, mái tóc đã bạc trắng nhưng ông
Nguyễn Trung Chính vẫn còn nhớ rõ
được những ký ức hào hùng, sục sôi
của những ngày cách mạng mùa thu
tháng Tám năm xưa, khi đó ông 16
tuổi. Và cũng chính từ đây, ông
Nguyễn Trung Chính đã gắn bó, đi
theo con đường sự nghiệp cách mạng
của Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa
chọn. Ông Nguyễn Trung Chính nhớ
lại, khí thế cách mạng của nhân dân
khi đó như “chẻ tre”, sức mạnh khi đó
thuộc về Việt Minh nên một số thành
phần phản động của Quốc dân Đảng,
bọn tay sai thân Nhật hầu như bị cô
lập, làm cho quá trình giành chính
quyền không bị cản trở nhiều…  

Th�ng l
i tr$n v&n
Ngọ Môn - biểu tượng của Kinh

đô Huế xưa - vẫn sừng sững, uy
nghiêm, mặc cho bụi thời gian có làm
hoen mờ dấu tích vàng son một thời.
Nơi đây đã từng chứng kiến biết bao
biến động của thời cuộc, trong đó có
sự kiện lễ thoái vị của vua Bảo Đại,
vị vua cuối cùng của chế độ phong
kiến đã tồn tại hàng nghìn năm ở Việt
Nam, vào chiều 30/8/1945, mở ra một
trang sử mới của dân tộc.

Sau cuộc mít tinh ngày 23/8 tại
Sân vận động Huế, Ủy ban nhân dân
Cách mạng lâm thời tỉnh Thừa Thiên
- Huế điện ra Hà Nội báo cáo với T.Ư
về thắng lợi khởi nghĩa và đề nghị cử
phái đoàn vào tiếp nhận thoái vị của
vua Bảo Đại. Sau đó, phái đoàn T.Ư
do đồng chí Trần Huy Liệu làm
Trưởng đoàn, cùng đồng chí Nguyễn
Lương Bằng và Cù Huy Cận được cử
vào Huế tiếp nhận sự thoái vị của vua
Bảo Đại.

Chiều 30/8, ở Quảng trường Ngọ
Môn, trong một rừng cờ đỏ sao vàng,
biểu ngữ rực rỡ, hàng nghìn người
dân Thừa Thiên - Huế đã chứng kiến
giây phút lịch sử của dân tộc. Đúng

13h, vua Bảo Đại đầu chít khăn vàng,
mặc áo vàng cùng một số Bộ trưởng
trong Chính phủ Trần Trọng Kim và
đại diện hoàng gia đứng phía trái lầu
Ngọ Môn. Đoàn đại biểu Chính phủ
lâm thời nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa đứng bên phải. Vua Bảo
Đại đọc chiếu thoái vị và trao lại cho
đại diện Chính phủ ấn bằng vàng và
một thanh gươm bằng vàng nạm
ngọc, tượng trưng cho quyền lực của
chế độ phong kiến. 

Lúc này, trên kỳ đài Huế, cùng với
giai điệu hùng tráng của bài hát “Tiến
quân ca” cất lên, lá cờ đỏ sao vàng
được kéo lên tung bay giữa trời Huế
tự do, độc lập. Tiếp đó là tiếng hô
khẩu hiệu vang trời của biển người
“Việt Nam độc lập muôn năm”, “Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm”,
đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của cuộc
Cách mạng tháng Tám mùa thu lịch
sử trên đất Cố đô.

Theo nhà nghiên cứu lịch sử về
Huế Nguyễn Đắc Xuân, lúc đầu vua
Bảo Đại không biết ông Hồ Chí Minh
là ai, nhưng khi biết được Hồ Chí
Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, vua
Bảo Đại đã đồng ý thoái vị ngay. Khi
phái đoàn T.Ư do đồng chí Trần Huy
Liệu làm Trưởng đoàn vào Huế, vua
Bảo Đại đã ra đứng ngoài cửa điện
Kiến Trung để chờ phái đoàn đến làm
việc về thủ tục thoái vị và đặc biệt,
trong chiếu thoái vị, vua Bảo Đại đã
có câu nói nổi tiếng “Thà làm dân
của nước độc lập, còn hơn làm vua
một nước nô lệ”. Tất cả những chi tiết
đó cho thấy uy tín và sức ảnh hưởng
lớn của lực lượng cách mạng do Chủ
tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, dẫn tới
sự chuyển giao quyền lực êm đẹp ở
chính quyền T.Ư lúc bấy giờ, từ chế
độ quân chủ sang chế độ dân chủ. Sau
đó, Bảo Đại được Bác Hồ mời ra làm
cố vấn tối cao cho Chính phủ mới,
điều hiếm thấy trên thế giới.�

Cảnh vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn kiếm được tái hiện tại Bảo tàng Lịch sử
- Cách mạng Thừa Thiên - Huế

Cách đây 75 năm, Thừa Thiên - Huế là Thủ đô phong kiến, đầu não của chính quyền bù nhìn cả nước, nơi đóng
quân và bộ máy tối cao của cố vấn Nhật, nhưng sự lãnh đạo của lực lượng Việt Minh đã tập hợp, quy tụ được
sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cả tầng lớp quan lại phong kiến yêu nước, làm nên thắng lợi
trọn vẹn của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại đây, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

K� NI�M 75 N�M CÁCH M
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nay cũng như giai đoạn tới. Mặt khác, khả năng hấp
thụ vốn của thị trường trái phiếu chính phủ trong nước
còn hạn chế. Việc phát hành thêm khối lượng vốn lớn
sẽ dẫn đến nguy cơ gây áp lực gia tăng chi phí vay
vốn của Chính phủ hoặc dẫn đến rủi ro tái cấp vốn
trong những năm sau trong trường hợp Chính phủ
phải phát hành trái phiếu kỳ hạn ngắn để đáp ứng nhu
cầu vay tăng cao…

Ông Hiển cũng nhấn mạnh: Mức trần nợ công
được Quốc hội cho phép trong giai đoạn 2016-2020
là 65% GDP. Đến hết năm 2019, nợ công ở mức
khoảng 55% GDP. Năm 2020, với việc tăng trưởng
kinh tế và nguồn thu NSNN bị ảnh hưởng do đại dịch
Covid-19, nợ công có thể tăng lên 57 - 58% GDP, tuy
nhiên, vẫn còn dư địa rất lớn trước khi phải tính đến
phương án nâng trần nợ công.

Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ
trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công
để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
yêu cầu: Cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công đảm
bảo hiệu quả, bền vững, chỉ chi trong khả năng của
nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ; giảm dần
tỷ lệ nợ công đến năm 2030 không quá 60% GDP
(trên cơ sở chưa điều chỉnh), tiến tới giảm tỷ lệ bội
chi ngân sách và tỷ lệ nợ công so với GDP, hướng tới
cân bằng thu - chi NSNN.

Như vậy, việc tính toán, đề xuất trần nợ công cho
giai đoạn 2021-2025 để trình Quốc hội xem xét, phê
duyệt sẽ được cân nhắc kỹ để đảm bảo giữ vững an
ninh tài chính quốc gia, bền vững nợ, phù hợp với khả
năng vay vốn trên thị trường, đáp ứng nhu cầu đầu tư
phát triển, đồng thời phù hợp với khả năng trả nợ của
ngân sách, không làm ảnh hưởng đến chỉ số xếp hạng
tín nhiệm quốc gia cũng như hình ảnh của Việt Nam
trên trường quốc tế.

Việc huy động các nguồn vay mới, gồm các khoản
hỗ trợ việc ứng phó với dịch Covid-19 cần được thẩm
định, lựa chọn kỹ về tính hiệu quả, so sánh chi phí/lợi
ích để đảm bảo khả năng trả nợ trong trung, dài hạn.
Trường hợp Quốc hội phê duyệt điều chỉnh tăng tỷ lệ
bội chi NSNN năm 2020, Chính phủ cần tính đến việc
huy động từ các quỹ dự trữ tài chính trong nước, ngân
quỹ nhà nước, cũng có thể phải tính đến phương án
phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường vốn
quốc tế; đồng thời, cần đa dạng hóa các nguồn lực
khác như: nguồn viện trợ, đầu tư trực tiếp nước ngoài
để giảm áp lực lên nợ công.�

Lưu cũng nhấn mạnh, người dân có quyền bán rác
nhưng nếu xả thải nhiều thì phải trả phí nhiều. Bởi, nếu
người dân không phải trả tiền thì điều này vô tình lại
khuyến khích họ xả rác nhiều. 

Kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới cho thấy, thay
vì vứt rác đi, người dân có thể tiết kiệm và kiếm ra tiền.
Chẳng hạn ở Bắc Jakarta, Indonesia, 70kg vỏ lon có thể
đổi lấy 1g vàng tại Ngân hàng Tái chế Wijaya Kusuma.
Tùy số lượng rác mang đến, người dân sẽ nhận được
số tiền tương ứng. Nếu muốn đổi rác lấy thứ giá trị hơn
như vàng, người dân phải gửi tiền mặt cho nhân viên
cầm đồ. Sau đó, khi đã tiết kiệm đủ số tiền cho 5g vàng
dựa trên giá thị trường, họ có thể đến tiệm cầm đồ để
mang vàng về nhà. 

Ngoài Jakarta, Chương trình “Đổi rác lấy vàng”
cũng được thực hiện tại các thành phố khác của Indone-
sia như: Palembang, Bandar Lampung và Makassar.
Theo ông Budi Winarko - một trong những người sáng
lập Ngân hàng Tái chế Wijaya Kusuma, để nhận được
vàng, người dân cần thu thập rất nhiều rác thải. Xét về
khía cạnh tài chính, việc này chẳng đáng là bao. Tuy
nhiên, điều quan trọng là Ngân hàng đã thúc đẩy người
dân nâng cao nhận thức về môi trường, đẩy mạnh tái
chế và hạn chế rác thải.

Tại Việt Nam, lâu nay, ý thức của người dân đối với
việc phân loại, xử lý rác thải vẫn chưa thực sự tốt. Bởi
vậy, trước yêu cầu cấp bách bảo vệ môi trường hiện
nay, thiết nghĩ, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kinh
nghiệm quốc tế cũng như các đề xuất trên để tiếp tục
hoàn thiện việc sửa đổi Luật này. Chỉ khi có cơ chế
khuyến khích thì việc phân loại rác tại nguồn và giảm
phát thải rác sinh hoạt mới trở nên hiệu quả!.�
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hi�u l�c c�a các chính sách 

Theo đại diện KTNN chuyên
ngành III - đơn vị được Tổng
Kiểm toán Nhà nước giao nhiệm
vụ tham mưu, tổ chức triển khai
và áp dụng kiểm toán môi trường
(KTMT), công cụ KTMT sẽ giúp
KTNN thực hiện kiểm tra, đánh
giá đối với các vấn đề môi trường
một cách có hệ thống và khoa học
để xem xét, đánh giá mức độ hiệu
quả, hiệu lực của các chính sách,
quy định do Chính phủ ban hành;
chỉ ra những điểm bất cập, vướng
mắc. Từ đó, KTNN sẽ kiến nghị
Chính phủ, Quốc hội điều chỉnh
các chính sách, quy định một
cách kịp thời, hiệu quả, hiệu lực. 

Bên cạnh đó, với việc áp
dụng loại hình kiểm toán hoạt
động, KTNN sẽ đánh giá tính
kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với
các chương trình, hoạt động liên
quan tới các mục tiêu PTBV. Đây
là một trong những nội dung
kiểm toán quan trọng. Bên cạnh
việc xác nhận tính đúng đắn,
trung thực của các thông tin tài
chính, điều mà lãnh đạo Nhà
nước, các cơ quan quản lý cũng
như người dân quan tâm chính là
việc sử dụng nguồn lực tài chính
công, tài sản công có thực sự hiệu
quả? Cơ chế phối hợp của các
Bộ, ngành, địa phương được thực
hiện ra sao? Đây cũng chính là
những vấn đề được gợi mở từ các
cuộc KTMT do một số cơ quan
kiểm toán tối cao (SAI) trong
khu vực thực hiện thời gian qua.
Điển hình như cuộc kiểm toán
công tác quản lý chất thải rắn do
cơ quan KTNN Lào thực hiện
năm 2010-2011, bước đầu mang
lại những kết quả tích cực với
việc đã chỉ ra thực trạng và kiến
nghị cơ quan quản lý nhà nước
cần có những giải pháp triệt để để
khắc phục tình trạng ô nhiễm do
chất thải rắn gây ra. Hay như
cuộc kiểm toán công tác quản lý
và kiểm soát xói mòn tại lưu vực
sông Mê Công do cơ quan
KTNN Myanmar thực hiện trong
giai đoạn 2011-2012 đã chỉ ra

những bất cập trong công tác
quản lý nguồn nước tại chính
nước mình cũng như thực trạng
thiếu hợp tác, hỗ trợ từ cộng
đồng quốc tế... Chính những bất
cập này là nguyên nhân dẫn đến
việc bảo vệ môi trường tại đây
chưa đạt được hiệu quả như
mong muốn. 

Thông qua hoạt động kiểm
toán, cơ quan kiểm toán sẽ đưa ra
những đánh giá khách quan, cung
cấp thông tin một cách toàn diện,
cũng như đề xuất các kiến nghị
phù hợp giúp cho các cơ quan
quản lý kịp thời rút kinh nghiệm,

khắc phục những thiếu sót nhằm
nâng cao tính hiệu quả đối với
các chương trình, hoạt động kế
tiếp. Bên cạnh đó, kiểm toán còn
góp phần tăng cường tính công
khai, minh bạch gắn với trách
nhiệm giải trình trong công tác
quản lý, sử dụng tài chính công,
tài sản công nói chung và cho
việc thực hiện các mục tiêu
PTBV nói riêng. Đây cũng là một
trong những nội dung cơ bản của
mục tiêu PTBV số 16: Xây dựng
các thể chế hiệu quả, có trách
nhiệm giải trình và có sự tham
gia ở các cấp. 

!	a ra các gi�i pháp nh'm c�i
thi�n môi tr	#ng 

Nhìn lại chặng đường phát
triển của KTNN Việt Nam, có thể
nói, hoạt động KTMT tuy mới
hình thành song đã được lãnh đạo
KTNN quan tâm, chú trọng.
KTNN đã và đang từng bước hoàn
thiện về cơ cấu, tổ chức cho lĩnh
vực KTMT, với việc thành lập
Phòng KTMT thuộc KTNN
chuyên ngành III. Phòng có chức
năng tổ chức triển khai và áp dụng
KTMT; đề xuất ban hành chính
sách, quy trình về KTMT... Lãnh
đạo KTNN cũng đặc biệt chú
trọng đến các nội dung KTMT và
thường xuyên quán triệt thực hiện
các nội dung này đến các đơn vị
kiểm toán thông qua các diễn đàn,
hội nghị cũng như các văn bản chỉ
đạo cụ thể. Bên cạnh những nội
dung KTMT được lồng ghép trong
các loại hình kiểm toán, đặc biệt là
kiểm toán báo cáo tài chính,
KTNN đã và đang thực hiện một
số cuộc KTMT chuyên biệt. Tính
từ khi thành lập bộ phận chuyên về
KTMT đến nay, KTNN đã thực
hiện 6 cuộc kiểm toán chuyên sâu
về lĩnh vực môi trường, từ đó đưa
ra những kiến nghị nhằm chấn
chỉnh, góp phần bảo vệ môi
trường tốt hơn. 

Đặc biệt, tại Cuộc họp trực
tuyến Ban Điều hành ASOSAI lần
thứ 55 vừa qua, KTNN Việt Nam
đã đề xuất chủ trì thực hiện cuộc
kiểm toán nguồn nước lưu vực
sông Mê Công, với sự tham gia
của các cơ quan kiểm toán Myan-

mar, Thái Lan và sự hỗ trợ kỹ
thuật của một số tổ chức quốc tế.
Theo kế hoạch, cuộc kiểm toán dự
kiến được khởi động vào quý
IV/2020 và các SAI chính thức
thực hiện kiểm toán vào năm
2021. Cuộc kiểm toán được kỳ
vọng mang lại những phân tích,
đánh giá và khuyến nghị các giải
pháp có tính bền vững nhằm cải
thiện môi trường trong bối cảnh
khu vực này đang phải đối mặt với
nhiều thách thức như ô nhiễm môi
trường, nguy cơ mất an ninh
nguồn nước và các quốc gia liên
quan chưa có sự quan tâm đúng
mức đối với vấn đề này. 

Theo ông Lê Doãn Hoài -
Trưởng phòng KTMT (KTNN
chuyên ngành III), để triển khai
cuộc kiểm toán này, đơn vị đang
phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế
cùng chuẩn bị tài liệu, lấy ý kiến
các cơ quan kiểm toán cùng tham
gia. Do diễn biến phức tạp của tình
hình dịch bệnh Covid-19, các bên
sẽ phải điều chỉnh công việc cho
phù hợp nhưng sẽ cố gắng hoàn
thành tốt các công việc đề ra theo
đúng kế hoạch.  

Đề cập đến trọng tâm KTMT
liên quan đến các mục tiêu PTBV,
ông Lê Doãn Hoài cho biết thêm,
qua phân tích thực trạng về KTMT
nói chung và KTMT liên quan đến
các mục tiêu PTBV nói riêng,
trong giai đoạn này, KTNN xác
định việc kiểm toán công tác chuẩn
bị của Chính phủ trong việc thực
hiện các mục tiêu PTBV là một
trong những nội dung kiểm toán
quan trọng nhằm đánh giá tính hiệu
lực, hiệu quả của các nỗ lực của
Chính phủ, cũng như thiết lập một
cơ chế giám sát, theo dõi, đánh giá
và báo cáo tiến độ thực hiện
Chương trình nghị sự năm 2030.�

Kiểm toán viên nhà nước kiểm tra công trình xử lý nước thải             
Ảnh: NGỌC BÍCH

Trong những năm qua, KTNN đã thể hiện rõ lập trường nhất quán đối với vấn đề bảo vệ môi trường
và nỗ lực không ngừng để thực hiện. Đặc biệt, với chức năng được hiến định là cơ quan hoạt động
độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, KTNN sẽ thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của
Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đối với Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình
Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (PTBV) đã được Chính phủ ban hành.

��y m�nh ki�m toán môi tr��ng vì m�c tiêu
phát tri�n b�n v#ng
� NGUYỄN LỘC

Cu�c ki�m toán h�p tác liên quan ��n ngu�n n�	c l�u v
c sông
Mê Công giai �o�n 2020-2021 do KTNN Vi�t Nam � xu�t, ch� trì
th
c hi�n chính là m�t trong nhiu hành ��ng thi�t th
c �� b�o v�
môi tr��ng khu v
c, c�ng nh� góp ph�n th
c hi�n các m�c tiêu vì s

PTBV c�a qu�c gia.�

đã đánh! Cơ hội có một cho quân, dân Việt
Nam cùng giành lấy chính quyền độc lập của
nước nhà… Chúng ta phải hành động cho
nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm,
vô cùng thận trọng! Cuộc thắng lợi hoàn
toàn nhất định sẽ về ta!”.

Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội Tân
Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam, đã
được triệu tập tại Tân Trào. Đây là dịp để
những người đại biểu nói lên tiếng nói của
tầng lớp mình, quyết định tương lai của đất
nước, cũng là hình thức tập dượt để chuẩn
bị ra đời Quốc hội trong những năm tháng
tiếp theo. Đại hội đã biểu thị lòng quyết tâm
cao độ, quyết định những vấn đề quan trọng
mang tính sống còn như: Thông qua 10
chính sách của Việt Minh, nhất trí tán thành
chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng...
Hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa, nhân dân
ta từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng đến miền
núi, từ nông thôn đến thành thị đã nổi dậy
giành chính quyền. Trong không khí khẩn
trương, sôi nổi, chỉ trong 15 ngày cuối tháng

Tám năm 1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã
giành được thắng lợi hoàn toàn, chính
quyền đã về tay nhân dân. Ngày 02/9/1945,
tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm
thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, qua đó
khẳng định “Nước Việt Nam có quyền
hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một
nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt
Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực
lượng, tính mạng và của cải để giữ vững
quyền tự do, độc lập ấy” . 

Tiếp nối thành công của Cách mạng
tháng Tám, 75 năm qua, Đảng và nhân dân
ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng của
dân tộc trong công cuộc chống thực dân
Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, mà
đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm
1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa

cầu”; là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa
Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước, non sông thu về một mối.

Trong những năm tháng xây dựng và đổi
mới đất nước, nhờ quyết tâm đoàn kết, đồng
lòng mà đất nước ta từ nước kinh tế kém
phát triển trở thành một nước có kinh tế phát
triển khá trong khu vực, đời sống nhân dân
được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định;
quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan
hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào
chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên
trường quốc tế được nâng cao. Những thành
tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp
tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong
những năm tới… 

Tại Lễ Kỷ niệm, các đại biểu đã cùng
xem bộ phim tài liệu “Ngày 2 tháng 9 năm
1945”. Bộ phim do Hãng phim Tài liệu và
Khoa học T.Ư sản xuất, có sử dụng các hình

ảnh, tư liệu của các nhà làm phim trong và
ngoài nước, tái hiện lại không khí của ngày
02/9/1945, giúp người xem hiểu biết sâu sắc
hơn về ý nghĩa, giá trị của Ngày Độc lập.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân đã dự Lễ trao Huân chương Lao
động của Nhà nước tặng các cán bộ lãnh đạo
Quốc hội. Tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương
Lao động hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch
Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch
Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Tổng Thư
ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn
Hạnh Phúc. Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong
muốn các cá nhân đón nhận phần thưởng
trong bất cứ hoàn cảnh hoặc ở cương vị công
tác nào, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của
người đại biểu nhân dân, luôn hướng tới mục
đích phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân;
tiếp tục có những đóng góp cho hoạt động
đổi mới của Quốc hội trong thời gian tới.�

Theo TTXVN

Ch� t
ch Qu�c h�i...          (Tiếp theo trang 1)
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Cách mạng công nghiệp 4.0
tác động mạnh mẽ tới các tổ
chức, đặc biệt là các tổ chức đã
triển khai ứng dụng công nghệ số
trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh. Chuyển đổi số mang lại
nhiều lợi ích cho tổ chức nhưng
đi kèm với đó là không ít rủi ro
trong hoạt động. Điều này đặt ra
những thách thức, yêu cầu mới
đối với hoạt động KTNB.  

Trước những thay đổi về quy
trình kinh doanh cùng với rủi ro
phát sinh trong điều kiện mới,
KTNB cần thực hiện song song
chức năng đảm bảo và tư vấn.
Chức năng đảm bảo được thực
hiện dựa trên đánh giá rủi ro,
cung cấp cho các bên liên quan
kết quả phù hợp, kịp thời về hiệu
quả quản lý và kiểm soát rủi ro.
Chức năng tư vấn giúp các tổ
chức đưa ra quyết định tốt hơn
không chỉ bằng cách giải quyết
và quản lý rủi ro hiện tại mà còn
đánh giá mức độ ảnh hưởng của
những rủi ro tới các chiến lược
chuyển đổi số và tăng trưởng kỹ
thuật số dài hạn. 

Để thực hiện 2 chức năng này,
Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng
Quản trị cần có tư duy chiến lược
về văn hóa đổi mới, cả phương
pháp, công cụ tiếp cận và kỹ
thuật kiểm toán; đặc biệt cần xác
định tầm nhìn cốt lõi của KTNB
để định hướng cách thức và tư
duy đổi mới phù hợp. 

Mô hình quản trị rủi ro trong
hoạt động của tổ chức, DN được
thiết kế bởi 3 vòng kiểm soát
theo thứ tự như sau: tiếp nhận và
xử lý trực tiếp giao dịch, quản lý
rủi ro, KTNB. Bộ phận KTNB
không trực tiếp tham gia vào
công tác quản lý rủi ro ở vòng

thứ 2 mà đảm nhận vai trò tìm
kiếm sự thống nhất giữa 3 tuyến
phòng thủ trên cơ sở phân tích,
đánh giá về hiệu quả của quản lý
rủi ro, từ đó dự báo về những rủi
ro mới, đưa ra cách thức để quản
lý rủi ro hiệu quả hơn và tư vấn
kịp thời cho nhà quản trị. Trong
điều kiện công nghệ phát triển và
ứng dụng rộng rãi vào hoạt động
kinh doanh, KTNB cần tận dụng
các mô hình tài nguyên linh hoạt
để có quyền truy cập vào những
thông tin về rủi ro, truy xuất
nguồn gốc và trách nhiệm giải
trình. Khi tầm quan trọng của
công nghệ trong việc thực hiện
KTNB tăng lên, thách thức
không phải là làm thế nào để áp
dụng sự nhạy bén kỹ thuật vào

các phương pháp cũ mà là thay
đổi tư duy về cách thức và
phương pháp kiểm toán trong
điều kiện mới để đạt được kết
quả mong muốn. 

Để thay đổi căn bản và toàn
diện hoạt động KTNB, kiểm
toán viên sẽ cần một lộ trình rõ
ràng, bước đi đầu tiên sẽ là
thiết lập tư duy và cam kết bao
gồm: chuyển đổi nhóm KTNB
và đẩy mạnh công nghệ để giải
quyết các rủi ro kinh doanh
mới nổi; tăng hiệu lực và hiệu
quả của KTNB để bảo vệ giá trị
tổ chức; thay đổi suy nghĩ;
đánh giá lại khả năng của
KTNB, phấn đấu trở thành một
thế hệ KTNB tiếp theo nhanh
nhẹn, nắm bắt công nghệ. 

Hình thành t	 duy ch� ��ng,
nhanh nh�y và t�ng c	#ng
kh� n�ng d� báo

Để đổi mới tư duy và thích
ứng với giai đoạn chuyển đổi
công nghệ số, KTNB phải xác
định các khu vực cần thay đổi,
xem xét những nguồn lực cần
đẩy mạnh cải tiến; chủ động thay
đổi cách tiếp cận lặp đi lặp lại và
linh hoạt hơn để thực hiện các
thay đổi liên tục khi hoạt động
kinh doanh phát triển và các cách
tiếp cận sáng tạo mới xuất hiện. 

Đồng thời, KTNB cần thay
đổi tư duy về các giá trị đóng góp
cho DN thông qua việc tập trung
nhiều hơn vào các rủi ro chiến
lược; đổi mới phương pháp kiểm
toán truyền thống; gia tăng giá trị

cho tổ chức thông qua hoạt động
tư vấn; tạo điều kiện giao tiếp
hiệu quả, chất lượng cao; nâng
cao nhận thức và tư duy thay đổi
chức năng, hoạt động của KTNB.

Trong thời đại biến động
không ngừng như hiện nay, khả
năng thích ứng sẽ là một trong
những yếu tố thành công quan
trọng của KTNB. Để đạt được
hiệu quả cao nhất, KTNB cần
hình thành tư duy phản ứng
nhanh để thích nghi với điều kiện
thực tế biến động liên tục. Đồng
thời, KTNB phải tăng cường khả
năng dự báo, đây chính là sự thay
đổi căn bản của KTNB để tạo ra
giá trị gia tăng cho tổ chức. 

Bên cạnh đó, KTNB cần nhận
biết rủi ro trong việc thực hiện
các thay đổi. Theo đó, các kiểm
toán viên nội bộ cần xác định
được 2 vấn đề khi thực hiện đổi
mới: Đầu tiên, bất kỳ thay đổi
nào trong một giai đoạn của vòng
đời kiểm toán đều có khả năng
ảnh hưởng đến các giai đoạn
khác. Thứ hai, những thay đổi
trong suốt vòng đời kiểm toán có
thể đòi hỏi những thay đổi liên
quan đến các quy trình. Vì vậy,
KTNB cần liên tục đánh giá mức
độ công việc của mình ảnh
hưởng như thế nào đến công tác
quản lý vận hành cũng như quản
lý rủi ro và tuân thủ của DN. 

Một yếu tố quan trọng giúp
cho KTNB hoạt động hiệu quả
là Ủy ban Kiểm toán cần có
chiến lược dài hạn, bố trí nhân
sự phù hợp để tập trung vào việc
cải cách lâu dài và bền vững cho
tổ chức chứ không chỉ đơn thuần
là các giải pháp vụ việc, từ đó
tạo nên thay đổi toàn diện và
mang lại lợi ích lớn hơn. Hội
đồng Quản trị cần trao quyền
cho bộ phận KTNB trên cơ sở
khuyến khích, tạo điều kiện cho
những ý tưởng sáng tạo để cải
tiến và đổi mới. 

Khi các tổ chức ngày càng
nhanh chóng thích nghi với quá
trình chuyển đổi số, hoạt động
KTNB cũng phải không ngừng
đổi mới để có thể cung cấp
thông tin, đưa ra các dự báo và
tư vấn kịp thời, giúp tổ chức,
DN nâng cao quản trị rủi ro
trong hoạt động.�

Ảnh minh họa

Kiểm toán nội bộ (KTNB) là cánh tay đắc lực của nhà quản trị cấp cao trong tổ chức. Để KTNB mang
lại giá trị gia tăng nhiều nhất cho tổ chức thông qua những tư vấn kịp thời, khả năng dự báo và hỗ trợ
quản lý rủi ro, nhà quản trị cấp cao và Ủy ban Kiểm toán cần có tầm nhìn chiến lược về hoạt động này.
Đặc biệt, trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ như hiện nay, KTNB cũng
cần thay đổi để thích ứng với yêu cầu mới.

Thay ��i t� duy v� ki�m toán n�i b� ��
thích �ng v�i yêu c�u phát tri�n m�i
� ThS. TRẦN PHƯƠNG THÙY - Khoa Kế toán, Kiểm toán, Học viện Ngân hàng

Theo các chuyên gia, khủng hoảng do
đại dịch Covid-19 gây ra đã buộc các

DN trong nước phải thay đổi mô hình kinh
doanh và cấu trúc chi phí. Thực tế cho thấy,
có những chi phí trước đây là định phí thì
nay DN đã phải chuyển thành biến phí như:
phí thuê mặt bằng, chi phí lương cho người
lao động. Bên cạnh đó, một số năng lực
như: tự động hóa, công nghệ… được xem
là thế mạnh của DN để kiến tạo khác biệt
thì giờ đây đã trở thành điều kiện tối thiểu
để vận hành. Trong khi đó, nhiều DN còn
mất đi lợi thế vốn có trước đây. Để đứng
vững qua giai đoạn này, các DN cần có
chiến lược chuyển hướng đầu tư vào các
yếu tố tăng trưởng và tăng sức bền.

Ông Hoàng Đức Hùng - Phó Tổng
Giám đốc Dịch vụ kiểm toán, PwC Việt
Nam - khuyến nghị: “Để chuẩn bị cho

những khủng hoảng trong tương lai, đây
chính là thời điểm thích hợp xem xét lại các
lĩnh vực DN ưu tiên, tìm kiếm sự khác biệt
trong chuỗi giá trị và đào tạo nhân viên theo
cách vận hành mới”. Đại diện PwC cho
rằng, DN cần cập nhật 4 bài học hữu ích
được đúc rút từ các cuộc khủng hoảng trước
đây để thích ứng với những biến đổi do tác
động của đại dịch hiện nay: 

Một là, sự thay đổi dài hạn trong thói
quen của người tiêu dùng - người tiêu dùng
kỳ vọng DN có nhiều sự lựa chọn hơn trong
trải nghiệm kỹ thuật số, do đó, những tương
tác trực tiếp về cơ bản sẽ thay đổi. 

Hai là, môi trường kinh doanh đầy biến
động và chứa nhiều yếu tố chưa rõ ràng.
Điều này buộc lãnh đạo DN đầu tư vào các
chiến lược ứng phó với những rủi ro từ các
tác nhân bên ngoài và nhanh chóng phục
hồi sau suy thoái. Họ quyết tâm thực hiện
các chiến lược linh hoạt để có thể hỗ trợ DN
trở nên bền vững hơn. 

Ba là, sự thay đổi trong tính chất
công việc khiến các nhà tuyển dụng dịch
chuyển từ mô hình lực lượng lao động
cố định sang mô hình kỹ thuật số, linh
hoạt và đa dạng hơn, góp phần hỗ trợ
làm việc tự chủ và thích ứng với môi

trường đầy biến động như hiện nay. 
Bốn là, việc đầu tư vào sức khỏe, an

toàn của nhân viên, cải thiện tính linh hoạt
của DN và bảo mật dữ liệu có thể trở thành
lợi thế cạnh tranh trong tương lai. 

Từ những bài học trên, Phó Tổng Giám
đốc PwC Việt Nam đã nêu ra 3 chiến lược
chính góp phần hỗ trợ DN vượt qua khủng
hoảng. Đó là: DN xem xét lại các ưu tiên
chiến lược, trong đó phải xác định lại chi
phí phù hợp với các yếu tố thúc đẩy tăng
trưởng; tái cấu trúc chi phí nhờ xác định
những điểm khác biệt trong chuỗi giá trị,
đặc biệt là phải tinh gọn quy trình, từ đó tái
đầu tư và phát triển; đào tạo nhân viên theo
phương pháp vận hành mới. “Lãnh đạo cần
phải có mục tiêu cụ thể, hướng tới tương lai
DN phát triển bền vững” - ông Hùng đặc
biệt nhấn mạnh.� THÙY LÊ

Bốn bài học hữu ích giúp doanh nghiệp 
vững vàng trong đại dịch
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� Là đơn vị được Tổng Kiểm
toán Nhà nước giao chủ trì cuộc
kiểm toán, ông có thể cho biết
những kết quả bước đầu nổi bật
trong việc thực hiện cơ chế tự
chủ của các trường ĐH công lập
hiện nay?

- Cũng như trên thế giới, lĩnh
vực giáo dục tại Việt Nam nói
chung và GDĐH nói riêng có tác
động đến mọi mặt của đời sống xã
hội, quyết định sự phát triển
nguồn nhân lực của đất nước, là
vấn đề được dư luận xã hội đặc
biệt quan tâm. Nhận thức được
tầm quan trọng của GDĐH, Nhà
nước ta đã chú trọng đến đổi mới
giáo dục, nâng cao chất lượng đào
tạo ĐH, từng bước giảm dần sự
bao cấp, nâng cao quyền tự chủ
của các trường... Bám sát chủ
trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước về quyền tự chủ, các
trường ĐH đã và đang nỗ lực đổi
mới, hoàn thiện, từng bước nâng
cao chất lượng đào tạo, nâng cao
quyền tự chủ. 

Kết quả nổi bật này được thể
hiện rõ trên nhiều phương diện,
như: Công tác quản lý tài chính
từng bước được hoàn thiện và
nâng cao thông qua việc tích cực
kiện toàn quy chế chi tiêu nội bộ,
hoàn thiện cơ chế quản lý; chủ
động tổ chức sắp xếp lại nhân sự
nhằm đảm bảo tinh gọn, hiệu quả;
nâng cao thu nhập cho người lao
động gắn với trách nhiệm của
người lao động. Các trường tự chủ
đã được giao nhiều quyền hơn
trong các lĩnh vực, giúp giảm bớt
các thủ tục hành chính nên đã chủ
động, linh hoạt hơn trong tổ chức
thực hiện các hoạt động của nhà
trường. Cũng nhờ được tự chủ về
tài chính, việc tăng số lượng và
chất lượng các đề tài nghiên cứu
khoa học từ việc thu hút các nguồn
đầu tư bên ngoài của các trường
cũng thuận lợi hơn. 

Thành công bước đầu trong
việc thực hiện chính sách tự chủ
tại các trường ĐH đã khẳng định
tính đúng đắn của chủ trương tự
chủ mà Đảng và Nhà nước đề ra,
phù hợp với xu thế phát triển cũng
như điều kiện thực tiễn tại Việt
Nam. Kết quả này cũng chính là
tiền đề để Đảng và Nhà nước tiếp
tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện
cơ chế để chính sách tự chủ thực
sự đi vào đời sống xã hội như một
lẽ tất yếu. 
�Bên cạnh kết quả đạt được như
trên, KTNN đã phát hiện những
bất cập nổi cộm nào khi thực
hiện cơ chế tự chủ đối với các
trường ĐH công lập, thưa ông?

- Có thể nói, những bất cập
trong việc triển khai thực hiện cơ
chế tự chủ tại các trường ĐH đang
đặt ra thách thức cho việc thực
hiện cơ chế này trong tương lai.
Trong đó, dưới áp lực tăng nguồn
thu do NSNN được cấp giảm dần,
dẫn đến một số trường ĐH có tình
trạng lạm thu, thu các khoản ngoài
quy định của Nghị định số
86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu,
quản lý học phí đối với các cơ sở
giáo dục. Hoặc ngược lại, áp lực

tăng thu dẫn đến phải hạ thấp điểm
tuyển sinh để thu hút nhiều người
học làm ảnh hưởng đến chất lượng
đầu vào của trường ĐH. Áp lực
thu cũng dẫn đến việc cạnh tranh
số lượng người học giữa các
trường ĐH và hệ lụy là các trường
nhỏ lẻ, các trường dân lập hay các
trường ĐH tại các địa phương rơi
vào yếu thế, không có học sinh
hoặc chất lượng đầu vào rất thấp,
ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. 

Nhiều trường thực hiện tăng
thu dịch vụ đào tạo theo lộ trình,
đồng nghĩa với việc gia tăng gánh
nặng đóng học phí lên người học.
Tuy nhiên, hiện chưa có quy định,
hướng dẫn cụ thể về việc các cơ sở
GDĐH phải duy trì và nâng cao
năng lực của quỹ học bổng từ các
nguồn thu hợp pháp để ngoài việc
khuyến khích, hỗ trợ sinh viên có
thành tích xuất sắc, còn phải có
trách nhiệm xã hội trong việc hỗ
trợ sinh viên nghèo hiếu học.
Trong khi đó, kết quả kiểm toán
cho thấy, nhiều trường chưa có
chính sách này làm ảnh hưởng đến
quyền được học tập của người học. 

Đáng chú ý, qua tự chủ đã xuất
hiện tình trạng các trường phát
triển theo hướng đào tạo đa ngành,
mở ngành mới theo xu thế việc làm
của xã hội, tuy nhiên, nhiều đơn vị
chưa chú trọng khảo sát tính cấp
thiết của việc mở ngành dẫn đến số
lượng tuyển sinh của một số ngành
mở mới đạt kết quả thấp. Tại một
số đơn vị, nhiều chương trình chất
lượng cao chưa có nhiều khác biệt
so với chương trình đào tạo chuẩn,
chất lượng dịch vụ chưa tương
xứng với mức thu. 

Một số trường, ngành đào tạo
có nhu cầu cao trong xã hội thì dễ
thu hút sinh viên, cũng như tăng
thu nhập cho giảng viên, tuy nhiên,
có một số trường, ngành đào tạo
mà nhu cầu xã hội không cao thì
rất khó khăn trong tuyển sinh, đặc
biệt là các ngành khoa học cơ bản,
trong khi đây là lĩnh vực vẫn rất
cần cho quá trình phát triển của đất
nước. Đây cũng là vấn đề rất đáng
quan tâm, bởi khi thực hiện mở

rộng quyền tự chủ, một số chuyên
ngành cần đào tạo, cần duy trì
nhưng lại thiếu cơ chế để phát
triển, chính sách tự chủ hiện chưa
giải quyết được vấn đề này. Chưa
kể, vì tự chủ nên nhiều trường tại
các vùng, miền không đủ sức cạnh
tranh với các trường lớn và không
thể thu hút người học. 

Bên cạnh đó, cơ chế quản lý
các đơn vị trực thuộc trường ĐH
cũng còn nhiều bất cập khi trong
một trường tồn tại nhiều mô hình
như: khoa, viện, trung tâm… Hạn
chế này đang gây khó khăn cho
công tác quản lý, cũng như giám
sát của xã hội đối với hoạt động
của trường. 

Về tự chủ trong quản lý và sử
dụng tài sản, để thu hút thêm nguồn
lực đầu tư, các trường có xu hướng
thực hiện liên doanh, liên kết. Tuy
nhiên, do hành lang pháp lý chưa
hoàn thiện, thiếu các hướng dẫn cụ
thể dễ dẫn đến tình trạng các trường
sử dụng đất, tài sản đầu tư ngoài
ngành không phù hợp với mục tiêu
phát triển GDĐH khi tham gia liên
doanh, liên kết, tiềm ẩn nguy cơ
thất thoát tài sản công. 

� Theo ông, trước thực trạng
này, các cơ quan quản lý cần có
giải pháp gì để thúc đẩy quá
trình tự chủ được mạnh mẽ, hiệu
quả hơn và thực sự đi vào cuộc
sống theo chủ trương đúng đắn
mà Đảng và Nhà nước đã đề ra?

- Đúc rút từ thực tiễn kiểm
toán, tôi cho rằng có 6 nhóm giải
pháp cần đẩy mạnh. 

Thứ nhất, cần hoàn thiện cơ
chế, chính sách tự chủ tại các
trường ĐH để hạn chế những
vướng mắc trong quá trình thực
hiện như: chính sách về lao động,
tiền lương, chính sách học bổng;
chính sách đầu tư công, chính
sách về xã hội hoá, thành lập DN
trực thuộc… Hoàn thiện các văn
bản pháp luật liên quan đảm bảo
sự đồng bộ, thống nhất giữa các
văn bản pháp luật về tự chủ theo
quy định tại Luật GDĐH sửa đổi
có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và
Điều lệ tổ chức các trường ĐH.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh
việc tuyên truyền, phổ biến và
thống nhất nhận thức trong các
cấp quản lý và người lao động
trong các trường ĐH công lập về

những nội dung tự chủ tại các
trường ĐH, những đổi mới của
chính sách tự chủ; đồng thời sớm
cụ thể hóa các quy định của Nghị
định số 16/2015/NĐ-CP đối với
lĩnh vực giáo dục. Trong tương
lai, nên nghiên cứu ban hành luật
về đơn vị sự nghiệp công lập để
quản lý các đơn vị sự nghiệp công
lập, trong đó có các trường ĐH,
tránh việc một đơn vị sự nghiệp
công bị quá nhiều luật chi phối và
khó khăn trong thực hiện cũng
như kiểm tra, giám sát. 

Thứ ba, tiếp tục đẩy nhanh lộ
trình và sớm hoàn thành việc tính
đúng, tính đủ chi phí trong giá
dịch vụ giáo dục ĐH; tiếp tục đổi
mới toàn diện và nâng cao chất
lượng dịch vụ đào tạo. Cần nghiên
cứu thay việc hỗ trợ NSNN theo
mức độ tự chủ của các trường
ĐH sang việc ban hành danh mục
các đối tượng được hưởng sự hỗ
trợ của Nhà nước trong sử dụng
dịch vụ công… từ đó thay đổi
cách hỗ trợ của Nhà nước sang
việc hỗ trợ cho đối tượng sử dụng
dịch vụ công. 

Thứ tư, đẩy mạnh phân cấp,
giao quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, nhân sự và tài
chính và cơ hội liên doanh, liên
kết đầu tư cho các trường ĐH. Đi
liền với đó là nâng cao trách
nhiệm giải trình gắn với trách
nhiệm của người đứng đầu các cơ
sở GDĐH về tính công khai,
minh bạch trong các khoản thu
chi tại đơn vị.

Thứ năm, rà soát, phân nhóm
các trường ĐH theo vùng miền,
chuyên ngành đào tạo phù hợp với
các chính sách hỗ trợ từ NSNN;
xác định lộ trình thực hiện cơ chế
tự chủ phù hợp định hướng và quy
hoạch phát triển vùng, có chính
sách về cân bằng nghề nghiệp xã
hội… nhằm tăng cường sức cạnh
tranh của các trường ĐH ở địa
phương, các trường đào tạo ngành
đặc thù, ngành khoa học cơ bản,
từ đó cung cấp nguồn nhân lực
chất lượng cao cho cả nước.

Thứ sáu, cần có hướng dẫn cụ
thể về mô hình tổ chức các đơn vị
trực thuộc trường ĐH; quy định
về trách nhiệm người đứng đầu;
quy định về cơ chế tài chính (cơ
chế liên kết; nguồn vốn chủ sở
hữu) nhằm xây dựng môi trường
pháp lý đầy đủ và phù hợp cho các
trường trong việc quản lý, điều
hành các đơn vị trực thuộc. 
� Xin trân trọng cảm ơn ông!�

TS. Lê Đình Thăng

KI�M TOÁN CHUYÊN �� TH�C HI�N C� CH� T� CH	 T
I CÁC TR��NG �
I HC, 
B�NH VI�N CÔNG L�P:

Kỳ cuối Giám sát, �i�u ch	nh k
p th�i �� ��m b�o
tính �úng �n c�a chính sách t� ch� ��i h�c
� NGUYỄN LỘC - HỒNG THOAN (thực hiện)

Qua t�ng h�p s� li�u chi s
 nghi�p �ào t�o cho th�y, các
kho�n chi cho con ng��i chi�m t	i 55 - 65% t�ng chi c�a c� s�
GD�H, trong khi t� l� các kho�n chi nh�m nâng cao ch�t l��ng
ch��ng trình �ào t�o, nghiên c�u khoa h�c, ��u t� c� s� v�t
ch�t… là nh�ng n�i dung r�t quan tr�ng t�o nên tim l
c phát
tri�n và v! th� c�a các tr��ng l�i ch�a ���c quan tâm �úng m�c.�

Tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập (gọi chung là GDĐH) là xu thế tất yếu để
nâng cao tính chủ động của các trường ĐH khi thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược,
cũng như 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 đối với các trường ĐH đã đạt được một số
thành công nhất định. Thông qua kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn
2016-2018 tại các trường ĐH công lập, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả bước đầu, KTNN
đã phát hiện nhiều bất cập về cơ chế, những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở GDĐH trong
quá trình thực hiện tự chủ, từ đó có kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách này. TS. Lê Đình
Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - đã có những chia sẻ, đánh giá dưới góc nhìn
khoa học và thực tiễn về vấn đề này.
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Thông tin đưa ra tại Lễ Công bố
số hóa và kế hoạch chuyển đổi số
ngành dược diễn ra mới đây cho
thấy, từ năm 2018, Cục Quản lý
Dược (Bộ Y tế) đã thực hiện xây
dựng, kết nối, liên thông thành
công 13 DVC trực tuyến với Cơ
chế một cửa quốc gia. Đến năm
2019, Cục hoàn thành và đưa vào
hoạt động các DVC trực tuyến
phục vụ việc kê khai/kê khai lại giá
thuốc và tính đến ngày 30/6/2020,
Cục đã cung cấp 93 DVC trực
tuyến mức độ 4 phục vụ người dân
và DN (đạt 100%) được tích hợp
lên Cổng DVC Bộ Y tế; 15 DVC
trực tuyến tham gia Cơ chế một cửa
quốc gia trong lĩnh vực xuất/nhập
khẩu thuốc và công bố mỹ phẩm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương
Quốc Cường đánh giá, việc cung
cấp 100% các DVC trực tuyến mức
độ 4 đã tạo điều kiện thuận lợi tối
đa cho cá nhân, DN thực hiện thủ
tục hành chính tại Cục Quản lý
Dược; giúp giảm thời gian
gửi/nhận hồ sơ, tăng tính công khai,
minh bạch, tránh phiền hà, nhũng
nhiễu, giúp DN dễ dàng theo dõi
tiến độ xử lý hồ sơ. Qua đó đã đem
lại hiệu quả kinh tế do cắt giảm
được nhiều chi phí; việc quản lý,
lưu trữ, bảo quản và truy xuất hồ sơ
tại Cục được thực hiện một cách
thuận tiện.

Trong quản lý thuốc, từ tháng
8/2018, Cục Quản lý Dược đã triển
khai kết nối mạng các nhà thuốc
toàn quốc. Chỉ trong 12 tháng, Cục
đã hoàn thành kết nối 63/63
tỉnh/thành phố với gần 100% cơ sở
cung ứng thuốc đã có phần mềm;

tạo thuận lợi cho việc quản lý, truy
xuất nguồn gốc, xuất xứ, quản lý
giá thuốc và tăng cường kiểm soát
thuốc kê đơn và bán thuốc kê đơn.
Đặc biệt, tháng 8/2019, Cục Quản
lý Dược đã khai trương Ngân hàng
dữ liệu ngành dược (drugbank.vn)
với thông tin tra cứu của hơn
10.000 thuốc, giúp người dân và
DN trong việc tiếp cận thông tin về
thuốc. Đến nay, Ngân hàng đã được
cập nhật và cung cấp thông tin, dữ

liệu của 15.226 thuốc đang được
cấp phép lưu hành còn hiệu lực tại
Việt Nam. “Sự ra mắt của drug-
bank.vn đã tạo dấu ấn tiên phong
trong việc số hóa dữ liệu thuốc và
các dữ liệu liên quan không chỉ tại
Việt Nam mà còn trên thế giới” -
Cục trưởng Cục Quản  lý Dược Vũ
Tuấn Cường cho biết.

Tiếp đó, từ tháng 01/2020 đến
nay, Cục Quản lý Dược đã hoàn
thành việc xây dựng hệ thống phần

mềm khởi tạo mã định danh cho
từng loại thuốc. Toàn bộ mã định
danh trở thành khối dữ liệu cơ bản
không chỉ là dữ liệu của Cục mà
còn là dữ liệu dùng chung của
ngành y tế trong chuyển đổi số với
đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử,
y bạ điện tử, giám định thanh toán
bảo hiểm y tế…

Bên cạnh đó, để khắc phục tình
trạng cấp trùng chứng chỉ hành
nghề ở các địa phương cũng như
giúp các cơ quan quản lý giám sát
việc cấp chứng chỉ hành nghề
dược, Cục Quản lý Dược đã xây
dựng phần mềm quản lý dữ liệu
hành nghề, kinh doanh dược với
thông tin về toàn bộ các cơ sở kinh
doanh dược và 115.080 chứng chỉ
hành nghề đã được cấp trên toàn
quốc; giúp quản lý được quy mô
của hệ thống sản xuất, kinh doanh
dược và có đầy đủ thông tin các cơ
sở nhập khẩu, đăng ký thuốc. 

Hoàn thành s� hóa d* li�u
d	
c vào n�m 2023

Với nền tảng sẵn có, Cục Quản
lý Dược đặt mục tiêu về đích trước

2 năm trong thực hiện “Chương
trình chuyển đổi số quốc gia đến
năm 2025, định hướng đến năm
2030”. Cụ thể, đến năm 2023, đảm
bảo duy trì hoạt động 100% DVC
trực tuyến mức độ 4 được tích hợp
lên Cổng DVC Quốc gia, được
cung cấp trên nhiều phương tiện
truy cập khác nhau, bao gồm cả
thiết bị di động; tối thiểu 90%
người dân và DN hài lòng về việc
giải quyết thủ tục hành chính thông
qua các DVC trực tuyến; số hóa
100% thông tin, dữ liệu thuốc được
cấp phép lưu hành còn hiệu lực tại
Việt Nam, cập nhật lên Ngân hàng
dữ liệu ngành dược; đảm bảo 100%
hồ sơ công việc được xử lý trên môi
trường mạng…

Theo Cục trưởng Vũ Tuấn
Cường, để đạt mục tiêu trên, ngành
dược sẽ triển đồng bộ các giải
pháp, nhất là việc hoàn thiện thể
chế, văn bản quy phạm pháp luật,
quy trình tác nghiệp, cắt giảm thủ
tục hành chính trong lĩnh vực
chuyên ngành dược để đáp ứng
yêu cầu trong quá trình chuyển đổi
số. Bên cạnh đó, phát triển, hoàn
thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về
dược, ứng dụng các công nghệ dữ
liệu lớn trong xây dựng, lưu trữ dữ
liệu ngành dược; ứng dụng các
công nghệ phân tích (Analytics) để
phân tích nhanh số liệu về hoạt
động cung ứng thuốc đảm bảo kịp
thời, chính xác, từ đó có chính sách
quản lý ngành dược phù hợp. Đồng
thời, nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ
nhân tạo (AI) hỗ trợ trong việc
thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc trực
tuyến; đẩy mạnh hợp tác đào tạo
nguồn nhân lực nòng cốt trong
chuyển đổi số ngành dược…�

Việc số hóa đã tạo thuận lợi để tăng cường kiểm soát thuốc kê đơn                                                                                
Ảnh tư liệu

S� HÓA NGÀNH D��C: 

T�ng tính minh b�ch, gi�m chi phí
� Đ.KHOA

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước
- Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị tổ chức quán

triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị
quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này,
đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện ở đơn vị.

- Bám sát nội dung, nhiệm vụ để chủ động xây dựng
và tổ chức thực hiện Kế hoạch sát hợp với hoạt động
của đơn vị.

- Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo
cáo định kỳ về tình hình thực hiện Kế hoạch của đơn vị
và gửi về KTNN (qua Văn phòng KTNN) trước ngày
25/11 hằng năm.

- Bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để
thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các công nghệ, giải
pháp mới của cuộc CMCN 4.0 để triển khai ứng dụng
CNTT phù hợp yêu cầu thực tế của KTNN và hoạt động
kiểm toán.

2. Trung tâm Tin học
- Là đơn vị chuyên trách CNTT và thường trực Ban

Chỉ đạo CNTT của KTNN chủ trì tham mưu Ban cán
sự đảng, Đảng ủy KTNN, Lãnh đạo KTNN trong việc
triển khai hiệu quả Kế hoạch.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng KTNN và các đơn
vị thực hiện nhiệm vụ số 3; theo dõi, đôn đốc, hướng
dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc KTNN trong việc
thực hiện Kế hoạch.

3. Vụ Pháp chế
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN

tổ chức thực hiện nhiệm vụ số 2 về hoàn thiện cơ chế,

chính sách tạo thuận lợi cho việc chủ động tham gia
cuộc CMCN 4.0 và quá trình chuyển đổi số của KTNN.

4. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước
Phối hợp với Trung tâm Tin học thực hiện nhiệm vụ

số 3; phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo định kỳ hằng
năm theo quy định.

5. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ
kiểm toán

Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn
vị trực thuộc KTNN tổ chức thực hiện nhiệm vụ số 4
về phát triển nguồn nhân lực theo hướng chủ động tham
gia cuộc CMCN 4.0.

6. Vụ Hợp tác quốc tế
Chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 5 về đẩy mạnh hợp

tác trong và ngoài nước để tận dụng thành tựu của cuộc
CMCN 4.0 vào hoạt động của KTNN, đặc biệt là hoạt
động kiểm toán.

7. Báo Kiểm toán
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng KTNN xây dựng

và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền về cuộc
CMCN 4.0 và việc ứng dụng thành quả của cuộc
CMCN 4.0 trong hoạt động của KTNN.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành
động của Chính phủ chủ động tham gia cuộc CMCN
4.0 của KTNN. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn,
vướng mắc báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét,
quyết định.�

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(đã ký)

Hồ Đức Phớc

AFCA và PwC chia sẻ cơ hội đầu tư 
tại Việt Nam 

Mới đây, Hiệp hội Hợp tác tài chính châu Á (AFCA)
và PwC đã phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ
đề: “Đầu tư và tài trợ Vành đai & Con đường - Đầu tư
vào Việt Nam”. 

Tại đây, các chuyên gia của PwC đã chia sẻ những
hiểu biết sâu sắc về sự phát triển quốc tế, chuyển đổi
kinh tế và ngành của Việt Nam, đồng thời đánh giá việc
kiểm soát Covid-19 và các cơ hội đầu tư tại Việt Nam
trong thời gian tới. Hội thảo thu hút hơn 50 thành viên
của AFCA và đại diện của các tổ chức liên quan đến từ
Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Kazakhstan...�

BẮC SƠN

Covid thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
Vừa qua, PwC đã công bố Khảo sát về niềm tin Kỹ

thuật số 2020 với nhiều thông tin đáng chú ý về thị trường
Việt Nam. Theo đó, Covid-19 đã thúc đẩy chuyển đổi kỹ
thuật số ở hầu hết các DN trong nước và quốc tế. Theo
đánh giá từ khảo sát, đây là thời điểm để DN xem xét lại
các ưu tiên cho chiến lược và đầu tư an toàn bảo mật
thông tin.�                  THÙY LÊ 

APT khai giảng khóa học 
về Luật Doanh nghiệp 

Ngày 15/8, Học viện APT đã khai giảng Khóa học về
Luật DN và tuân thủ dành cho giám đốc điều hành, chủ
DN, kiểm toán viên độc lập và kế toán DN… Khóa học
giúp học viên được trực tiếp tiếp cận các hoạt động của
DN, những vấn đề thường phát sinh như: thay đổi vốn
điều lệ, thành lập chi nhánh, thành lập địa điểm kinh
doanh, thành lập văn phòng đại diện; các vấn đề về tạm
ngừng kinh doanh, giải thể, phá sản DN...�   B.SƠN

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

(Tiếp theo và hết)

Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ công (DVC), quản lý thuốc,
quản lý cơ sở cung ứng thuốc và quản lý chứng chỉ hành nghề, ngành dược đã tạo điều kiện thuận lợi
tối đa cho cá nhân, DN trong thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó góp phần tăng tính công khai, minh
bạch, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế do cắt giảm được nhiều chi phí liên quan.



THỨ NĂM 20-8-202010
!�i m�i quy trình kim tra theo h	�ng
�(n gi�n d�n

Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một
cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và
tạo thuận lợi thương mại cho biết: Công tác
cải cách kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối
với hàng hóa nhập khẩu đã đạt một số kết
quả. Cụ thể, tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải
KTCN trước thông quan đã giảm từ mức
xấp xỉ 26% năm 2015 xuống còn 19,1% vào
năm 2019; hầu hết các lĩnh vực KTCN đã
chuyển sang kiểm tra sau thông quan,
chuyển trọng tâm sang hậu kiểm, từ đó tiết
kiệm chi phí và thời gian cho DN. 

Tuy vậy, con số này chưa đạt được yêu
cầu của Chính phủ là giảm còn dưới 10%
đối với hàng nhập khẩu vào năm 2018-
2019. Bên cạnh đó, mới có 12.600/82.698
mặt hàng thuộc diện quản lý của các Bộ,
ngành được cắt giảm KTCN. Đây là con số
còn khá xa so với yêu cầu phải cắt giảm
50% hàng hóa thuộc diện quản lý và KTCN
vào năm 2018-2019. Một số Bộ, ngành còn
thiếu quyết liệt và khẩn trương trong việc
cải cách toàn diện hoạt động KTCN đối với
hàng hóa nhập khẩu; thiếu sự kết nối, trao
đổi và chia sẻ thông tin giữa cơ quan KTCN
và cơ quan hải quan, dẫn đến khó khăn cho
quá trình thực hiện; chưa áp dụng thực chất
nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất
lượng hàng nhập khẩu hoặc đã áp dụng
nhưng chưa hiệu quả...

Nhằm cải cách thực chất và toàn diện
công tác KTCN đối với hàng hóa nhập
khẩu, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ
trì xây dựng Đề án Cải cách KTCN theo
hướng cơ quan hải quan là đầu mối KTCN
tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến
an ninh, quốc phòng, kiểm dịch...), Bộ quản
lý chuyên ngành làm nhiệm vụ hậu kiểm.
Thực hiện yêu cầu này, Bộ Tài chính (Tổng
cục Hải quan) đã xây dựng Đề án “Cải cách
mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an
toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu”.

Theo Ban Soạn thảo Đề án, dự kiến mô
hình mới về hàng hóa nhập khẩu thuộc diện
kiểm tra chất lượng được chia thành 2 nhóm
gồm: hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất
lượng và miễn kiểm tra. Trong đó, hàng hóa
thuộc diện kiểm tra chất lượng được chia
vào 5 quy trình kiểm tra theo hướng đơn
giản dần. Cụ thể: DN thực hiện việc kiểm
tra chất lượng trước khi làm thủ tục nhập
khẩu thì Bộ, ngành kiểm tra chất lượng và
thông báo kết quả để làm cơ sở thông quan
(nhánh 1). DN thực hiện việc kiểm tra chất

lượng tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu
thì cơ quan hải quan là đầu mối kiểm tra
chất lượng. Hàng hóa đã có chứng nhận hợp
quy nhưng chưa được Bộ, ngành kiểm tra
chất lượng, cơ quan hải quan kiểm tra chứng
nhận, ra thông báo và thông quan (nhánh 2). 

Hàng hóa chưa có chứng nhận hợp quy,
cơ quan hải quan gửi yêu cầu đến tổ chức
giám định được chỉ định để thực hiện giám
định, ra thông báo kết quả để thông quan
(nhánh 3). Hàng hóa do cùng nhà sản xuất,
cùng xuất xứ, cùng tên gọi, mã số HS và
giống nhau về mọi phương diện đã có 3 lần
liên tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương
thức kiểm tra chặt (không phân biệt nhà
nhập khẩu) thuộc 1 trong 3 nhánh trên sẽ
được kiểm tra thông thường - kiểm tra hồ sơ
(nhánh 4).

Hàng hóa do cùng nhà sản xuất, cùng
xuất xứ, cùng tên gọi, mã số HS và giống
nhau về mọi phương diện đã có 3 lần liên
tiếp đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương
thức kiểm tra thông thường theo từng nhà
nhập khẩu được chuyển sang phương thức
kiểm tra giảm. Cơ quan hải quan chọn ngẫu
nhiên tối đa 5% tổng số lô hàng nhập khẩu
được áp dụng phương thức kiểm tra giảm
của 1 năm liền kề trước đó để kiểm tra hồ
sơ (nhánh 5).

Doanh nghi�p k+ v$ng vào hi�u qu�
th�c thi !" án

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải
quan Mai Xuân Thành cho biết: Mô hình
mới sẽ áp dụng đầy đủ, hiệu quả các
phương pháp kiểm tra tiên tiến như: truy

suất nguồn gốc, quản lý rủi ro, phù hợp với
thông lệ quốc tế; qua đó góp phần cắt giảm
chi phí, thời gian và tạo thuận lợi cho DN,
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế,
đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, quyền,
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Ông Trần Đức Nghĩa - đại diện Hiệp
hội DN dịch vụ logistics Việt Nam (VLA)
- nhận định, trước đây, đối tượng KTCN
không chỉ là hàng hóa mà còn là DN nhập
khẩu, còn theo Dự thảo, đối tượng quản lý
chỉ là hàng hóa. Đây là sự thay đổi lớn giúp
tiết kiệm rất nhiều nguồn lực xã hội. 

Đại diện Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam cho rằng, quy trình của
Đề án về cơ bản sẽ giảm được thời gian cho
DN và cơ quan có chức năng kiểm tra (tối
thiểu giảm được 2 ngày cho 1 lô hàng), đặc
biệt, khi cơ quan hải quan tích hợp được dữ
liệu về kết quả kiểm tra chất lượng hàng
hóa để áp dụng cho lô hàng sau, lượng hàng
hóa phải kiểm tra sẽ giảm rất lớn. 

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến góp ý
cho Đề án, đại diện các Bộ: Khoa học và
Công nghệ, Y tế đã lần lượt kiến nghị: Đề
án cần làm rõ trách nhiệm hàng hóa gắn
với chủ hàng (nhà nhập khẩu) trong trường
hợp hàng hóa đó không phù hợp tiêu
chuẩn chất lượng để có căn cứ xử lý; quy
định về kiểm tra chất lượng sản phẩm đối
với hàng hóa do DN tự chịu trách nhiệm,
đồng thời cần phân định rõ trách nhiệm
của các Bộ, ngành trong việc kiểm tra
hàng hóa nhập khẩu…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai
yêu cầu: Ban Soạn thảo tiếp thu ý kiến góp
ý trên, làm rõ hơn trách nhiệm của cơ quan
hải quan, các Bộ, ngành cũng như trách
nhiệm phối hợp giữa các bên để Đề án đảm
bảo cơ sở pháp lý và có tính khả thi cao…
Đồng thời, Tổng cục Hải quan hoàn thiện
Dự thảo Đề án để báo cáo Bộ Tài chính,
trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng
8/2020.�

Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu sẽ góp phần cắt giảm chi
phí, thời gian và tạo thuận lợi cho DN                                                         Ảnh minh họa

Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với
hàng hóa nhập khẩu (Đề án) đang được Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) hoàn
thiện. Cộng đồng DN kỳ vọng, việc ban hành và triển khai Đề án này trong tương
lai sẽ giúp giảm chi phí, thời gian và tạo thuận lợi cho DN. 

C�I CÁCH MÔ HÌNH KI�M TRA CH�T L��NG HÀNG HÓA NH�P KH�U: 

Gi�m chi phí, th�i gian, t�o thu$n l�i 
cho doanh nghi�p
�MINH ANH

Nhận định trên được các chuyên gia chứng khoán đưa
ra tại Hội thảo FiinTrade Talk 2: Triển vọng và cơ

hội chứng khoán đến cuối năm 2020 vừa diễn ra. 
Nguyên Giám đốc Đầu tư Quỹ APS Singapore Đào

Phúc Tường cho hay, trong 20 năm qua cũng như 10 - 15
năm tới, Việt Nam là điểm đến đầu tư tương đối hấp dẫn
so với các nước trong khu vực và các nước nhóm thị
trường cận biên. Chứng khoán Việt Nam đã thu hút dòng
vốn ngoại khá tốt, nhưng thị trường cũng chịu áp lực rút
vốn của các nhà đầu tư nước ngoài mỗi khi khủng hoảng
xảy ra.

Các số liệu cho thấy, từ đầu năm tới nay, khối ngoại
đã rút ròng khoảng 20.000 tỷ đồng nếu không tính giao
dịch mua thỏa thuận liên quan tới Vinhomes. Theo ông
Tường, có hai yếu tố dẫn đến điều này. Thứ nhất, nhà đầu
tư nước ngoài rút vốn để giải quyết các vấn đề nội tại. Thứ
hai, bản thân các nhà đầu tư toàn cầu phải đánh giá lại rủi
ro tại thị trường Việt Nam trong bối cảnh các thị trường
khác đều sụt giảm, đồng thời tái cơ cấu lại danh mục.

Cũng theo chuyên gia này, 2 - 3 năm qua, Việt Nam
là thị trường hấp dẫn với nhà đầu tư ngoại nhờ yếu tố vĩ
mô ổn định. Tuy nhiên lúc này, các quỹ trên toàn cầu cũng
đang gặp nhiều khó khăn sau biến cố Covid-19 nên sẽ
phải cân nhắc nhiều về việc gia tăng đầu tư vào thị trường
cận biên như Việt Nam.

Điểm sáng đáng chú ý trong động thái của khối ngoại
thời gian qua là một số thương vụ đầu tư giá trị lớn như:
Quỹ Kohlberg Kravis Roberts đầu tư vào Vinhomes, hay
GIC (Quỹ đầu tư thuộc Chính phủ Singapore) đầu tư vào
Masan. Thời gian tới, có thể sẽ xuất hiện những thương
vụ tương tự nhưng dòng tiền này tác động không quá rõ
ràng tới thị trường. Nhà đầu tư cá nhân sẽ chỉ hưởng lợi
mang tính chất ngắn hạn chứ không bền vững.

Với dòng tiền nội, theo Giám đốc Đầu tư PVIAM
Nguyễn Đức Hùng Linh, lãi suất giảm và mặt bằng giá
chứng khoán thấp vào cuối tháng 3 đã thu hút và hình
thành lực lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường.
Thậm chí, số tài khoản chứng khoán mở mới tăng vọt,

thanh khoản bùng nổ và tỷ trọng giao dịch nhà đầu tư
cá nhân trong tháng 6 đạt đỉnh trong nhiều năm. Tuy
vậy, việc thị trường hồi phục mạnh trong giai đoạn vừa
qua khiến mặt bằng định giá không còn rẻ và khó kích
thích nhà đầu tư mới tham gia như trước. Thị trường lúc
này đang thiếu động lực đủ mạnh để hút dòng tiền, từ
chính sách cho tới yếu tố đột phá từ nội tại DN. Chưa
kể, mặt bằng lãi suất thấp cũng cho thấy DN còn gặp
nhiều khó khăn và chỉ những cổ phiếu của các DN có
nền tảng cơ bản vững, chi trả cổ tức ổn định mới đủ hấp
dẫn nhà đầu tư. 

Ông Linh cũng cho rằng, giai đoạn sắp tới, ngay cả
khi lãi suất tiếp tục giảm, khó có thể kỳ vọng dòng tiền
mới từ các nhà đầu tư đổ mạnh vào thị trường. Việc lãi
suất thấp sẽ không dễ thúc đẩy những người không
chuyên rút tiền đổ vào chứng khoán và nếu có cũng
không nhiều. 

“Khó có dòng tiền mới, nhưng tôi hy vọng những quỹ
mới sẽ được thành lập theo kiểu quỹ chuyên nghiệp, quỹ
đầu tư cổ phiếu, quỹ đầu tư trái phiếu… có thể hút tiền
từ những người gửi tiền tiết kiệm. Phải phát triển mạnh
kênh trung gian tài chính này, chúng ta mới thực sự kéo
được tiền từ kênh tiết kiệm sang đầu tư chứng khoán” -
ông Linh chia sẻ.� HỒNG ANH

Khó kỳ vọng vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán 
những tháng cuối năm
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N�m b�t k�t qu� trin khai và 
��nh h	�ng c�a các B�

Mục tiêu chính của điểm đổi mới nêu
trên là để công tác đầu tư công ở các Bộ,
ngành ngày càng được thực hiện một cách
chuyên nghiệp, bài bản, đồng bộ, hiệu quả,
đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi nhu
cầu đầu tư đang rất lớn.

Tại cuộc họp với Bộ Công Thương,
đánh giá được đưa ra là hằng năm, Bộ
Công Thương đã triển khai và giải ngân
vốn đầu tư công tương đối tốt. Qua đó góp
phần nâng tỷ trọng công nghiệp và xây
dựng trong GDP giai đoạn 2016-2020 đạt
từ 30 - 35%; tỷ trọng công nghiệp và dịch
vụ trong GDP năm 2020 đạt khoảng 85%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến
năm 2020 gấp trên 3 lần năm 2010…

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công
Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, việc đầu
tư phát triển công nghiệp chưa tương xứng
với điều kiện và mức độ hội nhập do thiếu
nguồn lực thực hiện, đặc biệt là ngành
công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo. Trình
độ nhân lực, công nghệ còn hạn chế dẫn
đến sự thiếu kết nối giữa DN trong nước
và DN FDI; chính sách phát triển công
nghiệp mới dừng ở cấp Nghị định, do vậy
phải tháo gỡ bằng cách có luật riêng về
lĩnh vực công nghiệp. Trao đổi về định
hướng giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng
Trần Tuấn Anh nhấn mạnh rằng sẽ tập
trung đầu tư công vào các ngành, lĩnh vực
khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo và
giáo dục nghề nghiệp, giao thông, công
nghệ thông tin…

Còn tại cuộc họp với Bộ Giao thông
vận tải (GTVT), lãnh đạo Bộ GTVT cho
biết, quan điểm lập Kế hoạch của Bộ là
xác định rõ dự án tạo ra đột phá, thực sự
là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội nhanh, bền vững; đầu tư có tầm nhìn
trong mỗi kỳ trung hạn và phải chuẩn bị
danh mục cho tầm nhìn dài hạn; chú trọng
các dự án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản

lý nhà nước, chương trình Chính phủ điện
tử; phát huy năng lực vận tải của hệ thống
kết cấu hạ tầng hiện có.

Tuy nhiên, đại diện Bộ GTVT cũng
nêu những khó khăn, vướng mắc khi nhu
cầu đầu tư lớn hơn nhiều so với khả năng
cân đối nguồn lực; khi ưu tiên nguồn vốn
để tập trung ưu tiên đầu tư các dự án động
lực, đột phá dẫn đến không còn khả năng
cân đối cho các dự án khác; phải xử lý dứt
điểm các dự án BOT (xây dựng - kinh
doanh - chuyển giao) không có khả năng
thu phí hoặc phải dừng thực hiện theo
Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14;
phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền đầu
tư các dự án đường sắt đô thị; tháo gỡ
vướng mắc để có thể tiếp tục thi công,

hoàn thành các dự án cao tốc Bến Lức -
Long Thành…

!óng góp ý ki�n xây d�ng k� ho�ch 
��u t	 công trung h�n 

Góp ý về định hướng xây dựng Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 của Bộ Công Thương, Bộ
trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, cần
hướng đến mục tiêu tăng cường tính kết
nối giữa DN trong nước và DN FDI; thúc
đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển… Các
DN trong nước phải tiếp tục tham gia
chuỗi sản xuất bằng cách mua cổ phần của
các DN FDI thông qua hoạt động M&A,
chiếm lĩnh công nghệ, thị trường, chuỗi
giá trị…

Về công nghiệp hỗ trợ, cần tập trung
nghiên cứu và phát triển, cơ cấu các
ngành, lĩnh vực từ các chiến lược, quy
hoạch đối với một số ngành công nghiệp
chủ yếu tạo nền tảng để lập hệ sinh thái,
tham gia chuỗi giá trị; khuyến khích một
số DN, tập đoàn lớn của Việt Nam dẫn dắt
một số ngành công nghiệp để chuyển từ
Made in Vietnam thành Made by Vietnam.
Chú trọng phát triển thương mại điện tử,
thị trường trong nước, chuyển đổi số và
chuyển đổi sản xuất thông minh. 

Đóng góp ý kiến đối với Bộ GTVT, Bộ
trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, bên cạnh
những kết quả đã đạt được thì phát triển hạ
tầng giao thông chỉ mới tập trung chủ yếu
vào đường bộ; việc kết nối các phương
thức vận tải chưa tốt, các hạ tầng đấu nối,
liên vùng, kết nối các hạ tầng cảng, khu
công nghiệp, khu kinh tế chưa được quan
tâm; đường sắt, đường thủy, hàng hải chưa
được khai thác nhiều; quy hoạch các ngành
giao thông thiếu tính đồng bộ, không được
tích hợp, tính kết nối kém; chưa khắc phục
được tình trạng tắc nghẽn giao thông tại
các trung tâm, đô thị lớn. Đặc biệt, việc xây
dựng đường cao tốc chưa đạt mục tiêu đề
ra theo Nghị quyết số 13-NQ/TW là năm
2015 hoàn thành khoảng 600km và đến
năm 2020 hoàn thành đưa vào sử dụng
khoảng 2.000km đường cao tốc.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng
nhấn mạnh cần chú trọng giải quyết các
vấn đề liên quan đến dự án BOT; huy động
nguồn lực, thu hút nhà đầu tư tham gia vào
các dự án giao thông; tập trung vào các dự
án trọng điểm; phải quyết tâm hoàn thành
toàn bộ tuyến cao tốc Bắc - Nam; hạ tầng
giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu
Long; các dự án kết nối vùng, kết nối
phương thức vận tải, kết nối hạ tầng khu
công nghiệp, cảng biển; đường sắt đô thị,
đường vành đai; phát triển đường ven
biển, mở ra không gian phát triển mới, kết
nối các ngành lĩnh vực, đảm bảo quốc
phòng an ninh… Hạ tầng giao thông đóng
vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế
- xã hội, tạo diện mạo mới cho đất nước,
do đó cần huy động, bố trí nguồn lực ưu
tiên thực hiện các dự án giao thông.

Theo đánh giá của các Bộ, với cách
làm có nhiều đổi mới trong công tác xây
dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn này
sẽ giúp các Bộ xây dựng được kế hoạch
đúng định hướng, tầm nhìn và xác định rõ
các thứ tự ưu tiên trong thời gian tới.�

Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội       
Ảnh tư liệu

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang đôn đốc các Bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương
triển khai lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Điểm đổi mới
lần này, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ KH&ĐT được chủ động làm việc
trực tiếp với một số Bộ để cùng đánh giá về những kết quả đã đạt được; trao đổi,
thống nhất về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra kế hoạch cụ thể của giai
đoạn tới để khi nhìn lại sẽ thấy được kết quả rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực
nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và đột phá hơn.

XÂY D�NG K� HO
CH ��U T� CÔNG TRUNG H
N 2021-2025:

��i m�i �� ��m b�o tính chuyên nghi�p,
�!ng b� và hi�u qu�
� QUỲNH ANH

Tăng thu hơn 269 tỷ đồng từ thanh tra, 
kiểm tra thuế giao dịch liên kết

Qua thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với DN
có giao dịch liên kết, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã hoàn
thành thanh tra, kiểm tra 104 DN, truy thu, truy hoàn và phạt
hơn 269 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng xác định lại doanh thu, làm
giảm lỗ hơn 1.785 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1 tỷ đồng và điều
chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.373 tỷ đồng. Trong đó,
thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao
dịch liên kết đã truy thu hơn 148 tỷ đồng, giảm lỗ hơn
1.688 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn
1.489 tỷ đồng.�               THÙY ANH

Cảnh báo thủ đoạn thế chấp tài sản bằng ô tô
sát xi

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn yêu cầu
các tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát lại quy trình nội bộ về
cấp tín dụng, thẩm định, quản lý tài sản bảo đảm có liên quan
đến biện pháp bảo đảm bằng nhận thế chấp ô tô sát xi; tăng
cường quản lý, giám sát đối với tài sản bảo đảm là xe ô tô
sát xi nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bán, chuyển

nhượng tài sản thế chấp trái quy định pháp luật, tránh các
rủi ro có thể xảy ra đối với các TCTD trong quá trình cho
vay, thu hồi nợ, nhận, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm.

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi NHNN nhận được
phản ánh của cơ quan công an về việc một số đối tượng lợi
dụng kẽ hở trong quy trình cho vay, thế chấp tài sản bằng
xe ô tô sát xi để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho
các TCTD.� T.ĐỨC

Hơn 57.422 tỷ đồng hoàn thuế 
bằng phương thức điện tử

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, hiện có 6.580
DN thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức
điện tử. Cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 13.700 hồ sơ; gần
10.000 hồ sơ đã được hoàn với số tiền hơn 57.422 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã thí điểm triển khai hóa đơn điện
tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. HCM
và TP. Đà Nẵng. Đến nay, có 255 DN đang tham gia thí điểm
sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
Có 765.181 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên
hóa đơn đã cấp mã là hơn 20.448 tỷ đồng, số thuế trên hóa
đơn đã cấp mã là hơn 1.805 tỷ đồng.�    MINH ANH

+ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn
rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

+ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc vừa ký ban hành Quyết định số
1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu
đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo
quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà
ở xã hội.

+ Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số
71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự
toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính -
NSNN 3 năm 2021-2023. Theo đó, năm 2021,
thu nội địa phấn đấu tăng tối thiểu 9 - 11% so
với đánh giá ước thực hiện năm 2020.

+ Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết
tháng 7, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam
đạt 147,61 tỷ USD, tăng 1,5%, tương ứng tăng
2,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.�

HÒA LÊ
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T�p trung ��u t	 công ngh�, n� l�c
chuyn ��i s�

Các chuyên gia nhận định, phát
triển dịch vụ ngân hàng số giúp nâng
cao trải nghiệm cho khách hàng; gia
tăng chất lượng vận hành, năng lực
phục vụ; tạo ra nhiều sản phẩm - dịch
vụ tiện ích; giảm thiểu chi phí... Đặc
biệt, theo TS. Cấn Văn Lực - Chuyên
gia Kinh tế trưởng Ngân hàng
Thương mại cổ phần (TMCP) Đầu tư
và Phát triển Việt Nam (BIDV),
chuyển đổi số sẽ mang lại lợi ích lớn
cho các nhà băng dù chi phí đầu tư
công nghệ ban đầu khá tốn kém. Giả
sử, việc đầu tư công nghệ làm tăng
chi phí hoạt động khoảng 7% thì
doanh thu, lợi ích của ngân hàng là
gấp đôi, tăng khoảng 12 - 15%.

Thấy rõ được lợi ích trên, nhiều
ngân hàng đã có những động thái quyết
liệt nhằm nỗ lực chuyển đổi số. Ngày
12/8 vừa qua, BIDV đã tổ chức Lễ Phát
động Chiến dịch chuyển đổi số nền
khách hàng với chủ đề “BIDV Digi Up
- Thay đổi để dẫn đầu”. Tại đây, đại
diện BIDV cho biết, chuyển đổi số
không chỉ giới hạn ở việc số hóa dữ
liệu giao dịch mà còn tập trung nâng
cao trải nghiệm của khách hàng. Khách
hàng phải là trung tâm của mọi quyết
định chuyển đổi số. Hiện BIDV đang
có nhiều tiềm năng để triển khai số hóa
nền khách hàng với hơn 50% khách
hàng cá nhân có độ tuổi từ 35 tuổi trở
xuống. Ngân hàng này cũng đã kết nối
với hầu hết các công ty fintech, gần
1.000 nhà cung cấp dịch vụ để đưa ra
thị trường hơn 1.600 dịch vụ thanh toán
chi tiêu cho khách hàng; đồng thời, tập
trung nguồn lực để đẩy nhanh chuyển
đổi số trên mọi hoạt động nhằm hướng
tới mục tiêu trở thành “định chế tài
chính hàng đầu khu vực Đông Nam Á,
có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, phấn
đấu thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn
nhất khu vực châu Á”. 

Trước đó, Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam (Vietcombank) cũng
đã ra mắt dịch vụ ngân hàng số VCB
Digibank trên cơ sở hợp nhất các nền
tảng giao dịch trực tuyến và thay thế
dịch vụ Internet Banking, Mobile Bank-
ing. Chỉ trong tuần đầu ra mắt VCB Di-
gibank, đã có trên 60%, tương ứng với
hàng triệu khách hàng hiện hữu chuyển
đổi sang dịch vụ mới và con số này vẫn
đang tiếp tục tăng lên từng ngày.

Cùng với 2 ngân hàng trên, hàng
loạt các ngân hàng khác cũng đã tập
trung đầu tư công nghệ nhằm đáp ứng
tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Chẳng
hạn, Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam (VietinBank) đang đẩy mạnh
lượng khách hàng mới trên ứng dụng
Mobile. Bên cạnh VietinBank, Ngân
hàng TMCP Nam Á đã trở thành ngân
hàng thương mại đầu tiên ứng dụng
công nghệ robot vào giao dịch nhằm
tăng trải nghiệm của người dùng. Hay

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP-
Bank) là nhà băng đầu tiên ứng dụng
công nghệ sinh trắc học vân tay và
nhận diện gương mặt tại các LiveBank.
Đồng thời, TPBank cũng nâng cấp ứng
dụng eBank X để mang lại trải nghiệm
tốt hơn cho khách hàng... 

N�m b�t xu th�, t�n d�ng c( h�i 
� ��y nhanh t�c �� s� hóa

Theo các chuyên gia, có nhiều lý do
để ngân hàng nỗ lực thúc đẩy số hóa ở
thời điểm này. Trên thế giới, hàng loạt
công ty như: Google, Amazone, Face-
book, Apple… đã tận dụng được cơ hội
số hóa để phát triển. Song không ít
thương hiệu lớn lại rơi vào suy thoái do
chậm chạp hoặc thất bại trong quá trình
chuyển đổi số như: Kodak, Nokia,
Yahoo, Motorola… Từ thực tiễn này,
ông Lê Ngọc Lâm - Phó Tổng Giám đốc
phụ trách Ban Điều hành BIDV - khẳng
định, đây là minh chứng rõ nét cho yêu
cầu bắt buộc phải tiến hành chuyển đổi
số trong hoạt động ngân hàng. 

Mặt khác, theo kết quả khảo sát do
các công ty thanh toán quốc tế công bố
và đánh giá từ các ngân hàng gần đây,
người tiêu dùng đã thay đổi thói quen
thanh toán do tác động của đại dịch
Covid-19, vì vậy, việc chuyển đổi số
của các nhà băng càng cần thiết hơn bao
giờ hết. Đây là xu hướng tất yếu nhằm
đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hơn
nữa, trong thời đại công nghệ 4.0, để
tránh bị tụt hậu, các ngân hàng không
thể chần chừ trên đường đua này.

Cuộc đua công nghệ của các ngân
hàng gần đây có thể còn nhằm đón đầu
quy định mới sắp được NHNN ban
hành để hướng dẫn việc mở và sử dụng
tài khoản thanh toán tại tổ chức cung

ứng dịch vụ thanh toán. Trong đó, đáng
lưu ý là quy định cho phép ngân hàng
thương mại được quyết định gặp hoặc
không gặp trực tiếp khách hàng khi lần
đầu thiết lập mối quan hệ (eKYC). 

Đứng trước yêu cầu cấp thiết của
việc chuyển đổi số, trong Văn bản triển
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020,
lãnh đạo NHNN đã chỉ đạo các tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân
hàng số và khẩn trương mở rộng thanh
toán qua ngân hàng đối với dịch vụ
công, đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục.
NHNN cũng sẽ tiếp tục phối hợp với
các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Dự
thảo Quyết định về việc phê duyệt triển
khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông
thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ
có giá trị nhỏ trình Thủ tướng Chính
phủ; hoàn thành việc xây dựng, trình
Chính phủ ban hành Nghị định về cơ
chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động
công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân
hàng (Sandbox) và Nghị định thay thế
Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về
thanh toán không dùng tiền mặt; phối
hợp với các nước ASEAN trao đổi,
thảo luận và tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật
của các tổ chức tài chính quốc tế về
dịch vụ ngân hàng số, tiền số…

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên
cũng như thực hiện thành công chiến
lược chuyển đổi số trong tương lai,
theo các chuyên gia, ngân hàng không
chỉ tập trung đầu tư công nghệ mà còn
phải chú trọng đến yếu tố con người,
đổi mới tư duy, xây dựng văn hóa số.
Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế số hiện
nay, những ngân hàng có tốc độ triển
khai nhanh sẽ có lợi thế lâu dài trong
cuộc đua số hóa.�

Ngân hàng t�ng t�c 
chuy�n ��i s�
� THÀNH ĐỨC

Do tác động của dịch Covid-19, từ đầu
năm đến nay, hoạt động xuất khẩu của
Việt Nam ra thế giới chịu nhiều ảnh hưởng
tiêu cực. Do đó, đẩy mạnh các hoạt động
giao thương trực tuyến là một trong
những giải pháp quan trọng để thúc đẩy
xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là nhóm
hàng nông sản. Hình thức này cũng là xu
hướng tất yếu, phù hợp với bối cảnh nền
kinh tế đang ngày càng tiếp cận gần hơn
với chuyển đổi số, Cách mạng công
nghiệp 4.0.

Kh(i thông dòng ch�y trong ho�t ��ng
xu�t kh�u

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) cho biết, trong 7 tháng năm
2020, do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch
Covid-19, khó khăn từ các thị trường xuất
khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, Trung Quốc,
EU… khiến kim ngạch xuất khẩu nông -
lâm - thủy sản ước đạt 22,3 tỷ USD, giảm
2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó,
nhóm nông sản chính ước đạt 10,4 tỷ USD,
giảm 4%; chăn nuôi ước đạt 213 triệu USD,
giảm 24,9%; thủy sản ước đạt 4,4 tỷ USD,
giảm 6,4%.

Để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, thời gian
qua, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT cùng
một số địa phương đã triển khai các hoạt
động kết nối giao thương trực tuyến giữa DN

Covid-19 tác ��ng m�nh ��n thói quen
mua s�m c�a ng	#i tiêu dùng

Khảo sát “Ngành bán lẻ Việt Nam:
Chuyển dịch nhanh sang mô hình bán hàng
đa kênh” của Deloitte cho biết, dịch Covid-
19 bùng phát đã tác động mạnh đến thị trường
bán lẻ trong nước. Nếu như trước đây, doanh
số bán hàng tại cửa hàng chiếm đến 97% tổng
doanh số bán lẻ và bán hàng không qua cửa
hàng (bao gồm cả thương mại điện tử) chỉ
đóng góp khoảng 3% thì hiện nay, hơn 50%
người tiêu dùng Việt Nam đã giảm tần suất
ghé thăm các siêu thị, cửa hàng tạp hóa và
chợ, trong khi 25% trong số đó đã chuyển
sang mua sắm trực tuyến. Số liệu của CBRE
Việt Nam cũng phản ánh, lượng khách đến
tại các trung tâm mua sắm giảm khoảng 80%
ở cả TP. HCM và Hà Nội trong thời gian dịch. 

Cũng theo khảo sát của Deloitte, 62%
người Việt Nam ăn ở nhà thường xuyên hơn
trước, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tiêu
dùng trong nhà một cách an toàn đang dần trở
thành lựa chọn số 1 của người dân. Hay như
với các sản phẩm sức khỏe, dinh dưỡng, nước
rửa tay, xà phòng, mức tiêu thụ đã tăng gấp
đôi, thậm chí tăng trưởng ở mức ba chữ số do
87% người tiêu dùng Việt Nam hiện nay rửa
tay thường xuyên. Ngoài ra, các loại sản
phẩm vệ sinh cá nhân như: nước súc miệng
cũng tăng 78%, sữa tắm tăng 45% và sữa rửa
mặt tăng 35% bởi người tiêu dùng Việt Nam
tăng thêm biện pháp phòng ngừa để bảo vệ
bản thân… Những con số trên không chỉ có
ý nghĩa đối với việc điều chỉnh kế hoạch kinh
doanh của DN mà còn là cơ sở để các nhà bán
lẻ đổi mới cơ cấu sản phẩm lưu trữ trên kệ và
phương thức bán hàng.

Một phát hiện khác mà Deloitte chỉ ra là
sự bùng phát Covid-19 đã khiến số lượng lớn
người tiêu dùng Việt Nam biết đến thương
mại điện tử mà trước đó, họ không quan tâm
đến mua sắm tạp hóa trực tuyến và thanh toán
điện tử. Cụ thể như: tại Saigon Co.op, lượt
khách gọi điện đến đặt hàng tại siêu thị tăng
đột biến 4 - 5 lần, trong khi đó, lượt ghé thăm
trang thương mại điện tử của Công ty này
cũng tăng 10 lần kể từ tháng 01/2020. Trên
Shopee, sau khi dịch Covid-19 bùng phát,

Chuyển đổi số sẽ mang lại lợi ích lớn cho các nhà băng                       Ảnh: P.TUÂN

Thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng số là một trong những nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2020 mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt ra đối với các tổ
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đây cũng là hoạt động được
các nhà băng đẩy mạnh triển khai trong thời gian qua.
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Việt Nam với đối tác có nhu cầu
nhập khẩu, nhằm mở rộng thị
trường cho nông sản nói riêng và
hàng hóa nói chung. Trong đó,
việc khơi thông thị trường xuất
khẩu cho hàng nông sản được
triển khai rất mạnh mẽ. Trung
Quốc là thị trường đầu tiên được
nhắm tới với sự kiện mở đầu là
Hội nghị giao thương trực tuyến
hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc,
thu hút sự tham gia của hơn 150
DN hai bên. Tiếp đó, Bộ Công
Thương đã tổ chức Hội thảo trực
tuyến “Việt Nam - Ấn Độ: Xúc
tiến thương mại nông sản và thực
phẩm chế biến”. Với dân số gần
1,4 tỷ người, Ấn Độ là thị trường
có tiềm năng để DN xuất khẩu
nông sản của Việt Nam khai thác. 

Không chỉ với thị trường
Trung Quốc, Ấn Độ, mới đây, thị
trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singa-
pore… cũng được thúc đẩy kết
nối, nhằm tháo gỡ khó khăn trong
việc hoãn, cắt giảm các đơn hàng,
khơi thông dòng chảy trong hoạt
động xuất, nhập khẩu. Sau Hội
nghị, nhiều DN Việt đã bước đầu
có sự kết nối, hợp tác và ký kết
hợp đồng. Đây là những tín hiệu

tích cực giúp cho các DN nối lại
chuỗi cung ứng, khôi phục sản
xuất, xuất khẩu.

Doanh nghi�p c�n tuy�t ��i
tuân th� tiêu chu�n và khâu
kim d�ch 

Theo đánh giá của các DN Việt
Nam, hình thức giao thương trực
tuyến đã giúp DN có cơ hội quảng
bá sản phẩm của mình, tìm hiểu
đối tác, để có thể mở rộng thị phần
tại các thị trường tiềm năng trên
thế giới. Giám đốc Công ty TNHH
Real Bean Coffee Văn Thị Loan -
1 trong 35 DN Việt tham gia Hội
nghị giao thương trực tuyến hàng
hóa Việt Nam - Trung Quốc - cho
rằng, hình thức kết nối trực tuyến
không chỉ giúp DN tìm kiếm đối
tác mới mà còn giúp DN ổn định
sản xuất, sẵn sàng đẩy mạnh xuất

khẩu hàng hóa ngay khi dịch bệnh
được kiểm soát và thị trường mở
cửa trở lại. Sau buổi kết nối, Công
ty đã gửi lô hàng mẫu đầu tiên tới
một đối tác ở tỉnh Quảng Tây
(Trung Quốc) để kết nối kinh
doanh lâu dài. 

Tại các hội nghị giao thương
trực tuyến, nhiều chuyên gia đối
tác chia sẻ với các DN Việt Nam
về cách tiếp cận thị trường nước
ngoài đối với các sản phẩm nông
sản. Trong đó, để hàng xuất khẩu
của Việt Nam mở rộng được thị
phần tại Nhật Bản, ông Shibata
Masayuki - Tổng Thư ký Trung
tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư
và Du lịch ASEAN - Nhật Bản
(AJC) đã giới thiệu tới DN Việt
Nam những quy định của nước
này khi nhập khẩu hàng hóa, trong
đó có hàng thực phẩm. Theo đó,

hệ thống kiểm dịch và tiêu chuẩn
nhập khẩu nông sản thực phẩm ở
Nhật Bản luôn có yêu cầu cao về
chất lượng, các DN xuất khẩu của
Việt Nam cần tuyệt đối tuân thủ về
quy định này. “Hàng hóa nhập
khẩu đã cập cảng tại Nhật Bản, sau
khi được kiểm dịch động, thực vật,
báo cáo nhập khẩu thực phẩm và
quá trình thẩm định cho thấy
không có vấn đề gì thì mới được
chuyển qua thủ tục nhập khẩu” -
ông Shibata Masayuki phân tích.

Trong khi đó, ông Moon Ki
Bong - Chủ tịch Trung tâm Kinh
doanh ASEAN tại Hàn Quốc - đã
chia sẻ với các DN Việt Nam về
cách tiếp cận thị trường Hàn Quốc
đối với các sản phẩm nông sản,
đặc biệt các sản phẩm được làm
từ quả nhãn. Theo đó, để thâm
nhập thành công thị trường Hàn

Quốc, quả nhãn cần có độ tươi tốt,
đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm… Mặt khác, Việt Nam
cũng nên sử dụng công nghệ sinh
học để đa dạng hóa các sản phẩm
có nguồn gốc từ nhãn, từ đó đáp
ứng được nhu cầu tiêu dùng của
người Hàn Quốc.

Theo nhận định của các
chuyên gia kinh tế, thực hiện giao
thương trực tuyến không chỉ là
giải pháp tạm thời để thúc đẩy
xuất, nhập khẩu trong thời gian
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Bởi đây là hướng đi hợp với xu
hướng, cần được xem xét như
những giải pháp tối ưu cho kinh
doanh lâu dài tại Việt Nam. Cách
làm này ứng dụng được công nghệ
thông tin trong kinh doanh, giảm
thiểu tiếp xúc để phòng, chống
dịch nhưng vẫn tạo ra hiệu quả
kinh tế. Tuy nhiên, để giao thương
trực tuyến thực sự phát huy được
hết hiệu quả cũng còn gặp nhiều
khó khăn, mà nguyên nhân là quá
trình chuyển đổi số của các DN tại
Việt Nam còn nhiều trở ngại và
đặc biệt là nỗi lo vi phạm bản
quyền thiết kế trên không gian
mạng vẫn còn hiện hữu.�

Tìm c� h�i xu"t kh�u nông s�n qua 
giao th��ng tr�c tuy�n
� LÊ HÒA

thời gian người tiêu dùng Việt
Nam dành cho mua sắm tăng hơn
25% khi họ tìm mua hàng tạp hóa
và các sản phẩm hằng ngày. Còn
với Grab, trong tuần thứ hai Grab-
Mart ra mắt người tiêu dùng, các
đơn đặt hàng đã tăng 91%. Khảo
sát khác của Nielsen cũng cho
thấy, các nhà bán lẻ trực tuyến
như: Tiki, SpeedLotte… cũng ghi
nhận số đơn hàng trung bình trong
một ngày tăng 2 - 4 lần.

Chia sẻ về xu hướng của
ngành bán lẻ Việt Nam sau đại
dịch, ông Vũ Ðức Nguyên - Phó
Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam
phụ trách ngành hàng tiêu dùng -
cho biết, khi đại dịch Covid-19
bùng nổ, người dân ngay lập tức
thay đổi các ưu tiên trong thói
quen tiêu dùng: từ thuận tiện sang
an toàn, từ cân nhắc về giá cả sang
tình trạng có sẵn của hàng hóa, từ
mong muốn sang nhu cầu thiết
yếu. “Với các ưu tiên thay đổi,
khách hàng tìm mua các sản phẩm
ở tất cả các kênh bán hàng. Vì vậy,
các DN bán lẻ có thể tận dụng đại
dịch này như một cơ hội, biến
nguy thành cơ, nhanh chóng mở
rộng và tăng cường bán hàng đa
kênh” - ông Nguyên nhận định.

Bán hàng �a kênh - xu h	�ng
hi�u qu� và t�t y�u c�a doanh
nghi�p bán l. 

Theo các chuyên gia của De-
loitte, khi hành vi mua sắm của

người dùng dịch chuyển theo
hướng tối thiểu hóa việc mua sắm
tại các điểm bán hàng truyền
thống, tăng tần suất giao dịch trực
tuyến cũng chính là thời điểm các
DN bán lẻ kiểm định lại sở thích
và thói quen người tiêu dùng, từ
đó cân nhắc, lựa chọn kênh bán

hàng phù hợp. Theo đó, để đáp
ứng xu hướng tiêu dùng mới, các
nhà bán lẻ cần phải đầu tư vào các
công nghệ kỹ thuật số phù hợp. 

Ngoài ra, các DN sẽ phải vượt
qua một số thách thức về cơ sở hạ
tầng, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa
cần tiếp tục thận trọng với việc mở

rộng các kênh phân phối thương
mại điện tử. Đồng thời, các nhà bán
lẻ cũng cần giải quyết những vấn
đề trong dài hạn như đảm bảo tính
minh bạch, linh hoạt của dịch vụ
thông qua việc cho phép người tiêu
dùng theo dõi việc giao hàng hoặc
chọn thời gian giao hàng…

Thực tế cho thấy, để bắt kịp
với xu thế, nhiều nhà bán lẻ trong
nước đã áp dụng chính sách bán
hàng đa kênh phục vụ cả nhu cầu
mua sắm online và offline. Người
tiêu dùng vẫn có thể tham khảo và
thử trực tiếp tại các cửa hàng vật
lý nhưng lại thực hiện giao dịch
mua hàng trực tuyến để hưởng lợi
từ ưu đãi. Ngược lại, người tiêu
dùng cũng có thể tham khảo mức
giá và mẫu mã thông qua web-
site/ứng dụng của đơn vị bán lẻ
nhưng thực hiện giao dịch mua
sắm tại cửa hàng.

Tại hệ thống siêu thị Vinmart,
“đội quân đi chợ hộ” có thể kết nối
với người tiêu dùng thông qua 3
kênh mua hàng linh hoạt: điện
thoại thông minh, qua app và web-
site. Hay như Thế giới di động
cũng nhanh chóng giới thiệu sản
phẩm “đi chợ thay cho khách
hàng”, bao gồm cả thực phẩm tươi
sống. Trong khi đó, nhằm thúc đẩy
doanh thu, FPT Retail đề ra chiến
lược bán hàng đa kênh trên nền
tảng điện tử bao gồm: hợp tác với
các thương hiệu điện thoại mạnh
về phân phối qua kênh điện tử;
hợp tác với các nhà bán lẻ khác để
cung cấp danh mục sản phẩm mới;
mua sắm xuyên biên giới thông
qua hợp tác với Fado... Ðây là
những động thái rất nhanh nhằm
thích ứng với thị trường từ phía
các đơn vị bán lẻ.

Trong bối cảnh Cách mạng
công nghiệp 4.0 đang diễn ra
mạnh mẽ, thay vì bán hàng trên
một kênh truyền thống như trước
đây, các DN sử dụng nhiều kênh
khác nhau để mở rộng khả năng
tiếp cận khách hàng. Trong đó,
bán hàng đa kênh đang trở thành
xu hướng hiệu quả và tất yếu đối
với các DN tham gia thị trường
bán lẻ.�

Bán l% Vi�t Nam chuy�n d
ch theo xu h��ng
tiêu dùng m�i
� THÙY LÊ

Tiêu dùng an toàn và tăng cường mua sắm qua nền tảng thương mại điện tử là hai xu hướng phổ biến
nhất, tác động đáng kể đến thị trường bán lẻ trong nước                                                        Ảnh: P.TUÂN

Đại dịch Covid-19 đã khiến mức độ quan tâm về sức khỏe tăng cao và làm thay đổi xu hướng tiêu
dùng hằng ngày của người dân. Theo đó, tiêu dùng an toàn và tăng cường mua sắm qua nền tảng
thương mại điện tử là hai xu hướng phổ biến nhất, tác động đáng kể đến thị trường bán lẻ trong
nước. Đây chính là thời điểm để các DN bán lẻ kiểm định lại sở thích và thói quen người tiêu dùng,
từ đó cân nhắc, lựa chọn kênh bán hàng phù hợp.
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Trưng bày chuyên đề “Ngày độc lập 2/9”
Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945

- 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), Bảo tàng
Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Ngày độc
lập 2/9”, khai mạc vào ngày 18/8. Với 150 tài liệu, hiện vật
và những câu chuyện kể của các nhân chứng lịch sử, trưng
bày giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về
mốc son lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945, sức mạnh đại
đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do… để từ đó góp
sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với việc sống lại
những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, công chúng
còn có thể được gặp lại những nhân vật - nhân chứng lịch sử
của những ngày tháng không quên.�      TUỆ LÂM

Gặp mặt Thanh niên cứu quốc 
thành Hoàng Diệu

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945
- 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), Thành
đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên TP. Hà Nội phối hợp với Ban
Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu tổ
chức Chương trình gặp mặt nam, nữ Thanh niên cứu quốc
thành Hoàng Diệu hoạt động trước Cách mạng tháng Tám
năm 1945. Tại buổi gặp mặt, thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, Bí
thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ lòng biết
ơn sâu sắc với những công lao to lớn của các thành viên
Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Những đóng
góp, thành tích hết sức đặc biệt, xuất sắc của Đoàn Thanh
niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã góp phần quan trọng
vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, cuộc kháng chiến
chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. 

Nhân dịp này, tuổi trẻ Thủ đô đã tặng quà các gia đình có
công với cách mạng, giúp Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành
Hoàng Diệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.� Đ.KHOA

Tổ chức chiếu phim Pháp tại Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết

định cho phép Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức chiếu hai bộ
phim giới thiệu điện ảnh Pháp cổ điển và hiện đại tại Việt
Nam là “Cách mạng thời trang” và “Đàn ông phong cách”.
Các bộ phim được trình chiếu từ ngày 15/9 đến ngày 31/12
tại: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào
Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP. HCM, Đà Lạt, Cần Thơ. Các
phim chỉ được trình chiếu sau khi có giấy phép phổ biến
phim của Cục Điện ảnh và chỉ được thực hiện tại các địa
phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn,
đồng thời phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống
dịch bệnh.� THANH XUYÊN

Chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc

gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Với mục tiêu
đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm
số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS,
chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối
đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế -
xã hội, Chiến lược tập trung vào một số mục tiêu cụ thể như:
mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp,
giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV; mở rộng và đa
dạng hóa các loại hình tư vấn, xét nghiệm HIV; nâng cao
chất lượng điều trị HIV; củng cố và tăng cường năng lực hệ
thống phòng, chống HIV; đảm bảo nhân lực và tài chính cho
phòng, chống HIV/AIDS.� N.HỒNG

Thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng
Long - Hà Nội”

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức Cuộc thi trực
tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội”, chào
mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020).
Cuộc thi chính thức khởi động vào ngày 25/8, với 2 nội dung
trắc nghiệm và tự luận. Vòng sơ loại Cuộc thi sẽ kết thúc
trước 17h00 ngày 30/10/2020. Vòng Chung khảo sẽ kết thúc
trước 17h00 ngày 09/11. Thời gian trao giải dự kiến trong
tháng 11/2020. Cuộc thi là dịp để các tầng lớp nhân dân Thủ
đô ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất Thăng
Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa văn
hóa của cả dân tộc.� Đ.KHOA

Tai nạn giao thông (TNGT) trong 7
tháng năm 2020 đã giảm sâu cả 3
tiêu chí (số vụ, số người chết, số
người bị thương) so với cùng kỳ
năm 2019. Tuy nhiên, hàng loạt vụ
TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm
nhiều người thương vong lại liên
tiếp xảy ra. Theo phân tích của
nhiều chuyên gia giao thông, ngoài
những nguyên nhân cố hữu thì
cũng không ít vụ TNGT có nguyên
nhân do bất cập về hạ tầng.

Công trình giao thông �	#ng b�
không ��m b�o an toàn

Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt
vụ TNGT nghiêm trọng hầu hết là do
tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, xảy ra

trong thời gian thấp điểm, xe cộ lưu
thông ít (giữa đêm khuya và rạng
sáng), sử dụng rượu bia, ma túy...
Ngoài ra, cũng không ít vụ có nguyên
nhân do công trình giao thông đường
bộ không đảm bảo an toàn như:
đường thiếu dải phân cách; việc duy
tu, sửa chữa đường, sơn kẻ vạch sai
với quy định, không có đèn chiếu
sáng. Đơn cử như vụ TNGT xảy ra tại
Quảng Ninh ngày 10/7 khi chiếc ô tô
lao xuống biển khiến 4 người tử
vong. Sau khi kiểm tra, Ban An toàn
giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Ninh
thừa nhận, ngoài nguyên nhân thuộc
về người điều khiển phương tiện, thì
cũng có một phần nguyên nhân do hạ
tầng. Bởi đây là đoạn đường vừa thi
công, vừa khai thác, nhưng đơn vị thi
công tuyến đường không có biển
cảnh báo nguy hiểm, không tổ chức
cảnh giới, tuyến đường chưa được lắp
đặt hệ thống chiếu sáng, không có
dây phản quang để hướng dẫn người
tham gia giao thông.

Dẫn chứng về vụ TNGT xảy ra
đêm 21/7 khi xe khách đấu đầu xe tải
khiến 8 người chết trên quốc lộ 1,
đoạn qua huyện Hàm Tân, tỉnh Bình
Thuận, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban
ATGT Quốc gia Trần Hữu Minh cho
rằng, yếu tố hạ tầng giao thông có
nhiều yếu kém cả về năng lực cho đến
thiết kế tính năng ATGT. “Rất nhiều
tuyến đường hiện nay không có đèn
chiếu sáng nên phần tim đường bắt
buộc phải có đinh phản quang để hỗ
trợ người lái xe ban đêm đi cho đúng
làn. Tuy nhiên, có những cung đường
mặt cắt hẹp, không có sơn phản
quang, đinh phản quang để lái xe phân
biệt ranh giới giữa 2 bên, đặc biệt là
buổi tối, nếu không để ý kỹ, rất dễ xảy
ra tai nạn” - ông Minh nhận định.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội
Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn
Quyền cho rằng, một số đơn vị quản

lý đường chưa duy trì điều kiện an
toàn của tuyến đường theo quy định.
Chẳng hạn, việc bắt buộc thẩm tra
ATGT đối với các tuyến đường trước
khi đưa vào khai thác và phải thực
hiện định kỳ trong quá trình sử dụng
đã được quy định rất rõ, nhưng trên
thực tế không phải đơn vị nào cũng
thực hiện hoặc thực hiện đầy đủ.

Ph�i th�c hi�n nghiêm túc 
vi�c th�m tra an toàn giao thông

Được biết, để thực hiện thẩm tra
ATGT, từ năm 2010, Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP quy định về quản lý và bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ,
trong đó quy định Bộ Giao thông vận

tải (GTVT) là đơn vị quyết định và tổ
chức thực hiện thẩm định ATGT đối
với quốc lộ, đường cao tốc. Năm
2015, Bộ GTVT tiếp tục phê duyệt Đề
án Tăng cường công tác thẩm định
ATGT trên hệ thống quốc lộ và đường
bộ cao tốc. Theo đó, đến hết năm
2016, tất cả các tuyến cao tốc đang
khai thác phải được thực hiện thẩm
định ATGT ít nhất một lần, tính từ khi
bắt đầu thực hiện dự án. Tuy nhiên,
đến nay, nhiều tuyến cao tốc chưa
được thẩm tra, thẩm định an toàn, nhất
là những dự án đưa vào khai thác
trước năm 2015. 

Để tiếp tục kéo giảm TNGT, nhiều
ý kiến cho rằng, đã đến lúc ngành
GTVT cần xem xét một cách nghiêm
túc các tiêu chí đánh giá điểm đen,
điểm tiềm ẩn TNGT, các quy chuẩn
bắt buộc phòng hộ bằng hộ lan cứng,
hộ lan mềm mà hiện nay chưa có; rà

soát lại toàn bộ các vấn đề có nguy cơ
tiềm ẩn TNGT trên các tuyến đường,
đặc biệt những tuyến đường có lưu
lượng phương tiện lớn. Đồng thời,
phải có những tiêu chí rõ ràng hơn về
hạ tầng để đánh giá mức độ an toàn
trước khi đưa vào khai thác.

Trước những diễn biến phức tạp
về TNGT trong thời gian qua, Bộ
GTVT vừa có văn bản gửi các cơ
quan liên quan trực thuộc Bộ và các
sở GTVT về tăng cường các giải
pháp bảo đảm ATGT trên các tuyến
quốc lộ. Trong đó, yêu cầu Tổng cục
Đường bộ Việt Nam chỉ đạo, phối
hợp với sở GTVT và cơ quan chức
năng các tỉnh có tuyến đường Hồ Chí
Minh đi qua, rà soát, bổ sung hệ

thống biển cảnh báo nguy hiểm,
hướng dẫn lái xe an toàn, xử lý triệt
để các điểm đen TNGT trên tuyến,
xem xét lắp đặt hộ lan 2, 3 tầng có trợ
lực đảm bảo khả năng chịu đựng va
chạm mạnh và ngăn ngừa lật xe ô tô
xuống vực, hoặc đâm vào vách núi
giảm thiểu thiệt hại về người và tài
sản trong trường hợp không may xảy
ra tai nạn.

Đồng thời, các cục quản lý đường
bộ phối hợp với các sở GTVT, lực
lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, rà
soát các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây mất
ATGT trên các tuyến quốc lộ trọng
điểm; báo cáo, đề xuất Bộ GTVT đưa
vào kế hoạch bảo trì hằng năm để
triển khai thực hiện; tăng cường công
tác duy tu, sửa chữa đường bộ; kiểm
tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường
bộ để bổ sung cho phù hợp; xử lý kịp
thời các điểm đen gây mất ATGT.�

Không ít vụ TNGT có nguyên nhân do bất cập về hạ tầng     Ảnh minh họa

LIÊN TI�P X�Y RA TAI N
N GIAO THÔNG ��C BI�T NGHIÊM TRNG: 

B"t c$p v� h� t�ng
� LÊ HÒA

- Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc
trưng bày chuyên đề và Hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ
tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa”.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản về
việc thẩm định Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy
giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang gắn
với phát triển du lịch đến năm 2025.

- Vừa qua, Cục Hợp tác quốc tế đã có buổi tiếp và làm việc
với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam
bàn thảo các vấn đề hợp tác giữa hai bên.�    YẾN NHI

7 tháng n"m 2020, toàn qu�c x�y ra 7.996 v� TNGT, làm ch�t 3.791
ng��i, b! th��ng 5.850 ng��i. So v	i cùng th�i �i�m n"m 2019, s� v� TNGT
gi�m 1.824 v� (gi�m 18,57%), s� ng��i ch�t gi�m 676 ng��i (gi�m
15,13%), s� ng��i b! th��ng gi�m 1.611 ng��i (gi�m 21,59%). Ch# tính
riêng tháng 7/2020, toàn qu�c x�y ra 1.206 v�, làm ch�t 549 ng��i và b!
th��ng 911 ng��i.�
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Vừa qua, Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA) đã công bố
một báo cáo trong đó đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp
các ủy ban kiểm toán thích nghi với tình hình đại dịch
Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia.

C�n linh ho�t trong tình hình d�ch b�nh
Covid-19 - cuộc khủng hoảng dịch bệnh lớn nhất trong một

thế kỷ qua xảy ra trên phạm vi toàn cầu đã gây ra những thách
thức vô cùng lớn đối với hầu hết các hoạt động của các nước
trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt trái kể trên, IIA
cho rằng, sự xuất hiện của dịch bệnh cũng là cơ hội để nhiều cơ
quan, tổ chức, trong đó có IIA, tăng cường sự tập trung vào công
tác quản trị bằng cách yêu cầu các tổ chức thành viên xem xét
kỹ lưỡng cách thức hoạt động; giúp xác định những điểm yếu
cần loại bỏ hoặc thay đổi, giúp tập trung vào các nhiệm vụ cốt
lõi, đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ mới và quan trọng
nhất là hiểu rõ hơn cách thức quản lý tổ chức. 

Do đó, IIA và Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) đã hợp tác
để đưa ra những định hướng quan trọng cho các ủy ban kiểm
toán vượt qua giai đoạn khủng hoảng do dịch bệnh gây ra. IIA
và IFAC đặc biệt nhấn mạnh 6 khuyến nghị giúp các ủy ban
kiểm toán vẫn có thể hoạt động bình thường trước đại dịch, đồng
thời cung cấp những định hướng quan trọng cho thành viên các
ủy ban để thích nghi với hoàn cảnh.

Báo cáo của IIA và IFAC nhấn mạnh, trước tình hình dịch
bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước, các ủy ban kiểm
toán phải luôn cảnh giác, đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra, cần
nhanh chóng, linh hoạt ứng phó với mọi sự cố và luôn tuân thủ
các nguyên tắc làm việc. 

Khuyến nghị được đưa ra giúp các ủy ban kiểm toán tối ưu
hóa vai trò của mình trong công tác quản trị, giám sát và tạo ra
giá trị lâu dài cho tổ chức. Báo cáo nhận định, những mục tiêu
này không phải là mới, tuy nhiên, cách thức và việc rút ngắn
thời gian để đạt được những mục tiêu này sẽ đóng vai trò quan
trọng cho mọi hoạt động của các tổ chức trong tương lai.

Khuy�n ngh� giúp các �y ban kim toán v	
t khó
Giám đốc Điều hành IFAC Kevin Dancey nhấn mạnh, các

ủy ban kiểm toán cần có một cái nhìn rõ ràng và bao quát về
các lĩnh vực tiềm tàng nhiều rủi ro. Bộ phận kiểm toán nội bộ
cần hỗ trợ ủy ban trong công tác này bằng cách đưa ra các đánh
giá rủi ro kịp thời. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, cần
tiếp tục đưa ra những đánh giá thường xuyên hơn.

Báo cáo của IIA chỉ ra rằng, giám sát chặt chẽ công tác quản
lý rủi ro là một nhiệm vụ cơ bản và đầy thách thức đối với các
ủy ban kiểm toán. Ủy ban cần dựa vào kiểm toán nội bộ để hoàn
thành nhiệm vụ đó. Kiểm toán nội bộ cần tư vấn một cách độc
lập, khách quan giúp hỗ trợ công tác quản lý rủi ro hiện tại, đồng
thời cung cấp những phân tích, dự đoán về khả năng quản lý rủi
ro trong tương lai.

Bên cạnh đó, muốn quản lý rủi ro hiệu quả, các ủy ban
kiểm toán phải không ngừng nâng cao kiến thức để nắm
bắt rủi ro kịp thời, đồng thời có thể vẫn duy trì hoạt động
bình thường trong bối cảnh các tổ chức đều bị ảnh hưởng
nặng nề bởi dịch bệnh. Kiểm toán nội bộ cần tư vấn cho
ủy ban kiểm toán, giúp các ủy ban không ngừng cải tiến
năng lực.

Cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra thúc đẩy các tổ
chức cần phát triển tư duy và cải thiện mọi hoạt động. Do
đó, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ trở nên đặc biệt quan
trọng khi phải cung cấp cho các ủy ban kiểm toán một cái
nhìn toàn diện về công tác quản lý rủi ro và quản trị tổng thể.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tạo ra một cuộc cách
mạng trong thói quen làm việc tại các tổ chức, DN theo
phương thức trực tuyến vốn rất cần thiết. Sau khi đại dịch
được kiểm soát, các hoạt động làm việc từ xa vẫn có khả
năng được chú trọng. Các tổ chức sẽ phải điều chỉnh quy
trình làm việc cho phù hợp và phải cập nhật các công nghệ
mới. Điều này đặc biệt đúng với công việc kiểm toán nội bộ.
Đảm bảo cho các quy trình cũ vận hành bình thường song
song với việc cập nhật các quy trình mới sẽ là một trong
những thách thức lớn nhất của nghề nghiệp kiểm toán. 

Mặc dù 6 khuyến nghị trên tập trung vào các ủy ban kiểm
toán, chúng có thể và nên được áp dụng tại tất cả các tổ
chức, cơ quan, giúp khuyến khích các bộ phận của một tổ
chức tăng cường hợp tác với nhau. Dù cuộc khủng hoảng do
Covid-19 đang đẩy chúng ta vào một thế giới bị hạn chế và
cô lập về nhiều mặt song nó cũng giúp các tổ chức mở rộng
nhận thức về công tác quản lý rủi ro hiệu quả. Nếu áp dụng
các khuyến nghị nêu trên, các tổ chức không những có thể
duy trì hoạt động bình thường mà còn tạo ra giá trị lâu dài
và bền vững bằng những phương thức mới khác.�

(Theoiaonline.theiia.org và tổng hợp)

IIA khuyến nghị giúp củng cố hoạt động của các ủy ban
kiểm toán                                            Ảnh: Accountingtoday

Viện Khoa học và Công nghệ
Sree Chitra (IMST) ở tiểu

bang Kerala, Ấn Độ hiện đang là
tâm điểm chú ý của dư luận, sau
khi cuộc kiểm toán nội bộ của
Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) nước này công bố
hàng loạt sai phạm tài chính quy
mô lớn tại Viện này.

Báo cáo kiểm toán đã liệt kê
27 phát hiện sai phạm trong giai
đoạn từ ngày 01/4/2017 -
31/3/2019, trong đó có 13 phát
hiện được đánh dấu đỏ là những
yếu kém nghiêm trọng cần được
giải quyết ngay tức thì. Các sai
phạm được báo cáo chủ yếu là
những sai phạm về giá trị tài

sản, chi phí cơ sở hạ tầng, thanh
toán trợ cấp, thu hồi nợ và đấu
thầu mua sắm hàng hóa. 

Cụ thể, nhiều tài sản của
IMST đã bị ghi giảm giá trị 44
triệu Rupee (tương đương
khoảng 590.000 USD), sai phạm
trong chi phí cơ sở hạ tầng rơi
vào khoảng 83 triệu Rupee,
nhiều khoản nợ không thể thu

hồi với giá trị 57 triệu Rupee, sai
phạm trong đấu thầu mua sắm
hàng hóa khoảng 12 triệu Rupee.
Ngoài ra, Báo cáo cũng ghi nhận
một số sai phạm trong quy trình
đấu giá tài sản, lập báo giá dịch
vụ, xác định phụ cấp không
thường xuyên… tại IMST.

Trên cơ sở những phát hiện
kiểm toán này, một bản khiếu

nại đã được gửi lên cơ quan
cảnh sát để bắt đầu một cuộc
điều tra chi tiết, làm rõ những
dấu hiệu tham nhũng, biển thủ
ngân sách theo quy định của
pháp luật Ấn Độ. 

Phản hồi lại những kết quả
kiểm toán, người đứng đầu
IMST - ông Asha Kishore - đã
phủ nhận trách nhiệm và cho

rằng, nhiều sai phạm đã tồn tại
từ giai đoạn trước khi ông lên
nắm quyền điều hành. Trong văn
bản gửi lên Bộ KH&CN, ông
Asha Kishore cho biết: “Báo cáo
kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm
toán nội bộ (Bộ KH&CN) đã
được công bố rộng rãi trên các
phương tiện truyền thông và
được trích dẫn tại nhiều diễn
đàn, song những sai phạm này
xảy ra trước nhiệm kỳ của tôi và
Viện cũng đã phúc đáp cũng như
có công văn chứng minh chi tiết
tới Ban Tài chính của Bộ”.�

(Theo Indian Express và
Times of India)

HOÀNG BÁCH

�N ��:

Sai ph�m tài chính t�i m�t vi�n 
nghiên c�u danh ti�ng 

Kenya: Tiến hành kiểm toán 
ngân quỹ Covid-19

Liên minh Khu vực Tư nhân Kenya
(KEPSA) vừa qua đã yêu cầu Chính phủ nước
này tiến hành một cuộc kiểm toán độc lập liên
quan đến công tác chi dùng ngân sách Covid-
19, trong đó bao gồm các khoản quỹ kêu gọi
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-
19. Yêu cầu này của KEPSA được đưa ra trong
bối cảnh nhiều người dân tỏ ra quan ngại về
vấn đề tham nhũng tràn lan trong các chuỗi
cung ứng y tế tại nước này.�

(Theo Kenya Broadcasting Corporation)

Australia: Kêu gọi kiểm toán cơ sở
chăm sóc người cao tuổi

Các bác sĩ tại Australia hiện đang kêu gọi
một cuộc kiểm toán khẩn cấp đối với hệ thống
chăm sóc người cao tuổi tại nước này trước
tình hình làn sóng dịch Covid-19 diễn biến
ngày càng phức tạp. Tại Australia, 70% số ca
tử vong do Covid-19 là người cao tuổi và hiện
đang là quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19
ở người cao tuổi cao nhất thế giới.�   

(Theo SBS)

Philippines: Philhealth chậm trễ
trong nộp tài liệu đánh giá

Ủy ban Kiểm toán Philippines (COA) hôm
18/8 vừa qua đã thừa nhận rằng Cơ quan này
gặp nhiều khó khăn với Tập đoàn Bảo hiểm y
tế Philippines (Philhealth) liên quan đến việc
nộp tài liệu, sổ sách. Trong phiên điều trần lần
thứ 3 về những sai phạm của Philhealth, Ủy
ban Điều tra Quốc gia (NBI) cho biết cũng
gặp khó khăn tương tự trong quá trình điều tra
gian lận tại Tập đoàn này.�

(Theo Manila Bulletin)

Các �y ban ki�m toán c�n t�ng c��ng
qu�n tr
, linh ho�t �ng phó v�i d
ch b�nh
� THANH XUYÊN

Hãng kiểm toán Deloitte đã quyết định mua
lại hãng kiểm toán Ấn Độ Spatial Access trong
nỗ lực tăng cường năng lực tư vấn và thúc đẩy
thương hiệu.�     (Theo Campaign Asia)

Đảng Dân chủ mới (NDP) Canada hiện đang
kêu gọi KTNN Canada tiến hành kiểm toán quá
trình đấu thầu mua sắm tại các cơ sở phẫu thuật
tư nhân tại nước này.�      (Theo CBC)

Hãng kiểm toán BDO của Anh lần đầu tiên
chịu án phạt 160.000 Bảng của Ủy ban Báo cáo
tài chính Anh (FRC) do vi phạm quy chế trong
quá trình kiểm toán hãng bảo hiểm quốc tế
AmTrust Europe.�  (Theo Financial Times)

TRÚC LINH
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Hơn 3 triệu Bảng Anh đã bị lạm chi cho
các nhân viên cảnh sát và lực lượng vũ
trang do những yếu kém trong các biện
pháp kiểm soát tiền lương. Thông tin này
được công bố trong bản Báo cáo kiểm
toán nội bộ mới đây của Cơ quan Cảnh
sát quốc gia Cộng hòa Ireland (An Garda
Síochána) hôm 13/8 vừa qua.

Nhi"u kho�n thanh toán v	
t m�c 
Theo đó, Ban Kiểm toán nội bộ của An

Garda Síochána nhận thấy, có tới hơn 1.800
nhân viên cảnh sát, lực lượng vũ trang và
người hưởng lương hưu đã được nhận những
khoản thanh toán vượt mức quy định, khiến
cho Cơ quan này thất thoát ít nhất 3,1 triệu
Bảng Anh. Theo Báo cáo, các nhân viên cảnh
sát nhận các khoản tiền cao hơn thực tế
khoảng 2.760 Bảng và đối với những người
hưởng lương hưu, con số cao hơn thực tế là khoảng 2.800 Bảng. 

Báo cáo kiểm toán này được công bố theo Luật Tự do thông
tin của Chính phủ Ireland. Cuộc kiểm toán cũng có sự phối hợp
của Cơ quan Dịch vụ công quốc gia Ireland - cơ quan giám sát các
nguồn lực con người và quản lý tiền lương của các Bộ, ngành trực
thuộc Chính phủ và các cơ quan dịch vụ công quốc gia.

Các kiểm toán viên nội bộ cho biết, các khoản lạm chi đều xuất
phát từ việc tính toán sai lệch hệ số lương, trợ cấp cũng như các
chế độ nghỉ phép và nghỉ ốm hưởng lương, không lương. Điều
này cho thấy những yếu kém nghiêm trọng trong năng lực của
khối nhân sự tiền lương, tài chính và tính thiếu hiệu quả trong các
biện pháp kiểm soát quản lý tiền lương của An Garda Síochána. 

Ban Kiểm toán nội bộ cảnh báo những lỗ hổng này có thể tạo
điều kiện cho các khả năng tham nhũng và gian lận ngân quỹ, do
đó khuyến nghị An Garda Síochána cần phải có biện pháp ngăn
chặn tức thì. Ngoài ra, các kiểm toán viên cũng tìm thấy nhiều
khoản chi không có căn cứ và Ban Tài chính An Garda Síochána
đã không thể giải trình.

Trong bản Báo cáo, Ban Kiểm toán nội bộ đã đưa ra một số
khuyến nghị cho An Garda Síochána nhằm cải thiện tình hình, trong
đó bao gồm các biện pháp tăng cường đào tạo cho nhân sự quản lý
tiền lương, lập các kế hoạch thu hồi những khoản lạm chi, đồng
thời xác định, truy cứu trách nhiệm đối với từng trường hợp cụ thể. 

C�n c�i thi�n các l� h�ng ho�t ��ng 
Đây không phải là lần đầu những lỗ hổng trong hoạt động

quản lý của An Garda Síochána bị phơi bày. Trước đó, An

Garda Síochána đã từng phải hứng chịu những chỉ trích gay
gắt trong các biện pháp quản lý an ninh mạng. 

Cơ quan này đã từng bị tin tặc tấn công năm 2017 và sau
đó đã phải ngắt hoạt động các hệ thống máy tính để ngăn chặn
thông tin nhạy cảm bị đánh cắp. Các quan chức cảnh sát cho
biết, vụ tấn công được thực hiện với một loại mã độc mới mà
đội cảnh sát công nghệ thông tin chưa từng thấy trước đây.

Theo An Garda Síochána, những kẻ tấn công không đánh
cắp bất cứ dữ liệu gì trên máy chủ của đơn vị, có thể do các
nhân viên bảo mật đã tắt hệ thống máy tính bị tấn công kịp
thời ngay trước khi dữ liệu bị trích xuất. Các máy chủ của An
Garda Síochána giống như những cơ quan thuộc bất kỳ tổ chức
thực thi pháp luật khác, thường lưu giữ thông tin điều tra vụ
án đang diễn ra, nhân viên, thông tin của cộng đồng và cần
những hàng rào bảo mật chặt chẽ.

Ngay sau đó, Ban Lãnh đạo An Garda Síochána đã tổ chức
một cuộc họp khẩn và cho biết sẽ triển khai thủ tục bảo mật
tiên tiến, đồng thời áp dụng giao thức chuẩn trên tất cả các hệ
thống công nghệ thông tin nhằm hạn chế nguy cơ bảo mật có
thể tái diễn. 

Theo Ban Kiểm toán nội bộ của An Garda Síochána, cần
nhanh chóng giải quyết các lỗ hổng hoạt động và cải thiện
công tác quản lý tại Cơ quan này vì An Garda Síochána dự
kiến sẽ tăng số lượng nhân sự từ hơn 14.000 người như hiện
nay lên 21.000 người vào năm 2021 và theo đó, những rủi ro
liên quan có thể gia tăng.�

(Theo Irish Mirror và Independent)

Lực lượng cảnh sát An Garda Síochána                                                      Ảnh: ST

Trong bối cảnh dịch Covid-19
đang tác động lớn tới toàn cầu,

Thời báo Eswatini (tiền thân là Thời
báo Swaziland) của Vương quốc
Eswatini (trước đây là Vương quốc
Swaziland) là một trong những tờ
báo đang rơi vào tình trạng lượng
xuất bản và doanh thu giảm mạnh.
Thời báo Eswatini bắt đầu đi vào
hoạt động từ năm 1968 và từng trở
thành tờ báo in hàng đầu của Eswa-
tini với lượng phát hành rất lớn.

Một cuộc kiểm toán độc lập mới
đây chỉ ra rằng, Thời báo Eswatini
trong nhiều năm đã công bố xuất
bản tới 300.000 tờ mỗi ngày. Tuy

nhiên, thời gian qua, tờ báo này chỉ
xuất bản chưa tới 18.000 tờ/ngày.
Cơ quan Kiểm toán lưu hành
(ABC) ở khu vực Nam Phi là đơn
vị chịu trách nhiệm thực hiện các
cuộc kiểm tra độc lập đối với các tờ
báo trong khu vực. 

Báo cáo mới nhất của ABC chỉ
ra rằng, trong quý II/2020, doanh số
bán hàng của Thời báo Eswatini từ
thứ hai tới thứ sáu tính trung bình chỉ

đạt 17.985 bản; số liệu cho các ngày
thứ bảy và chủ nhật chưa được công
bố. Doanh số bán hàng giảm 11,8%
so với năm trước, giảm 9,5% kể từ
khi dịch Covid-19 xuất hiện. Những
con số trên hoàn toàn trái ngược với
số liệu Thời báo Eswatini đã đưa ra. 

Thời báo Eswatini là một trong
hai tờ nhật báo hiện đang hoạt động
tại Eswatini. Tờ còn lại là Eswatini
Observer, chịu ảnh hưởng rất lớn

của Vua Mswati III. Eswatini Ob-
server, ra đời năm 1981, được coi
là kênh truyền thông tin tức hàng
đầu quốc gia. 

Năm 2016, Công ty Truyền
thông Capro có trụ sở tại Nam Phi
từng tiết lộ rằng, tờ Eswatini Ob-
server có đơn đặt hàng in báo với số
lượng là 8.280 bản cho các ấn bản
từ thứ hai đến thứ sáu; 9.200 bản
cho ngày thứ bảy và 6.000 bản cho

ngày chủ nhật. Những con số này
được cho là đã sụt giảm khá nhiều
so với trước. ABC nhấn mạnh, một
trong những nguyên nhân của tình
trạng sụt giảm trên là hậu quả của
đại dịch Covid-19 tác động tới
ngành báo chí. Theo báo cáo của
ABC, chỉ 7/27 tờ báo in tại khu vực
gửi báo cáo trong quý II vừa qua.
ABC cho phép các tờ báo bị ảnh
hưởng nặng nề bởi Covid-19 không
cần gửi báo cáo quý II và đang xem
xét sẽ yêu cầu các tờ báo in trong
khu vực gửi báo cáo như quy định
sau quý III tới.� (Theoallafrica)

TUỆ LÂM

ESWATINI: 

Doanh thu báo chí s�t gi�m vì d
ch b�nh

KPMG khảo sát các doanh nghiệp
toàn cầu

Hãng kiểm toán KPMG toàn cầu mới hoàn
thành một nghiên cứu khảo sát 900 giám đốc công
nghệ và cho biết, sau khi Covid-19 xuất hiện,
nhiều công ty, tập đoàn lớn đã cắt giảm ngân sách
đầu tư vào công nghệ. Tuy nhiên, trong 12 tháng
tới, các DN sẽ đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ vì
nhận ra rằng, Covid-19 đã tạo động lực để áp
dụng kỹ thuật số hiện đại như: tự động hóa, trí tuệ
nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn… góp
phần duy trì hoạt động của DN.� (Theo KPMG)
Trung Quốc đề xuất phối hợp 
kiểm toán với Hoa Kỳ

Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc
(CSRC) đã gửi công văn tới các nhà chức trách
Hoa Kỳ đề xuất tiến hành các cuộc kiểm toán
chung đối với các công ty Trung Quốc tại đây.
Động thái này được đưa ra vài ngày sau khi Thủ
đô Washington thắt chặt các quy tắc niêm yết cổ
phiếu đối với các công ty Trung Quốc. CSRC
cũng nhấn mạnh, Ủy ban đã và sẽ chủ động liên
lạc với các cơ quan của Hoa Kỳ để thỏa thuận vấn
đề kiểm toán các DN Trung Quốc.�

(Theo accountancydaily)
PwC đẩy mạnh làm việc trực tuyến  

Ban Lãnh đạo hãng kiểm toán PwC đã lên kế
hoạch làm việc mới, theo đó, hàng nghìn nhân
viên tại Anh sẽ làm việc trực tuyến tại nhà kể cả
khi dịch bệnh Covid-19 qua đi. PwC cho biết,
phương thức làm việc trực tuyến cũng đem lại
nhiều lợi ích cho các DN. Ước tính có tới 60%
nhân viên của PwC tại Anh, khoảng 13.000
người, sẽ lựa chọn phương thức làm việc linh
hoạt, chủ động về thời gian.�

(Theo bmmagazine)

IRELAND: 

L�m chi ti�n l��ng t�i C� quan C�nh sát
qu�c gia 
� NGỌC QUỲNH

Từ ngày 09 - 11/9 sẽ diễn ra Hội thảo trực
tuyến chung giữa Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán
tối cao châu Âu và Tổ chức Các cơ quan Kiểm
toán tối cao Mỹ Latinh và Caribê.�

(Theo INTOSAI)
Mười bệnh viện của Ấn Độ vừa bị chỉ trích

sau khi một cuộc kiểm toán tiết lộ họ thu tiền điều
trị Covid-19 của bệnh nhân sai quy định.�

(Theo tribuneindia)
Tiểu bang Oregon (Hoa Kỳ) mới công bố kết

quả một cuộc kiểm toán và chỉ ra sự phân biệt
chủng tộc nặng nề tại các trường công lập của
TP. Portland.�         (Theo kgw.com)
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