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THỜI SỰ

ĐạI HộI THI ĐUA YÊU NướC TOÀN QUốC LầN THứ X:

Khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp
nhân dân
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc” dự kiến sẽ được tổ chức
tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP. Hà Nội) vào
tháng 12/2020, với hơn 2.000 đại biểu tham dự.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh năm 2020 có
nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua trên tất cả các
lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng; tích cực chuẩn bị, triển khai tổ chức
tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành
công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sớm
đưa Nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm thực
hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội là dịp đánh giá kết quả thực hiện các
phong trào thi đua yêu nước và công tác khen
thưởng giai đoạn 2016-2020; đề ra mục tiêu,
phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua
yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-
2025; đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân anh

hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên
tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu
nước 5 năm qua. 

Đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của
khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động
phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống
xã hội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

Theo Ban Tổ chức Đại hội, trước và trong dịp
tổ chức Đại hội sẽ diễn ra một số hoạt động chính
như: Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi
đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước;
các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ
động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn
quốc lần thứ X; giao lưu các điển hình tiên tiến;
triển lãm sách, ảnh giới thiệu các thành tựu kinh
tế, văn hóa, xã hội, các tấm gương anh hùng, chiến
sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến, các gương
“người tốt, việc tốt”...n     HOÀNG NGÂN

Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp xúc cử tri tại Nghệ An

Sáng 29/9, đồng chí Hồ Đức Phớc
- Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Kiểm

toán Nhà nước - cùng các đại biểu
Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4 gồm:
ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Đinh
Thị Kiều Trinh - Phó Trưởng phòng
Trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội - đã
có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Thanh
Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh
Nghệ An. 

Tại đây, 20 lượt ý kiến của cử tri
đã phản ánh với đại biểu Quốc hội
nhiều vấn đề nổi cộm của địa phương
thời gian qua như: công tác quản lý
đất đai, đặc biệt là công tác đấu giá
và quy hoạch sử dụng đất; chế độ, chính sách cho
người có công với cách mạng, hội đặc thù, cán bộ
cơ sở; bất cập trong sáp nhập đơn vị hành chính thôn,
xóm bản…

Đại diện cho các đại biểu Quốc hội, Tổng Kiểm
toán Nhà nước đã làm rõ nhiều kiến nghị của cư tri.
Cụ thể, liên quan đến việc đấu thầu đất ở có công ty
đấu giá, Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định: Việc
đấu giá đất là thẩm quyền của UBND huyện, còn
công ty đấu giá đất chỉ đứng ra điều hành. Số tiền
đấu giá đất trừ chi phí đấu giá sẽ được nộp vào
NSNN theo quy định của HĐND tỉnh.

Đối với việc triển khai Nghị quyết của HĐND
tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về mức chi bồi
dưỡng và quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối
với người trực tiếp tham gia công việc của xóm,
khối, bản trên địa bàn tỉnh, Tổng Kiểm toán Nhà
nước thông tin, hiện Quốc hội đang có chủ trương
tạm ngừng việc sáp nhập thôn, xóm, xã để rút kinh
nghiệm trong công tác chỉ đạo.

Về thực hiện chính sách cho người có công,
Tổng Kiểm toán Nhà nước cam kết sẽ chuyển các ý

kiến của cư tri đến Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội.

Đặc biệt, làm rõ vai trò hoạt động của KTNN,
Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định, toàn Ngành
đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực đổi
mới với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, khắc phục
khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả,
từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2020, KTNN đã
kiến nghị xử lý tài chính 307.000 tỷ đồng, tăng 4
lần so với 5 năm trước, chuyển cơ quan điều tra khởi
tố 16 vụ án. Riêng 6 tháng đầu năm nay, KTNN đã
kiến nghị xử lý tài chính 16.000 tỷ đồng. Điều này
đã góp phần quản lý tốt nguồn thu, chi ngân sách,
quản lý đất đai, tài sản của Nhà nước, đồng thời
chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi NSNN, quản
lý tài sản công.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ
họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu Quốc hội
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện Nam Đàn,
Hưng Nguyên và TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vào chiều
29/9 và ngày 30/9.n Tin và ảnh: THANH LÊ
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Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị
của cử tri huyện Thanh Chương
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r Thưa Tổng Kiểm toán Nhà
nước, công tác thi đua, khen
thưởng (TĐKT) luôn được coi
là động lực của sự phát triển,
xin Tổng Kiểm toán Nhà nước
cho biết, trong giai đoạn 2015-
2020, KTNN đã triển khai thực
hiện công tác này như thế nào
để khơi dậy và phát huy động
lực đó?

- Thực hiện lời Bác dạy “Thi
đua là yêu nước, yêu nước là
phải thi đua và những người thi
đua là những người yêu nước
nhất”; đồng thời, quán triệt tinh
thần của Chỉ thị số 34-CT/TW
của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi
mới công tác thi đua, khen
thưởng”, những năm qua, Ban
cán sự đảng, Đảng ủy KTNN đã
lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT
và phong trào thi đua yêu nước
của KTNN gắn với việc “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” và
việc thực hiện nhiệm vụ chính
trị, công tác chuyên môn của
toàn Ngành với nhiều đổi mới,
sáng tạo.

Bám sát tình hình thực tế và
yêu cầu nhiệm vụ chính trị giai
đoạn 2015-2020, với trọng tâm là
hoàn thành thắng lợi Chiến lược
phát triển KTNN đến năm 2020;
xây dựng đội ngũ công chức,
kiểm toán viên có trình độ
chuyên môn cao, đạo đức trong
sáng; tăng cường kỷ cương, đạo
đức nghề nghiệp; nâng cao uy tín
của KTNN trong hệ thống chính
trị... KTNN xây dựng chủ đề
xuyên suốt của phong trào thi
đua yêu nước cho cả giai đoạn là
“Đoàn kết, năng động, sáng tạo
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị”; trên cơ sở đó, căn
cứ vào yêu cầu nhiệm vụ từng
năm để phát động các phong trào
thi đua cụ thể. KTNN cũng đã
ban hành nhiều Kế hoạch thực
hiện các phong trào thi đua do
Thủ tướng Chính phủ, Tổng
Kiểm toán Nhà nước phát động,
để thống nhất nội dung, hình
thức và phương pháp tổ chức
thực hiện trong toàn Ngành.

Việc tổ chức phát động phong
trào thi đua của Ngành được đổi
mới theo hướng xác định rõ
những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể,
phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ, đặc điểm về cơ cấu tổ chức
và đặc thù trong hoạt động kiểm
toán. Các phong trào thi đua đã
đi vào thực chất, không phô
trương, hình thức. Trọng tâm thi
đua là hướng đến việc không

ngừng nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động kiểm toán với
kết quả tốt nhất, uy tín cao nhất,
phương pháp tiên tiến nhất; với
những nội dung thi đua thiết thực

đã phát huy sức mạnh tổng hợp
của công tác TĐKT và phong
trào thi đua yêu nước; góp phần
cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua
tự giác và có trách nhiệm của đội

ngũ cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động. Bên cạnh đó,
Ban cán sự đảng, Đảng ủy
KTNN phối hợp với các tổ chức
đoàn thể chỉ đạo xây dựng các

chủ đề, tổ chức các phong trào
thi đua gắn với nhiệm vụ trọng
tâm, phù hợp với điều kiện cụ thể
của từng tổ chức nhằm phát huy
năng lực của từng tổ chức trong
công tác thi đua. 

Trong công tác khen thưởng,
để đáp ứng yêu cầu đổi mới,
KTNN đã kiện toàn Hội đồng
TĐKT các cấp; sửa đổi Quy chế
TĐKT đảm bảo đúng quy trình
và tiêu chuẩn quy định; đồng
thời, sửa đổi Quy chế hoạt động
của Hội đồng TĐKT, Quy chế
xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp KTNN” nhằm đồng bộ
theo Luật Thi đua, khen thưởng
và các quy định pháp luật, phù
hợp với yêu cầu, chức năng,
nhiệm vụ và đặc thù của KTNN. 

Hằng năm, ngoài việc khen
thưởng và vinh danh các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc
trong các phong trào thi đua và
quá trình thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, KTNN rất chú trọng
đến công tác khen thưởng thành
tích theo chuyên đề, từng mặt và
đột xuất, nhất là các tập thể nhỏ,
người trực tiếp làm việc. Qua đó,
đã kịp thời động viên, khuyến
khích các cá nhân, tập thể phát
huy, khai thác mọi tiềm năng, thế
mạnh để cống hiến cho sự nghiệp
xây dựng và phát triển KTNN,
gắn thành tích đạt được với công
tác đề bạt cán bộ, TĐKT.
r Với cách làm đổi mới, sáng
tạo trên, kết quả phong trào thi
đua yêu nước của KTNN giai
đoạn vừa qua đã đạt những kết
quả gì nổi bật, thưa Tổng Kiểm
toán Nhà nước?

- Do có sự đổi mới về nội
dung, hình thức và phương pháp
thực hiện nên chất lượng các
phong trào thi đua của KTNN
giai đoạn vừa qua đã có sự
chuyển biến rõ rệt. Các phong
trào thi đua đã thực sự trở thành
“đòn bẩy” để KTNN thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ chính trị, với
những kết quả toàn diện trên các
mặt công tác.  

Trong hoạt động kiểm toán,
với nội dung thi đua “Nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động
kiểm toán”, phong trào thi đua
giai đoạn 2015-2020 đã thúc đẩy
toàn Ngành hoàn thành kế hoạch
kiểm toán hằng năm với quy mô
hoạt động kiểm toán tăng dần
qua từng năm. Trong 5 năm, toàn
Ngành đã thực hiện 1.062 cuộc
kiểm toán. Bình quân hằng năm,
KTNN thực hiện khoảng 212
cuộc kiểm toán và trung bình

Đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua tạo 
động lực to lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị
(TS. Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng KTNN -
trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán)
r NGUYỄN HỒNG (thực hiện)

Tổng Kiểm toán Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích
của KTNN                                                                                                                                  Ảnh tư liệu

Giai đoạn 2015-2020, qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 323.557 tỷ
đồng, trong đó tăng thu NSNN 67.050 tỷ đồng; giảm chi ngân sách 82.788 tỷ đồng; cung cấp 376
báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều
tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 16 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi
có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.n

Trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước KTNN hướng đến việc không ngừng nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động kiểm toán                                                                                          Ảnh: NHƯ Ý

Hằng năm, có từ 90 - 97% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Tổ chức đảng hoàn thành tốt
nhiệm vụ”, trong đó có từ 20 - 25% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ”; có 1 tổ chức đảng 5 năm liên tục đều đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu
biểu” được Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tặng Bằng khen, trong đó có 1 tổ chức đảng đề nghị Đảng
ủy Khối tặng Cờ thi đua. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên chặt chẽ, nền nếp và
khoa học, lấy hiệu quả công việc, phẩm chất, ý thức trách nhiệm làm thước đo đánh giá.n

Giai đoạn 2015-2020, đã có 15 lượt tập thể, 82 lượt cá nhân của KTNN được Nhà nước và Chính
phủ tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý; có 584 lượt tập thể, 2.139 lượt cá nhân của KTNN
được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, 601 lượt cá nhân
được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”.n

Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV
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Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cùng
với DN ngoài nhà nước và DN có vốn

đầu tư nước ngoài (FDI) là 3 trụ cột của
nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở
Việt Nam, trong đó, khu vực kinh tế nhà
nước bao gồm cả các DNNN đóng vai trò
chủ đạo. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước,
trong đó có các DN ngoài nhà nước đóng
vai trò động lực quan trọng. 

Trong bối cảnh đó, DNNN không chỉ
chịu tác động của quy luật cạnh tranh trong
nền kinh tế thị trường với các thành phần
kinh tế khác mà còn chủ động nắm giữ và
làm tốt vai trò chủ đạo, dẫn dắt phát triển
nền kinh tế thị trường XHCN ở Việt Nam
thông qua công cụ liên kết kinh tế nhằm kết
nối cả 3 khu vực DN trụ cột thành một sức
mạnh tổng hợp thực hiện các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày
03/6/2017 của T.Ư về tiếp tục cơ cấu lại, đổi
mới và nâng cao hiệu quả DNNN khẳng
định “vai trò của DNNN là lực lượng nòng
cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động
lực phát triển đối với nền kinh tế còn hạn

chế”. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê
(TCTK) năm 2019, kinh tế nhà nước chiếm
27,06% GDP, đứng thứ hai sau kinh tế
ngoài nhà nước chiếm 42,68% GDP và cao
hơn so với tỷ trọng 20,35% GDP của khu
vực FDI. 

Tiếc là chưa có số liệu về đóng góp của
DNNN trong GDP để có thể so sánh với
đóng góp 9,68% GDP của DN ngoài nhà
nước (kinh tế tư nhân) và trên 20% của DN
FDI. Tuy vậy, thông qua tỷ trọng trong thu
NSNN đối với thu trong nước có thể thấy,
vai trò kinh tế - tài chính của DNNN còn
hạn chế với 10,64% tổng thu ngân sách
trong nước (không kể dầu thô) - thấp hơn cả
tỷ trọng thu từ DN FDI (13,55%) và thu từ
khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài
nhà nước (15,36%). Trong lĩnh vực trọng
yếu như thương mại với số thu cân đối
NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm
13,81% tổng thu NSNN, thì DN FDI đóng
góp tới 67,8% còn DNNN và DN ngoài nhà
nước chia nhau gần 1/3 tổng kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa còn lại.

(Xem tiếp trang 13)

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước 
trong kết nối kinh tế
r TS. VŨ ĐÌNH ÁNH - Chuyên gia Kinh tế

tăng khoảng 20% so với giai đoạn trước. KTNN đã có nhiều đổi mới đột phá về
nội dung, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cả về
năng lực, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, hằng năm, KTNN đều phát động phong
trào thi đua phấn đấu đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”, được các đơn vị
KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực nhiệt tình hưởng ứng đăng ký tham gia,
góp phần tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng, hiệu
quả kiểm toán. Phương pháp kiểm toán có nhiều đổi mới, sáng tạo; kiểm toán
hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin, tài nguyên khoáng sản, môi trường…
được đẩy mạnh. Việc áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong hoạt
động kiểm toán phát triển nên tạo kết quả tốt.

Kết quả kiểm toán đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu
quả, tăng cường minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công
và phòng, chống tham nhũng. Thông qua hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm
toán cũng là cách thiết thực nhất để KTNN hưởng ứng các phong trào thi đua
do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào: “Cả nước chung sức xây
dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại
phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… 

Công tác hợp tác quốc tế của KTNN cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đặc biệt năm 2018, phong trào thi đua phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Tổ
chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 do KTNN
Việt Nam đăng cai, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp chính
quyền, các tổ chức đảng, đoàn thể và toàn thể cán bộ công chức, viên chức,
người lao động trong toàn Ngành, tạo ra một khối gắn kết để tổ chức thành công
Đại hội ASOSAI 14. Thành công của Đại hội đã tạo tiếng vang lớn trong nước
và quốc tế, góp phần củng cố, duy trì và nâng cao vị thế của KTNN nói riêng và
của Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy KTNN đã phát động phong trào thi
đua xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ
chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Phong trào thi đua thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng được Đảng ủy KTNN thường xuyên
quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, gắn với Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí
Minh đối với ngành KTNN “Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng”
và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, lấy thực hành đạo đức công vụ là trọng tâm. 

Dưới tác dụng của các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020, công tác tổ
chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin...
cũng đạt những kết quả đáng khích lệ. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Công
đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh của KTNN với cách làm đổi mới,
sáng tạo thường xuyên phát động và thực hiện các phong trào thi đua đã tạo ra
môi trường tốt cho các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia... Từ các phong
trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã có những thành tích tiêu biểu xuất sắc
được biểu dương, khen thưởng và trở thành những hạt nhân trong các phong
trào thi đua.
r Để lan tỏa và phát huy những giá trị của các phong trào thi đua, trong giai
đoạn tới, công tác TĐKT của KTNN được định hướng như thế nào, thưa Tổng
Kiểm toán Nhà nước?

- Giai đoạn 2020-2025, KTNN xác định, việc triển khai các phong trào thi
đua yêu nước phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược phát
triển KTNN đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII
nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, mục tiêu và chủ đề xuyên suốt của công tác thi
đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 là “Kiểm toán Nhà nước: Kỷ cương, liêm
chính, chuyên nghiệp, sáng tạo”.

Trên cơ sở đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
KTNN thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị hằng
năm và cả giai đoạn; không ngừng thi đua nâng cao chất lượng kiểm toán toàn
diện trên cả 3 mặt: năng lực, hiệu lực và hiệu quả, nhằm tổ chức triển khai, thực
hiện và hoàn thành các nội dung căn bản của Chiến lược phát triển KTNN đến
năm 2030; tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Hồ Chủ tịch theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực
hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự
chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thi đua phấn đấu nâng cao bản lĩnh nghề
nghiệp, đề cao kỷ luật, siết chặt kỷ cương trách nhiệm công chức trong thực thi
công vụ. Đồng thời, thi đua thực hiện đổi mới và tăng cường công tác quản lý
trên mọi mặt hoạt động của KTNN, bảo đảm đúng đường lối chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành, của cơ quan, đơn vị. 

Để thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua, KTNN cũng xác định các chỉ
tiêu thi đua cụ thể, gắn với từng nhiệm vụ, hoạt động của Ngành; tổ chức phát
động, triển khai, thực hiện, tổng kết đầy đủ và có hiệu quả các phong trào thi
đua do T.Ư, Chính phủ và Tổng Kiểm toán Nhà nước phát động đi đôi với việc
thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm; chú
trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội như: Công đoàn, Đoàn
Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... trong việc tổ chức các phong trào thi đua, các
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo từ thiện... Đồng thời,
nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm tuyên dương, tôn vinh, khen
thưởng đúng người, đúng việc, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch và
kịp thời; đẩy mạnh công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc
tốt… để công tác TĐKT, thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực thúc đẩy
việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động KTNN.
r Xin trân trọng cảm ơn Tổng Kiểm toán Nhà nước!n
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Vừa qua, tại TP. HCM, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã

tham dự Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo
vệ môi trường (sửa đổi) do Ủy ban Khoa học,
Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Bộ
Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức.
Cùng dự có TS. Lê Đình Thăng - Kiểm toán
trưởng KTNN chuyên ngành II,  Kiểm toán
trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm. 

Tại Hội thảo, đại diện cho KTNN, TS. Lê
Đình Thăng đã có bài tham luận, trong đó góp
ý nhiều nội dung quan trọng đối với Dự thảo
Luật. Cụ thể, Chương XIV của Dự thảo Luật
cần bổ sung một điều về kiểm toán môi trường
(KTMT) do KTNN thực hiện để quy định vai
trò, chức năng của KTNN đối với môi trường
và bảo vệ môi trường (BVMT) theo hướng: “1.
KTNN thực hiện kiểm toán công tác quản lý

và BVMT, các hoạt động khác liên quan đến
công tác quản lý và BVMT; 2. báo cáo kết quả
kiểm toán, công khai kết quả KTMT theo quy
định của Luật KTNN”. Theo đó, tên Chương
này sẽ là: Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý
vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo về môi trường. 

Theo TS. Lê Đình Thăng, việc bổ sung
quy định về KTMT là phù hợp với xu thế hội
nhập của đất nước, phù hợp với cam kết của
Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu
phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc
và thông lệ quốc tế. Việc bổ sung quy định
này cũng xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn.
Thời gian qua, KTNN đã thực hiện nhiều
cuộc KTMT, qua đó đã chỉ ra nhiều sai phạm
của các DN, cơ quan quản lý nhà nước trong

Tiếp tục kiến nghị bổ sung vai trò, chức năng 
của Kiểm toán Nhà nước trong  Luật Bảo vệ 
môi trường (sửa đổi)

Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc đã ký, ban hành các quyết

định về việc điều động và bổ nhiệm công chức
lãnh đạo KTNN. 

Cụ thể, Tổng Kiểm toán Nhà nước điều
động ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Kiểm toán
trưởng KTNN khu vực V - đến nhận công tác
và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Kiểm toán
trưởng KTNN chuyên ngành Ia (Quyết định
số 1299/QĐ-KTNN), điều động bà Lê Thị
Thu Hương - Trưởng phòng, KTNN chuyên
ngành Ia - đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ
chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Quyết
định số 1315/QĐ-KTNN), điều động ông
Nguyễn Việt Anh - Phó Kiểm toán trưởng
KTNN khu vực VI - đến nhận công tác và bổ
nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng,

Văn phòng KTNN (Quyết định số 1316/QĐ-
KTNN), điều động ông Nguyễn Xuân Khải -
Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII -
đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ
Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành
II (Quyết định số 1318/QĐ-KTNN), điều
động ông Lê Văn Duẩn - Trưởng phòng,
KTNN chuyên ngành II - đến nhận công tác
và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Kiểm toán
trưởng KTNN chuyên ngành V (Quyết định
số 1319/QĐ-KTNN), thời hạn bổ nhiệm là
5 năm, kể từ ngày 01/10/2020; điều động
ông Ngô Thanh An - Trưởng phòng, KTNN
khu vực II - đến nhận công tác và bổ nhiệm
giữ chức vụ Phó Kiểm toán trưởng KTNN
khu vực XII, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể
từ ngày 15/10/2020 (Quyết định số
1312/QĐ-KTNN).n PHƯƠNG LAN

(Xem tiếp trang 22)
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1. Ban hành Quy chế Thi đua - Khen
thưởng của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 13/11/2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã
ban hành Quyết định số 2211/QĐ-KTNN về Quy chế
Thi đua - Khen thưởng của KTNN, thay thế Quyết
định số 1647/QĐ-KTNN năm 2015. 

Quy chế gồm 10 chương và 50 điều, đã sửa đổi,
bổ sung nhằm bắt kịp với yêu cầu đổi mới về công tác
TĐKT, làm cho quy trình bình xét thi đua ngày càng
cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công
khai và minh bạch; hồ sơ khen thưởng được cải cách
gọn nhẹ, sửa đổi, bổ sung các nội dung phù hợp với
quy định của mới của Nhà nước và điều kiện thực tế
của KTNN, như: bổ sung thêm các loại hình khen
thưởng; bổ sung quy định về việc xây dựng, bồi
dưỡng, công nhận và nhân rộng gương cá nhân tiêu
biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào thi
đua; bổ sung quy định về thành lập Hội đồng sáng
kiến các cấp và trách nhiệm của Hội đồng để có cơ
sở đánh giá tác dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng
kiến khi bình xét thi đua; bổ sung quy định về khối
thi đua của KTNN để làm cơ sở xét tặng Cờ thi đua
của KTNN; sửa đổi việc tặng Giấy khen cho cá nhân
không quy định phải đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; bổ
sung thêm Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN và
Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ
kiểm toán vào thành viên Hội đồng TĐKT KTNN; bổ
sung tiêu chí và thang điểm thi đua; phân cấp việc
tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu
Lao động tiên tiến cho thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc KTNN...

2. Thi đua kỷ niệm 25 năm 
thành lập KTNN

Ngày 08/4/2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban
hành Kế hoạch Tổ chức phát động phong trào thi đua
chào mừng Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập KTNN
(11/7/1994 - 11/7/2019), với chủ đề xuyên suốt là
“Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019, lập thành

tích chào mừng Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập
KTNN”. Phong trào đã tạo động lực to lớn và chuyển
biến mạnh mẽ trong toàn Ngành. Tổng kết phong trào,
Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tặng Bằng khen cho 14
tập thể cấp Vụ, 26 tập thể cấp Phòng, 5 tập thể công
đoàn cấp Vụ, 5 công đoàn viên và tặng Giấy khen cho
25 tập thể cấp Phòng và 119 cá nhân.

3. Phát động Cuộc thi Sáng tác văn học
nghệ thuật chào mừng 25 năm thành lập
Kiểm toán Nhà nước

Năm 2019, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập
KTNN, Công đoàn KTNN đã phát động Cuộc thi
Sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng 25 năm thành
lập KTNN. Ngay sau khi phát động, Cuộc thi đã nhận
được sự tham gia của nhiều tập thể, cá nhân trong
Ngành. Tổng kết cuộc vận động, Ban Tổ chức nhận
được 61 bài dự thi của 45 tác giả công tác tại 25 đơn
vị thuộc KTNN. Cuộc thi đã góp phần khơi dậy niềm
tự hào, tình yêu Ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động KTNN, từ đó
tạo ra động lực đổi mới để hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ được giao. 

4. Phong trào thi đua phấn đấu tổ chức
thành công Đại hội Tổ chức Các cơ quan
Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14

Năm 2018, từ phát động của Tổng Kiểm toán Nhà
nước - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,
phong trào thi đua phấn đấu tổ chức thành công Đại
hội ASOSAI (Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao
châu Á) lần thứ 14 do KTNN Việt Nam đăng cai đã
huy động được sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp
chính quyền, các tổ chức đảng, đoàn thể và toàn thể
cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong

toàn Ngành, tạo ra một khối gắn kết để tổ chức thành
công Đại hội ASOSAI 14. Sau Đại hội, đã có 32 tập
thể và 70 cá nhân được tặng Bằng khen, 12 tập thể và
85 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng Kiểm toán
Nhà nước vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào
thành công của Đại hội.

5. Phong trào thi đua phấn đấu đạt
“Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”

Năm 2016, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
Quyết định số 1793/QĐ-KTNN Quy định đánh giá,
xếp loại cuộc kiểm toán, lựa chọn “Cuộc kiểm toán
chất lượng vàng” để khen thưởng kịp thời các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm
toán. Trên cơ sở đó, hằng năm, KTNN đều phát động
phong trào thi đua phấn đấu đạt “Cuộc kiểm toán chất
lượng vàng”, được các đơn vị KTNN chuyên ngành,
KTNN khu vực nhiệt tình hưởng ứng đăng ký tham
gia. Giai đoạn 2015-2020, toàn Ngành đã có 57 cuộc
kiểm toán đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”. Cụ
thể, năm 2019 có 18 cuộc kiểm toán, năm 2018 có 14
cuộc; năm 2017 có 17 cuộc và năm 2016 có 8 cuộc
kiểm toán.

6. Phong trào thi đua “Kiểm toán 
Nhà nước chung tay vì người nghèo -
Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ngày 25/9/2017, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban
hành Kế hoạch số 1245/KH-KTNN về việc tổ chức,
triển khai thực hiện phong trào thi đua “Kiểm toán
Nhà nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị
bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Cùng với việc
tăng cường công tác kiểm toán góp phần nâng cao
hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý và sử dụng nguồn
NSNN chi cho công tác xóa đói giảm nghèo, xây

Công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm toán Nhà nước
- Những dấu ấn nổi bật giai đoạn 2015-2020

(Do Báo Kiểm toán bình chọn)
r NHÓM PHÓNG VIÊN

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) tiếp tục được lãnh đạo KTNN quan
tâm, các phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thiết thực, được các đơn vị, toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành tích cực hưởng ứng. Kết quả từ
các phong trào thi đua đã góp phần tạo động lực đổi mới cho hoạt động tổ chức của Ngành, đặc biệt
là trong hoạt động kiểm toán.
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Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công,
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời
đã phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ
cấp bách, chống thù trong giặc ngoài, diệt
giặc đói, giặc dốt, bảo vệ chính quyền cách
mạng. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh
kính yêu đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
nhằm động viên nhân dân ta “Diệt giặc đói,
diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Lời kêu
gọi, hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam yêu
nước không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái
thi đua lao động sản xuất, tham gia kháng
chiến, bảo vệ Tổ quốc.  

Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong bối cảnh cam go, quyết liệt của cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, để
khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn
quân ta tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến
trường kỳ, toàn dân, toàn diện, theo sáng kiến của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban
Chấp hành T.Ư Đảng đã ra Chỉ thị phát động
phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định
“Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng
chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành
công”. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, phát động
phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ
rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ,
nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều
cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt,
làm cho nhiều… Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan
rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và
sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm
mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch
Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu,
thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết
một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng
tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian
khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của
vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và
dân tộc.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm qua, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ
đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thi đua yêu

nước đã trở thành phong trào rộng khắp, huy
động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo
động lực tinh thần, khí thế cách mạng mạnh mẽ,
lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Trong các giai đoạn cách mạng, các phong trào
thi đua yêu nước luôn gắn kết chặt chẽ với yêu
cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực, từng
cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho phong trào
có nội dung và khí thế sôi nổi, động viên cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia, hưởng
ứng, nỗ lực phấn đấu, giành được những thành
tựu to lớn, góp phần đưa đất nước ta đi từ thắng
lợi này đến thắng lợi khác, làm rạng rỡ thêm
truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của
dân tộc ta.

Phát huy cao độ truyền thống yêu nước 
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp xâm lược, các phong trào thi đua “Diệt giặc
đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình
dân học vụ”, “Hũ gạo kháng chiến”… đã diễn
ra sôi động; công nhân, nông dân, trí thức thi đua
lao động, sản xuất, bộ đội, du kích thi đua giết
giặc, diệt ác, trừ gian, cơ quan thi đua công tác,
trường học thi đua dạy tốt, học tốt… Qua các
phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện những
tấm gương tiêu biểu mà điển hình là các anh
hùng liệt sĩ: Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Võ
Thị Sáu, Tô Vĩnh Diện, Cù Chính Lan và các
anh hùng: La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Trần
Đại Nghĩa, Ngô Gia Khảm…

Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc
được giải phóng, miền Nam tạm thời bị đế quốc
Mỹ và tay sai chiếm đóng, nhân dân ta đồng thời
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam,
tiến tới thống nhất nước nhà. 

Khi miền Bắc bước vào thực hiện Kế
hoạch 5 năm lần thứ nhất, miền Nam vùng lên
với phong trào Đồng Khởi, các phong trào thi
đua yêu nước nở rộ trên các lĩnh vực. Đó là
phong trào thi đua “Ba nhất” trong Quân đội
với mục tiêu cụ thể là: Nhất về huấn luyện
quân sự, rèn luyện kỹ thuật; Nhất về gương
mẫu, kỷ luật; Nhất về lao động và sản xuất;

Thi đua yêu nước đã trở thành phong trào rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn
dân tộc                                                                                                                                  Ảnh tư liệu

Nhìn lại các phong trào thi đua
yêu nước thời kỳ đấu tranh 
giải phóng đất nước

(Xem tiếp trang 11)

dựng nông thôn mới của KTNN, trong 5 năm, Công đoàn KTNN đã
tổ chức vận động, quyên góp gần 11 tỷ đồng và nhiều hiện vật hỗ trợ
xây dựng hơn 100 căn nhà tình nghĩa, nhà đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ
cho đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số bị thiên tai, bão lũ,
vùng đặc biệt khó khăn…

7. Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thể hiện
vai trò xung
kích trong
thực hiện các
phong trào
thi đua, giai
đoạn 2015-
2020, việc
triển khai
thực hiện Chỉ
thị số 05-
CT/TW của
Bộ Chính trị
về học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt việc
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
gắn liền với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm,
tiên phong, gương mẫu” theo chuyên đề của Đảng ủy KTNN được
chú trọng thường xuyên, liên tục, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực
công tác của Đoàn. Các chi đoàn trực thuộc đã từng bước cụ thể hóa
nội dung học tập và làm theo Bác đối với từng đoàn viên, thanh niên,
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần
xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hành đạo đức công vụ, văn
hóa công sở và cải cách hành chính. 

8. Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Hướng tới

Đại hội Đảng
bộ KTNN lần
thứ VII,
nhiệm kỳ
2020-2025 và
tiến tới Đại
hội Đảng
toàn quốc lần
thứ XIII,
Đảng ủy
KTNN đã
phát động
Cuộc thi
Sáng tác về Đảng và ngành KTNN với chủ đề “KTNN một lòng sắt
son với Đảng quang vinh”. 

Cuộc thi đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân là công chức, viên
chức KTNN tham gia viết bài dự thi. Sau 3 tháng phát động, Ban Tổ
chức đã nhận được 234 tác phẩm dự thi, trong đó có 153 tác phẩm
thơ, 81 tác phẩm văn xuôi. Kết quả, có 14 giải tập thể được lựa chọn
trao giải thưởng; 96 tác phẩm đạt giải... Cuộc vận động sáng tác đã
góp phần khơi dậy niềm tin yêu, tự hào về Đảng, về KTNN và nghề
kiểm toán; thể hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động KTNN với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói
chung, sự phát triển của KTNN nói riêng. 

9. KTNN thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh tổ quốc”

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, thường
trực là Văn phòng KTNN, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc” tại KTNN đã được duy trì và có bước phát triển sâu rộng, với
nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Qua phong trào đã
thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực, tự
giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Ðảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành. Với những
đóng góp to lớn trong thực hiện phong trào, năm 2019, Văn phòng
KTNN đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích
xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

10. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong xây dựng Luật KTNN sửa đổi

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể cấp
Vụ, 1 tập thể cấp Phòng và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất
trong công tác xây dựng Hệ thống Chuẩn mực KTNN; tặng Giấy khen
cho 1 tập thể cấp Vụ, 1 tập thể cấp Phòng và 16 cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật KTNN; Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 1 cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế, góp phần vào sự phát
triển chung của ngành tư pháp Việt Nam.n
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Khi phong trào thi đua trở
thành động lực đổi mới

Được khởi xướng từ năm
2011, đến giai đoạn 2015-2020,
phong trào thi đua phấn đấu đạt
danh hiệu Cuộc KTCLV tiếp tục
được triển khai một cách thường
xuyên, liên tục và bài bản. Ngày
04/6/2016, Tổng Kiểm toán Nhà
nước ban hành Quyết định số
1793/QĐ-KTNN quy định về
tiêu chí, thang điểm đánh giá và
tiêu chuẩn xếp loại chất lượng
thành viên đoàn kiểm toán, tổ
kiểm toán. Quy định này nhằm
đánh giá, xếp loại thành viên,
đánh giá tổ kiểm toán và đoàn
kiểm toán làm cơ sở để đánh giá,
xếp loại công chức và bình xét
thi đua hằng năm; đánh giá, xếp
loại cuộc kiểm toán, lựa chọn
Cuộc KTCLV để khen thưởng
kịp thời các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong hoạt
động kiểm toán, góp phần tăng
cường quản lý hoạt động kiểm
toán, nâng cao chất lượng, hiệu
quả kiểm toán và hạn chế những
yếu kém trong công tác này.
Theo đó, mỗi cuộc kiểm toán
nếu đạt được đầy đủ các tiêu chí
và thang điểm theo quy định sẽ
được xét tặng danh hiệu Cuộc
KTCLV kèm theo cúp, tiền
thưởng và Bằng khen của Tổng
Kiểm toán Nhà nước. 

Nhằm tăng cường hơn nữa
chất lượng, hiệu quả của phong
trào thi đua cuộc KTCLV, ngày
04/9/2020, Tổng Kiểm toán Nhà
nước đã ban hành Quyết định số
1144/QĐ-KTNN quy định về
tiêu chí, thang điểm đánh giá và
tiêu chuẩn xếp loại chất lượng
thành viên đoàn kiểm toán, tổ
kiểm toán và đoàn KTNN thay
thế Quyết định số 1793/QĐ-
KTNN, trong đó đã sửa đổi, bổ
sung quy định về tiêu chí, lựa
chọn Cuộc KTCLV. Thực tế cho
thấy, cuộc KTCLV là hình thức
thi đua có ý nghĩa thiết thực và
có sức lan tỏa rộng, nhận được
sự hưởng ứng nhiệt tình từ các
đơn vị kiểm toán. Mặc dù theo
quy định, mỗi đơn vị chỉ có một
cuộc kiểm toán được xét chọn
đạt chất lượng vàng trong năm
song có nhiều KTNN chuyên
ngành và KTNN khu vực ngay
từ đầu năm đã đăng ký phấn đấu
tới 2 cuộc kiểm toán đạt chất
lượng vàng. 

Theo chia sẻ của lãnh đạo
các đơn vị kiểm toán, khi đăng
ký phấn đấu thực hiện cuộc kiểm
toán đạt chất lượng vàng đòi hỏi
đơn vị phải có sự chú trọng, đầu
tư công phu hơn trong tất cả các
khâu, các giai đoạn của cuộc
kiểm toán. Kiểm toán trưởng
KTNN khu vực I Vũ Khánh

Toàn chia sẻ, điểm khác biệt và
quan trọng nhất khi thực hiện
một cuộc KTCLV là việc lựa
chọn chủ đề kiểm toán. Theo đó,
chủ đề kiểm toán phải thiết thực,
có tác động lớn đến đời sống
kinh tế - xã hội, đến công tác
quản lý tài chính, tài sản công.
Từ việc lựa chọn chủ đề kiểm
toán sẽ đặt ra yêu cầu về lựa
chọn nhân sự, đánh giá năng lực
kiểm toán viên (KTV) cũng như
vấn đề khảo sát, lập kế hoạch

kiểm toán… sát hợp với chủ đề
kiểm toán.

Từ thực tiễn triển khai tại
đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN
chuyên ngành Ia Đào Văn Dũng
cho biết, ngay từ khi lựa chọn
chủ đề, cuộc kiểm toán phấn đấu
đạt chất lượng vàng phải hướng
đến những cuộc kiểm toán có
quy mô lớn và có tính đặc thù
riêng của đối tượng được kiểm
toán. Việc sắp xếp, tổ chức nhân
sự đoàn kiểm toán cũng phải rất

chú trọng, trong đó, trưởng đoàn
kiểm toán phải là người có
chuyên môn sâu về lĩnh vực
kiểm toán. Trong tổ chức triển
khai cuộc kiểm toán, việc đầu
tiên là lập một bộ hồ sơ gửi kèm
công văn yêu cầu đơn vị được
kiểm toán cung cấp các thông tin
cần thiết, phục vụ cho việc khảo
sát, thu thập thông tin về chủ đề
kiểm toán. “Công tác khảo sát,
thu thập thông tin rất quan trọng,
quyết định chất lượng lập kế

hoạch kiểm toán của cuộc kiểm
toán, đặc biệt là trong việc đánh
giá rủi ro, xác định trọng yếu
kiểm toán, xác định đúng trọng
tâm kiểm toán, từ đó triển khai
ra các nội dung và mục tiêu kiểm
toán. Trong đó, nội dung của
cuộc kiểm toán phải được đưa ra
một cách thận trọng, phù hợp với
thông tin thu thập được để đảm
bảo chất lượng, hiệu quả cuộc
kiểm toán” - Kiểm toán trưởng
Đào Văn Dũng chia sẻ.

Một kinh nghiệm khác cũng
được Kiểm toán trưởng Đào Văn
Dũng chỉ ra là kế hoạch kiểm
toán chi tiết phải bao quát đầy đủ
mục tiêu, nội dung và trọng yếu
của cuộc kiểm toán; trên cơ sở
đó phân công nhiệm vụ phù hợp
với năng lực và sở trường của
từng KTV nhằm đạt mục tiêu,
hiệu quả kiểm toán. Đồng thời,
trưởng đoàn kiểm toán phải bám
sát quá trình thực hiện kiểm
toán, phối hợp chặt chẽ với đơn
vị được kiểm toán, thường
xuyên trao đổi, báo cáo để xử lý
kịp thời các vấn đề phát sinh. 

Lan tỏa giá trị vì mục tiêu 
nâng cao chất lượng 
kiểm toán

Từ việc chủ động đăng ký và
đầu tư thực hiện các cuộc
KTCLV, có thể thấy các đơn vị
tham gia phong trào đã thực sự
phấn đấu vì mục tiêu nâng cao
chất lượng công tác kiểm toán và
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
chứ không chỉ hướng đến thành
tích và tiền thưởng. Đây là một
trong những giá trị quan trọng và
ý nghĩa mà phong trào thi đua
mang lại.

Trong giai đoạn 2015-2020,
toàn Ngành có 57 cuộc kiểm
toán xuất sắc đạt Cuộc KTCLV.
Kết quả các cuộc KTCLV thời
gian qua đã góp phần quan trọng
trong việc phấn đấu hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn
của từng đơn vị cũng như kết
quả hoạt động kiểm toán của
Ngành. Chủ đề các cuộc kiểm
toán đã chạm đến những vấn đề
gai góc, nóng bỏng trong đời
sống kinh tế - xã hội của đất
nước như: Việc triển khai thực
hiện các dự án BT (xây dựng -
chuyển giao), BOT (xây dựng -
kinh doanh - chuyển giao); việc
quản lý đất đai đô thị, cổ phần
hóa DNNN; việc thực hiện cơ
chế tự chủ của các đơn vị sự
nghiệp công lập… Bên cạnh số
kiến nghị xử lý tài chính lớn,
nhiều cuộc kiểm toán đã có
những kiến nghị, phát hiện nổi
bật nhằm khắc phục những bất
cập trong công tác quản lý, sử
dụng tài chính công, tài sản công
cũng như góp phần sửa đổi, hoàn
thiện cơ chế, chính sách; đặc
biệt, nhiều phát hiện qua kiểm
toán đã được KTNN chuyển hồ
sơ sang cơ quan điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định pháp luật.

Ở khía cạnh khác, theo đại
diện lãnh đạo KTNN chuyên

Giá trị “vàng” từ một phong trào thi đua
r N.HỒNG - N.LỘC - L.HÒA

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một phong trào thi đua, việc đăng ký và phấn đấu thực hiện đạt Cuộc
kiểm toán chất lượng vàng (KTCLV) đã và đang trở thành mục tiêu để các đơn vị kiểm toán trong
toàn Ngành hướng tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu Cuộc KTCLV đã tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức,
trách nhiệm của KTV                                                                                                                Ảnh tư liệu

Báo cáo kiểm toán cuộc KTCLV phải đạt yêu cầu xuất sắc trong đánh giá thực trạng công tác quản lý,
sử dụng ngân sách, tiền, tài sản nhà nước của đơn vị được kiểm toán; từ đó đưa ra những kiến nghị phù
hợp để đơn vị phát triển đi lên. Một cuộc KTCLV không chỉ dừng lại ở việc kiến nghị xử lý tài chính mà
quan trọng hơn là phải khiến đơn vị được kiểm toán “tâm phục, khẩu phục”, bảo đảm việc thực hiện kiến
nghị kiểm toán đạt tỷ lệ cao (Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Đào Văn Dũng).n

Từ việc thực hiện phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu Cuộc KTCLV đã tạo sự lan tỏa, góp phần
nâng cao ý thức, trách nhiệm của KTV trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề
nghiệp; sáng tạo, đổi mới từ nếp nghĩ, cách làm, để áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nói
chung chứ không riêng đối với các cuộc kiểm toán đăng ký chất lượng vàng (Kiểm toán trưởng KTNN khu
vực I Vũ Khánh Toàn).n

Theo Quyết định số 1144/QĐ-KTNN, cuộc KTCLV phải được xếp loại Xuất sắc và có kết quả kiểm toán
nổi bật theo từng lĩnh vực, cụ thể:

- Các đoàn kiểm toán tài chính: Phải có kiến nghị xử lý tài chính trên 80 tỷ đồng đối với kiểm toán
ngân sách địa phương, trên 40 tỷ đồng đối với kiểm toán ngân sách Bộ, ngành, kiểm toán dự án đầu tư
độc lập, kiểm toán DN và các tổ chức tài chính ngân hàng; hoặc có phát hiện đặc biệt quan trọng (được
Tổng Kiểm toán Nhà nước tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ); hoặc có phát hiện sai sót nghiêm
trọng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định hoặc
đủ điều kiện được Tổng Kiểm toán Nhà nước chấp thuận chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

- Các lĩnh vực khác: Phải là cuộc kiểm toán có phát hiện đặc biệt quan trọng (được Tổng Kiểm toán
Nhà nước tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ); hoặc có phát hiện sai sót nghiêm trọng kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định hoặc đủ điều kiện được
Tổng Kiểm toán Nhà nước chấp thuận chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.n
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ngành VI, phong trào thi đua cuộc
KTCLV sẽ tác động rất lớn đến KTV.
Với nhiều KTV, được bố trí tham gia
đoàn kiểm toán đăng ký đạt chất
lượng vàng chính là sự ghi nhận của
lãnh đạo đơn vị, từ đó các KTV gia
tăng trách nhiệm để cố gắng nỗ lực
hoàn thành tốt công việc được giao.

Kiểm toán trưởng Đào Văn Dũng
cũng cho rằng, việc phấn đấu thi đua
thực hiện cuộc KTCLV đã khích lệ,
thử thách KTV, đồng thời là cơ hội
để KTV thể hiện bản lĩnh, chuyên
môn nghiệp vụ cũng như đạo đức
nghề nghiệp. Hơn nữa, khi một cuộc
kiểm toán được bình chọn đạt chất
lượng vàng, không chỉ là vinh dự cho
KTV, là danh dự của đơn vị kiểm
toán mà còn góp phần nâng cao uy
tín, hình ảnh của KTNN trước đơn vị
được kiểm toán. Bên cạnh đó, việc
tham gia cuộc kiểm toán đạt chất
lượng vàng là một trong những tiêu
chí được xem xét, đánh giá cán bộ
khi bổ nhiệm sẽ góp phần tạo nguồn
cán bộ chất lượng cho Ngành.

Từ góc độ đơn vị tham mưu xây
dựng Quy định về tiêu chí, thang
điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại
chất lượng thành viên đoàn kiểm
toán, tổ kiểm toán, Vụ trưởng Vụ
Chế độ và Kiểm soát chất lượng
kiểm toán Ngô Minh Kiểm cho biết:
Tổng Kiểm toán Nhà nước từng
nhấn mạnh, đỉnh cao của kiểm soát
chất lượng kiểm toán là xây dựng
tính tự giác. Để xây dựng tính tự giác
thì phải có tiêu chí và mục tiêu phấn
đấu rõ ràng. Vì vậy, các tiêu chí đánh
giá không chỉ là tuân thủ thủ tục,
trình tự, quy định… mà còn đánh giá
dựa trên kết quả đầu ra, lượng hóa
kết quả đạt được trong từng cuộc
kiểm toán để đảm bảo tính thiết thực
của kiến nghị kiểm toán; đồng thời
gắn các tiêu chí này với việc đánh
giá KTV, luân chuyển, bổ nhiệm và
công tác thi đua, khen thưởng. “Thực
tế triển khai thi đua cuộc KTCLV
thời gian qua cho thấy nhiều kết quả
tích cực, tạo khí thế thi đua, khích lệ
KTV và các đơn vị trong toàn Ngành
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết
quả kiểm toán tăng lên hằng năm; kỷ
luật, kỷ cương được chấn chỉnh và
tăng cường” - Vụ trưởng Ngô Minh
Kiểm đánh giá.

Trên cơ sở những tiêu chí đánh
giá cụ thể, để nâng cao hơn nữa
chất lượng và hiệu quả phong trào
thi đua phấn đấu đạt danh hiệu
Cuộc KTCLV trong thời gian tới,
đại diện một số đơn vị kiểm toán đề
xuất, KTNN cần quan tâm, chú
trọng hơn trong khâu xét chọn để
đảm bảo lựa chọn được những cuộc
kiểm toán đạt chất lượng vàng một
cách toàn diện. Đặc biệt, trong bối
cảnh xã hội đòi hỏi sự công khai,
minh bạch ngày càng cao, KTNN
cần tăng cường việc công khai kết
quả kiểm toán của những cuộc kiểm
toán đạt chất lượng vàng để nâng
tầm và lan tỏa hơn nữa những giá
trị tích cực từ phong trào thi đua
này. Đó cũng là cách để xã hội và
nhân dân hiểu thêm về ngành
KTNN, về vai trò, nỗ lực đóng góp
của KTNN vì nền tài chính quốc
gia minh bạch và bền vững.n

Trải qua 26 năm hoạt động (1994-2020), KTNN đã vinh dự
được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều phần
thưởng cao quý cho 144 lượt tập thể và 368 lượt cá nhân,
được thể hiện qua các mốc son lịch sử:

Giai đoạn 2015-2020
- Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng 1 Cờ Thi đua của

Chính phủ và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
- Cờ Thi đua của Chính phủ: 6 tập thể cấp Vụ; 
- Huân chương Độc lập: hạng Nhì: 1 cá nhân (ông Cao Tấn

Khổng - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước), hạng Ba: 2 cá
nhân (ông Nguyễn Hữu Vạn - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà
nước và ông Hoàng Hồng Lạc - nguyên Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước); 

- Huân chương Lao động: hạng Nhất: 1 tập thể cấp Vụ, hạng
Nhì: 5 tập thể cấp Vụ, hạng Ba: 1 tập thể cấp Vụ; hạng Nhất: 2 cá
nhân (ông Cao Tấn Khổng - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước, ông Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước),
hạng Nhì: 13 cá nhân (trong đó có ông Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm
toán Nhà nước), hạng Ba: 22 cá nhân; 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 2 tập thể cấp Vụ và
tập thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh KTNN, 3 tập
thể cấp Phòng, 50 cá nhân (trong đó có ông Vũ Văn Họa - Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Quang Thành - Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước); 

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 1 cá nhân (ông Nguyễn Tuấn Anh
- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước).

Giai đoạn 2010-2015 
- Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc

lập hạng Nhì, 2 Cờ Thi đua của Chính phủ và 1 Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ; 

- Cờ Thi đua của Chính phủ: 13 tập thể cấp Vụ; 
- Huân chương Lao động: hạng Nhất: 2 tập thể cấp Vụ, hạng

Nhì: 4 tập thể cấp Vụ và tập thể Công đoàn KTNN, hạng Ba: 4
tập thể cấp Vụ; hạng Nhất: 1 cá nhân (ông Lê Hoàng Quân - Phó
Tổng Kiểm toán Nhà nước), hạng Nhì: 19 cá nhân, hạng Ba: 33
cá nhân;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 6 tập thể cấp Vụ, 24
tập thể cấp Phòng, 46 cá nhân.

Giai đoạn 2005-2010 
- Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc

lập hạng Ba; 

- Cờ Thi đua của Chính phủ: 6 tập thể cấp Vụ; 
- Huân chương Độc lập: hạng Nhất: ông Đỗ Bình Dương -

nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, hạng Nhì: ông Vương Hữu
Nhơn - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, hạng Ba: ông Hà Ngọc
Son - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; 

- Huân chương Lao động: hạng Nhì: 2 tập thể cấp Vụ, hạng
Ba: 5 tập thể cấp Vụ, tập thể Công đoàn KTNN và tập thể Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh KTNN; hạng Nhất: 7 cá nhân
(trong đó có ông Đỗ Bình Dương - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà
nước, ông Vương Hữu Nhơn -  nguyên Tổng Kiểm toán Nhà
nước, ông Bùi Hải Ninh - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước,
ông Hà Ngọc Son - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông
Hoàng Ngọc Hài - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước), hạng
Nhì: 6 cá nhân, hạng Ba: 58 cá nhân (trong đó có ông Lê Minh
Khái - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước);  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 10 tập thể cấp Vụ, 13
tập thể cấp Phòng, 74 cá nhân; 

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 1 cá nhân.

Giai đoạn 2000-2005 
- Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao

động hạng Nhất; 
- Cờ Thi đua của Chính phủ: 3 tập thể cấp Vụ; 
- Huân chương Lao động: hạng Ba: 5 tập thể cấp Vụ; hạng

Nhất: ông Đỗ Bình Dương - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước);
hạng Nhì: 2 cá nhân (ông Vương Hữu Nhơn -  nguyên Tổng Kiểm
toán Nhà nước, ông Vương Đình Huệ - nguyên Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước), hạng Ba: 6 cá nhân (trong đó có ông Hà Ngọc
Son - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hoàng Ngọc
Hài - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước); 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 6 tập thể cấp Vụ và
tập thể Công đoàn KTNN; 9 tập thể cấp Phòng; 16 cá nhân (trong
đó có ông Hà Ngọc Son - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước,
ông Hoàng Ngọc Hài - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước).

Giai đoạn 1994-2000 
Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng 1 Cờ Thi đua của

Chính phủ, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
Huân chương Lao động hạng Ba: 2 cá nhân (ông Vương Hữu

Nhơn - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Bùi Hải Ninh -
nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước); 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 2 cá nhân (trong đó có
ông Vương Hữu Nhơn - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước).n
(Theo số liệu của Ban Thi đua Khen thưởng - Văn phòng KTNN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Lãnh đạo KTNN, tháng 01/2019  Ảnh tư liệu

Thành tích của Kiểm toán Nhà nước 
được Đảng, Nhà nước trao tặng
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Làm tốt công tác tổ chức, 
cán bộ

Thực hiện chức năng tham
mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà
nước quản lý, thực hiện công
tác tổ chức bộ máy, biên chế và
tiền lương, công tác cán bộ,
công tác đào tạo, bồi dưỡng
công chức và kiểm tra về công
tác TCCB của KTNN; quản lý
nhà nước về hoạt động khoa
học - công nghệ của KTNN,
trong 5 năm qua (2015-2020),
tập thể lãnh đạo, công chức Vụ
TCCB đã đoàn kết nhất trí, nỗ
lực phấn đấu, khắc phục mọi
khó khăn để hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ được giao, đạt
được những kết quả công tác
toàn diện trên mọi mặt, góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chung của toàn Ngành. 

Một trong những kết quả nổi
bật là Vụ đã tham mưu xây
dựng được đội ngũ cán bộ, công
chức, đặc biệt là cán bộ đứng
đầu, có phẩm chất và năng lực,
có bản lĩnh chính trị vững vàng;
có phong cách làm việc hiện
đại, chuyên nghiệp đáp ứng yêu
cầu đổi mới; đội ngũ cán bộ,
công chức ngày càng đáp ứng
đủ về số lượng, đồng bộ về cơ
cấu, đảm bảo sự kế thừa,
chuyển tiếp liên tục và vững
vàng giữa các thế hệ cán bộ,
công chức nhằm thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ được Đảng
và Nhà nước giao.

Để thực hiện tốt công tác
TCCB, công tác ban hành các
văn bản hướng dẫn được Vụ
tham mưu kịp thời và đầy đủ,
đáng chú ý như: Kế hoạch thực
hiện tinh giản biên chế giai
đoạn 2018-2021 của KTNN; Đề
án tổ chức, biên chế của KTNN
đến năm 2020 và tầm nhìn đến
năm 2030 và Đề án vị trí việc
làm và cơ cấu ngạch công chức,
chức danh nghề nghiệp viên
chức của KTNN theo đúng tinh
thần chỉ đạo của T.Ư, trình Ủy
ban Thường vụ Quốc hội và báo
cáo Bộ Chính trị; xây dựng Đề
án Biên chế tối thiểu và cấp Phó

tối đa của cơ quan KTNN trình
Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Vụ TCCB cũng đã kịp thời
tham mưu Ban cán sự đảng,
Tổng Kiểm toán Nhà nước kiện
toàn tổ chức bộ máy của
KTNN; rà soát, đánh giá chức
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
và cơ cấu đội ngũ công chức,
viên chức đảm bảo tinh gọn,
hoạt động hiệu quả, tránh chồng
chéo, trùng lặp; rà soát, bố trí
các phòng thuộc KTNN chuyên
ngành và KTNN khu vực theo
hướng chuyên môn hóa. 

Đặc biệt, Vụ đã phối hợp
với cơ quan chức năng của Bộ
Nội vụ tổ chức thành công các
kỳ thi nâng ngạch, trình Tổng

Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm
ngạch Kiểm toán viên cao cấp
và tương đương đối với 43
người, ngạch Kiểm toán viên
chính và tương đương 360
người, ngạch Kiểm toán viên
đối với 434 người. Theo Vụ
trưởng Vụ TCCB Hà Thị Mỹ
Dung, việc bổ nhiệm ngạch kịp
thời cho công chức, viên chức
đã đảm bảo quyền lợi và tạo
điều kiện thuận lợi cho công
chức, viên chức trong thực thi
công vụ. 

Công tác tuyển dụng, xét
tuyển, tiếp nhận công chức;
công tác quy hoạch giai đoạn và
rà soát, bổ sung hằng năm đều
được thực hiện nghiêm túc,

công khai, minh bạch theo đúng
các quy định. Đáng chú ý, lần
đầu tiên ngành KTNN được Ban
Bí thư quy hoạch chức danh
Tổng Kiểm toán Nhà nước từ
nguồn nhân sự tại chỗ. Công tác
luân chuyển, điều động, biệt
phái, định kỳ chuyển đổi vị trí
công tác đối với cán bộ, công
chức, viên chức dần đi vào nền
nếp, được thực hiện thường
xuyên theo đúng chủ trương của
T.Ư về công tác cán bộ đã góp
phần từng bước điều chỉnh cơ
cấu đội ngũ cán bộ, công chức
trong toàn Ngành; khắc phục
tình trạng cục bộ, khép kín về
công tác cán bộ trong từng đơn
vị; tạo điều kiện tốt cho việc bồi

dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cán
bộ lâu dài của KTNN. 

Góp phần nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực

Nhận thức rõ việc nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực là
nhiệm vụ trọng tâm của Ngành,
trong giai đoạn vừa qua, Vụ đã
tham mưu trình Tổng Kiểm toán
Nhà nước hoàn thiện đồng bộ hệ
thống chương trình, tài liệu đào
tạo theo hướng gắn lý luận với
thực tiễn; kết hợp trang bị kiến
thức nghiệp vụ với việc nâng
cao phẩm chất chính trị, đạo đức
văn hoá nghề nghiệp nhằm đáp
ứng được yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ kiểm toán. Kết quả, 5
năm qua, KTNN đã bồi dưỡng
các ngạch Kiểm toán viên cho
4.518 lượt công chức, viên chức;
tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ
năng, chuyên môn nghiệp vụ
cho hơn 20.276 lượt công chức,
viên chức... 

Vụ trưởng Vụ TCCB Hà Thị
Mỹ Dung nhấn mạnh, để thực
hiện yêu cầu đổi mới mọi mặt
của KTNN, vai trò của công tác
nghiên cứu khoa học, công nghệ
rất quan trọng. Theo đó, Vụ đã
kịp thời tham mưu trình Tổng
Kiểm toán Nhà nước ban hành
định hướng nghiên cứu khoa học
hằng năm, trung hạn và dài hạn;
tham gia xét duyệt các đề tài cấp
Bộ, cấp cơ sở. Trong 5 năm qua,
KTNN đã tổ chức nghiệm thu 54
đề tài khoa học cấp Bộ và 127 đề
tài cấp cơ sở. Các đề tài ngày
càng thiết thực và được ứng
dụng vào đổi mới hoạt động của
Ngành, đặc biệt là trong hoạt
động kiểm toán. 

Là đơn vị đảm nhiệm chức
năng tham mưu về công tác
TCCB, đào tạo, bồi dưỡng của
Ngành, Vụ TCCB cũng chú
trọng, quan tâm đến công tác
đào tạo, nâng cao trình độ cho
cán bộ, công chức trong đơn vị;
tạo điều kiện thuận lợi để công
chức tham gia học tập, nâng cao
trình độ, nghiên cứu khoa học.
Hằng năm, tập thể lãnh đạo Vụ
và công đoàn luôn quan tâm đến
đời sống, tinh thần; động viên,
khen thưởng, biểu dương kịp
thời cán bộ, đảng viên lập thành
tích xuất sắc... Qua đó đã tạo
được một tập thể năng động,
đoàn kết nhất trí hoàn thành xuất
sắc mọi nhiệm vụ được Ban cán
sự đảng, Đảng ủy, Tổng Kiểm
toán Nhà nước giao.n

Nỗ lực xây dựng bộ máy, tổ chức của Kiểm toán
Nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả
r PHỐ HIẾN

Xác định công tác tổ chức, cán bộ (TCCB) đóng vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp
đến sự tồn tại, phát triển của KTNN, trong giai đoạn vừa qua, Vụ TCCB đã tích cực, sáng tạo và kịp
thời tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiều đổi mới trong công tác này, góp
phần xây dựng nguồn nhân lực từng bước đảm bảo về số lượng và không ngừng nâng cao về trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chi bộ Vụ TCCB chụp ảnh lưu niệm với Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Đại hội Chi bộ của Vụ nhiệm kỳ
2020-2022                                                                                                                                             Ảnh tư liệu

Với thành tích đạt được, trong 5 năm liền, Chi bộ Vụ TCCB được đánh giá là chi bộ “Trong sạch vững
mạnh”, “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; tập thể Vụ đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ
Thi đua của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đặc biệt, năm 2019, Vụ TCCB được Chủ tịch nước tặng Huân
chương Lao động hạng Nhất; Phòng Nhân sự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cá
nhân Vụ TCCB được tặng danh hiệu” Chiến sĩ thi đua Ngành”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Bằng khen của
Tổng Kiểm toán Nhà nước... do lập thành tích xuất sắc trong công tác.n

Mới đây, KTNN đã triển khai các cuộc kiểm toán: Báo
cáo tài chính (BCTC), các hoạt động liên quan đến

quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của Tổng
công ty Điện lực TP. HCM, Tổng công ty Đầu tư và Phát
triển nhà Hà Nội; hoạt động quản lý, sử dụng nhà ở xã hội
tại TP. Hà Nội giai đoạn 2015-2019; hoạt động xây dựng
và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Tuyến đường
sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội (đoạn Nhổn - Ga Hà Nội);
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1; Dự án Đầu tư các
hạng mục cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Long Phú; Dự
án Bệnh viện Đa khoa Sơn La; Dự án Trụ sở Tòa án nhân

dân tối cao; Dự án Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Dự án Xây dựng Nhà Quốc hội Lào. Các cuộc kiểm toán
trên do các KTNN chuyên ngành: V, VI và KTNN khu vực
I thực hiện trong thời gian từ 35 - 60 ngày.

Theo đó, đối với cuộc kiểm tại Tổng công ty Điện
lực TP. HCM và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà
Hà Nội, mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính trung thực,
đúng đắn, chính xác của BCTC, Báo cáo quyết toán
đầu tư hoàn thành/chi phí đầu tư thực hiện dự án; đánh
giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu
quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công
tại DN; phát hiện kịp thời hành vi lãng phí, sai phạm
và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan

để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
Với cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại

TP. Hà Nội, KTNN xác định mục tiêu kiểm toán là đánh
giá việc đảm bảo giải quyết nhu cầu chỗ ở ưu tiên cho các
đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội;
đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các
chính sách, chế độ có liên quan về nhà ở xã hội.

Với các cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng, mục
tiêu là kiểm toán xác nhận tính trung thực, đúng đắn,
chính xác của BCTC (nguồn vốn đầu tư, thực hiện đầu
tư xây dựng) của các dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp
luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán

(Xem tiếp trang 10)
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Góp phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động 
của DNNN

KTNN chuyên ngành VI là
đơn vị có chức năng tham mưu
giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước
thực hiện kiểm toán các tập
đoàn, tổng công ty nhà nước
(DNNN) do Thủ tướng Chính
phủ thành lập. Nhận thức rõ
những yêu cầu đó, tập thể đội
ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán
bộ, công chức, KTV của đơn vị
luôn đoàn kết nhất trí, nâng cao
trình độ chuyên môn, ý thức kỷ
luật để hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao. Giai đoạn
2015-2019, KTNN chuyên
ngành VI đã thực hiện 60 cuộc
kiểm toán (trong đó, 5 đoàn
kiểm toán được Tổng Kiểm toán
Nhà nước tặng Bằng khen
“Cuộc kiểm toán đạt chất lượng
vàng”), tổng số kiến nghị xử lý
tài chính qua kiểm toán là
45.239 tỷ đồng (trong đó, số
kiến nghị tăng thu NSNN là
21.182 tỷ đồng, kiến nghị tăng
vốn nhà nước khi cổ phần hóa
12.227 tỷ đồng).

Qua kiểm toán, KTNN
chuyên ngành VI đã đưa ra các
kiến nghị giúp DN phát huy thế
mạnh và khắc phục những hạn
chế để nâng cao hiệu quả hoạt
động. Cụ thể, đơn vị đã đề xuất
39 kiến nghị về việc sửa đổi, bổ
sung văn bản; 113 kiến nghị với
cơ quan có thẩm quyền sửa đổi,
bổ sung và hoàn thiện cơ chế,
chính sách; chuyển 3 bộ hồ sơ
sang Cơ quan Cảnh sát điều tra
để làm rõ một số sai phạm có
dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Lãnh đạo KTNN chuyên
ngành VI cho biết, để đạt được
được kết quả trên, đơn vị luôn
chú trọng đổi mới hoạt động
kiểm toán ngay từ khâu phân
tích thông tin. Trước khi xây
dựng kế hoạch kiểm toán,
KTNN chuyên ngành VI đã tổ
chức thu thập, cập nhật cơ sở dữ
liệu và nghiên cứu thông tin về
các đơn vị được kiểm toán, đánh
giá rủi ro, xác định trọng yếu và
các nội dung trọng tâm của cuộc
kiểm toán. Sau đó, tổ chức, sắp
xếp bố trí nhân sự các đoàn
kiểm toán phù hợp với năng lực,
sở trường của từng cán bộ, KTV
nhằm đảm bảo thực hiện mục
tiêu của cuộc kiểm toán với chất
lượng và hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, KTNN chuyên
ngành VI cũng chú trọng công
tác đào tạo nguồn nhân lực, tích
cực tổ chức các chương trình
đào tạo trong nội bộ theo hướng
“cầm tay chỉ việc”. Hằng năm,
đơn vị thường xuyên đánh giá,
sơ kết, tổng kết rút ra bài học
kinh nghiệm của từng cuộc
kiểm toán để tổ chức tập huấn
trong toàn đơn vị. Hình thức
đào tạo cũng được đơn vị áp
dụng bằng phương pháp làm
việc theo nhóm, giúp các cá
nhân bổ sung kiến thức cho
nhau, từ đó góp phần nâng cao
trình độ chuyên môn của KTV.  

Trong công tác theo dõi thực
hiện kiến nghị kiểm toán,
KTNN chuyên ngành VI đã
thành lập Tổ rà soát tình hình
thực hiện kiến nghị của các đơn
vị được kiểm toán do 1 Phó
Kiểm toán trưởng phụ trách,
không chỉ rà soát tình hình thực
hiện kiến nghị của năm trước
liền kề mà kể cả những năm
trước. Đến định kỳ nhất định,
nếu đơn vị được kiểm toán chưa
thực hiện kiến nghị thì KTNN
chuyên ngành VI sẽ có văn bản
đôn đốc thực hiện. Với cách làm
này, các đơn vị được kiểm toán
đã thực hiện nghiêm túc các kết
luận, kiến nghị kiểm toán của
KTNN chuyên ngành VI. Kết
quả kiến nghị xử lý tài chính đã
được các đơn vị thực hiện trong
giai đoạn 2015-2019 là 39.613
tỷ đồng, đến tháng 6/2020, tỷ lệ
thực hiện kiến nghị nộp NSNN
đạt 97,56%, cao hơn tỷ lệ thực
hiện của toàn Ngành.

Học Bác từ những điều 
giản dị

Cùng với việc không ngừng
đổi mới, nâng cao chất lượng
hoạt động kiểm toán, KTNN

chuyên ngành VI luôn chú trọng
việc phát huy trí tuệ, tinh thần
trách nhiệm của mỗi cán bộ,
KTV qua các phong trào thi
đua. Theo lãnh đạo đơn vị, từ
việc hưởng ứng phát động các
phong trào thi đua của KTNN,
của KTNN chuyên ngành VI,
mỗi cán bộ, đảng viên sẽ thấy rõ
hơn trách nhiệm của mình, ý
thức cao trong xây dựng cơ
quan, đơn vị; tạo không khí thi
đua sôi nổi để hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05)
gắn với phong trào thi đua yêu
nước đã được KTNN chuyên
ngành VI triển khai đạt nhiều
kết quả tích cực. Lãnh đạo đơn
vị cho biết, trên cơ sở quy định,
hướng dẫn của Đảng ủy KTNN
về chuẩn mực đạo đức Hồ Chí
Minh đối với ngành KTNN,
Đảng ủy đơn vị đã xây dựng Bộ
chỉ tiêu đánh giá việc học tập
phù hợp với đặc điểm, tình hình
hoạt động của đơn vị. “Việc học
tập được tiến hành một cách

thiết thực, biến tư tưởng, quan
niệm, lối sống của Bác vào
trong hoạt động của đơn vị và
từng cán bộ, đảng viên, từ
nhiệm vụ chính trị, đạo đức lối
sống khi ở cơ quan cũng như
khi thực hiện nhiệm vụ kiểm
toán hay kể cả trong đời sống
cộng đồng tại nơi cư trú... Từ
đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng
viên hiểu rõ hơn tấm gương đạo
đức, phong cách của Bác để vận
dụng vào thực tiễn công việc và
cuộc sống” - đại diện KTNN
chuyên ngành VI chia sẻ. 

Để việc học tập và làm theo
Bác trở thành phong trào thi đua
sôi nổi, lãnh đạo KTNN chuyên
ngành VI yêu cầu mọi cán bộ,
đảng viên, công chức của đơn vị
phải đăng ký chất lượng từng
việc làm theo từng tiêu chí cụ
thể. Định kỳ 6 tháng và cuối
năm, căn cứ Bản đăng ký của
đảng viên, công chức, các chi
bộ trực thuộc và các chi bộ sinh
hoạt tạm thời tại các đoàn kiểm
toán, KTNN chuyên ngành VI
đã tổ chức đánh giá và xếp loại
kết quả học tập theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh của từng
cán bộ, đảng viên, công chức.

Năm 2019, đơn vị đã tổ chức
Hội nghị đánh giá kết quả thực
hiện Chỉ thị 05, biểu dương,
khen thưởng 6 tập thể và 7 cá
nhân tiêu biểu. Năm 2020, đơn
vị sẽ hoàn thiện các tiêu chí
đánh giá, xếp loại theo hướng
ngắn gọn, sát thực hơn nữa. 

Học Bác và làm theo Bác,
việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương
của cán bộ, KTV và người lao
động của KTNN chuyên ngành
VI cũng luôn được đề cao. Theo
đó, lãnh đạo đơn vị thường
xuyên quán triệt và tích cực
triển khai, thực hiện các giải
pháp nâng cao ý thức kỷ luật,
giữ gìn đạo đức công vụ trong
thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán
bộ, đảng viên; hướng đến mục
tiêu cao nhất là giữ gìn uy tín,
hình ảnh của ngành KTNN.
Đơn cử như, trước khi triển khai
cuộc kiểm toán, đơn vị sẽ có
văn bản gửi đến các đơn vị được
kiểm toán đề nghị phối hợp theo
dõi, giám sát đối với các hoạt
động của đoàn kiểm toán, tổ
kiểm toán và KTV. Sau khi kết
thúc kiểm toán, đơn vị được
kiểm toán sẽ nhận xét, đánh giá
bằng văn bản về các nội dung
mà đơn vị kiểm toán yêu cầu.
Với cách làm đó, từ năm 2015
đến nay, KTNN chuyên ngành
VI không phát hiện các trường
hợp vi phạm Quy chế tổ chức và
hoạt động của đoàn kiểm toán,
Quy tắc ứng xử của KTV nhà
nước trong ứng xử với đơn vị
được kiểm toán. 

Lãnh đạo KTNN chuyên
ngành VI chia sẻ, những bài học
được rút ra trong giai đoạn vừa
qua cũng chính là những giải
pháp và nhiệm vụ trọng tâm để
đơn vị đẩy mạnh phong trào thi
đua yêu nước trong giai đoạn
tới. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục
tăng cường tổ chức quán triệt
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng
uỷ, lãnh đạo KTNN đến từng
cán bộ, đảng viên trong đơn vị;
chú trọng việc rèn luyện đạo
đức công vụ, nâng cao ý thức kỷ
luật, tinh thần trách nhiệm trong
thực hiện nhiệm vụ; nâng cao
bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề
nghiệp của KTV. Đồng thời,
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
tư tưởng, phong cách của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, từ học tập
chuyển sang làm theo, từ cuộc
vận động chuyển sang làm
thường xuyên, đi vào chiều sâu,
đề cao sự nêu gương của cán bộ,
đảng viên, nhất là những người
đứng đầu.n

KIểM TOÁN NHÀ NướC CHUYÊN NGÀNH VI: 

Sáng tạo trong thi đua, học tập và 
làm theo gương Bác
r LÊ HÒA - NGUYỄN HỒNG

Những năm qua, KTNN chuyên ngành VI đã năng động, sáng tạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp
với điều kiện của đơn vị, góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng
viên. Học Bác và làm theo Bác đã trở thành động lực để mỗi cán bộ, kiểm toán viên (KTV), người lao
động của đơn vị nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Tập thể KTNN chuyên ngành VI luôn đoàn kết nhất trí, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức kỷ luật
để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao                                                                               Ảnh tư liệu

Với những thành tích đạt được, KTNN chuyên ngành VI và nhiều cá nhân trong đơn vị
đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý. Tập thể đơn vị được tặng
Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm
2017; 5 năm liên tiếp được tặng Cờ thi đua của KTNN… Nhiều cá nhân vinh dự được tặng
Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối các
cơ quan T.Ư và của Tổng Kiểm toán Nhà nước.n
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Cần mẫn góp phần nâng tầm
giá trị báo cáo kiểm toán 

Được thành lập năm 2009,
với chức năng đặc thù thể hiện
ngay từ tên gọi, Phòng Ngân sách
địa phương (NSĐP) là bộ phận
giúp việc cho Vụ trưởng Vụ
Tổng hợp về hoạt động kiểm toán
đối với lĩnh vực kiểm toán
NSĐP; phối hợp với Phòng Ngân
sách trung ương giúp việc chuẩn
bị ý kiến của KTNN về dự toán
NSNN, phương án phân bổ ngân
sách T.Ư và kiểm toán báo cáo
quyết toán NSNN. Thực hiện
chức năng đó, chỉ với nhân sự 10
người, Phòng NSĐP phải đảm
đương rất nhiều công việc như:
Thẩm định, phát hành các kế
hoạch kiểm toán (KHKT), báo
cáo kiểm toán (BCKT); trả lời
kiến nghị của các đơn vị được
kiểm toán; tổng hợp, biên tập các
BCKT năm thuộc lĩnh vực
NSĐP; chuẩn bị ý kiến tham
mưu cho lãnh đạo KTNN về dự
toán ngân sách; tham gia đóng
góp ý kiến vào việc xây dựng các
văn bản trong và ngoài Ngành...
và thực hiện một số nhiệm vụ
khác theo sự phân công của lãnh
đạo Vụ.

Trò chuyện với chúng tôi, chị
Đoàn Thị Ninh - Trưởng phòng
NSĐP - cho biết, công việc của
Phòng NSĐP khá đa dạng, lại
yêu cầu cao về tiến độ, chất
lượng. Đặc biệt, cùng với sự phát
triển của Ngành, với yêu cầu đổi
mới trong hoạt động kiểm toán
ngày càng cao, nhiều công việc
mới phát sinh, khối lượng công
việc của Phòng cũng ngày càng
gia tăng, trong đó có những việc
khá khó và đòi hỏi tính thận trọng
cao. Vì thế, để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, tập thể công
chức của Phòng luôn phát huy
tinh thần trách nhiệm, khắc phục
khó khăn, chủ động, sáng tạo,
tâm huyết và tận tụy với nghề
nghiệp; qua đó góp phần không
nhỏ vào kết quả hoạt động của
Vụ Tổng hợp nói riêng và của
KTNN nói chung. 

Với tinh thần đó, để nâng cao
chất lượng công tác thẩm định
KHKT và BCKT, đáp ứng yêu
cầu đổi mới trong hoạt động
kiểm toán, Phòng NSĐP đã đóng
góp được nhiều ý kiến để các đơn
vị hoàn thiện KHKT, BCKT
trước khi phát hành chính thức.
Chia sẻ thêm về nhiệm vụ này,
Trưởng phòng Đoàn Thị Ninh
cho biết, nhận thức rõ tầm quan

trọng của việc xây dựng KHKT
là một nhân tố quan trọng quyết
định sự thành công của một cuộc
kiểm toán, trong quá trình thẩm
định, Phòng luôn xem xét, đánh
giá kỹ lưỡng, toàn diện các nội
dung trong KHKT, đặc biệt là
việc đảm bảo các mục tiêu, nội
dung, trọng yếu kiểm toán của
cuộc kiểm toán phù hợp với các
thông tin đã thu thập; phù hợp
với các hướng dẫn, định hướng
của Ngành cũng như đặc thù của
đơn vị. 

Tương tự, việc thẩm định và
phát hành BCKT cũng đòi hỏi sự
tỉ mỉ, chuyên tâm cao, nhất là khi
các BCKT NSĐP thường có dung
lượng tương đối lớn. Do đó, tập
thể Phòng NSĐP phải nghiên cứu
kỹ các văn bản quy phạm pháp
luật, từ đó có ý kiến phản biện,
góp ý để đoàn kiểm toán hoàn
thiện BCKT, đảm bảo các kết
luận, kiến nghị trong BCKT có
đầy đủ cơ sở, phù hợp các phát
hiện kiểm toán và có tính khả thi

cao. Trong quá trình phát hành
BCKT, Phòng NSĐP phải đọc,
nghiên cứu hồ sơ trình phát hành
của cuộc kiểm toán, đặc biệt là ý
kiến tiếp thu của đoàn kiểm toán
đối với ý kiến chỉ đạo của lãnh
đạo KTNN, ý kiến của các Vụ
tham mưu và ý kiến của đơn vị
được kiểm toán để hoàn chỉnh
BCKT và hồ sơ phát hành, đảm
bảo chất lượng, giá trị pháp lý của
BCKT trước khi phát hành. “Mỗi
cán bộ của Phòng đều ý thức
rằng, khi BCKT được thẩm định
kỹ càng, hồ sơ phát hành đầy đủ
sẽ góp phần giảm thiểu được rủi
ro kiểm toán; hạn chế việc kiến
nghị, khiếu nại về kết quả kiểm
toán” - chị Ninh chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc tham gia
chuẩn bị ý kiến của KTNN về dự
toán NSNN, phương án phân bổ
ngân sách T.Ư; tổng hợp kết quả
BCKT năm thuộc lĩnh vực NSĐP
và tham gia kiểm toán báo cáo
quyết toán NSNN hằng năm
cũng đòi hỏi không ít tâm sức, trí
tuệ của những người làm công
tác tổng hợp. Những báo cáo
tổng hợp kết quả kiểm toán năm
được Tổng Kiểm toán Nhà nước
báo cáo trước Quốc hội có phần

đóng góp quan trọng từ công tác
tổng hợp của Phòng NSĐP. 

Còn với nhiệm vụ trả lời kiến
nghị của các đơn vị được kiểm
toán, các cán bộ, kiểm toán viên
trong Phòng lại càng phải thận
trọng, nghiên cứu sâu hơn nữa.
Theo Trưởng phòng Đoàn Thị
Ninh, những vấn đề kiến nghị
thường rất khó và phức tạp, nhất
là vấn đề do sự thiếu thống nhất
trong các văn bản pháp luật, nội
dung quy định chưa rõ ràng dẫn
đến nhiều cách hiểu khác nhau...
và việc đưa ra ý kiến trả lời kiến
nghị kiểm toán là vấn đề tương
đối “cân não” đối với tập thể
Phòng... Điều này đòi hỏi mỗi
thành viên trong Phòng phải nắm
chắc các văn bản pháp luật, các
quy trình, quy định, hướng dẫn
chuyên môn nghiệp vụ của
Ngành, đồng thời phối hợp tốt
với các đơn vị trong Ngành để
đưa ra ý kiến tham mưu trả lời
kiến nghị phù hợp.

Phát huy tinh thần dân chủ
và trí tuệ tập thể

Chia sẻ “bí quyết” để Phòng
gặt hái những thành tích ấy, chị
Đoàn Thị Ninh cho rằng, khi mỗi

cá nhân hăng hái, trách nhiệm;
tập thể tạo môi trường làm việc
tốt, sẽ tạo nên một tập thể mạnh.
Đặc biệt, việc phát huy dân chủ
và trí tuệ tập thể luôn được đề cao
trong các hoạt động của Phòng.
Trong quá trình thẩm định
KHKT, BCKT và trả lời kiến
nghị, đứng trước một vấn đề
phức tạp, các thành viên trong
Phòng sẽ cùng nhau phân tích,
nghiên cứu văn bản quy định liên
quan cùng nhau trao đổi, thảo
luận để đi đến thống nhất và đưa
ra ý kiến phù hợp nhất. Với
phương pháp làm việc đó, mỗi cá
nhân sẽ phát huy được sở trường,
thế mạnh của mình, tạo nên một
tập thể đoàn kết, gắn bó, cùng
hoàn thành nhiệm vụ chung.
Đồng thời, qua đó, đội ngũ lãnh
đạo và công chức trong Phòng
cũng được trau dồi, củng cố và
nâng cao kiến thức thực tiễn về
chuyên môn, nghiệp vụ; nắm bắt
kịp thời thực tế hoạt động kiểm
toán, những thay đổi chính sách,
chế độ của Nhà nước. Từ đó, chất
lượng công việc ngày càng được
nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, xác định rõ trình
độ năng lực chuyên môn của cán
bộ, công chức là một trong
những yếu tố quan trọng quyết
định chất lượng công tác tham
mưu, chất lượng hoạt động
chuyên môn của Phòng, lãnh đạo
Phòng đã dành sự quan tâm đặc
biệt cho công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ thông qua nhiều
hình thức như: Cử cán bộ, kiểm
toán viên tiếp cận hoạt động
kiểm toán; đẩy mạnh việc tự học,
tự nghiên cứu văn bản chế độ của
cán bộ trong Phòng...; một số cán
bộ của Phòng đã hăng hái đăng
ký tham gia các đề tài nghiên cứu
khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở...

Trong công tác thi đua khen
thưởng, cùng với việc đẩy mạnh
hưởng ứng các phong trào thi đua
của Ngành, Phòng NSĐP luôn
chú trọng đến công tác tổng kết,
đánh giá, bình xét thi đua khen
thưởng một cách dân chủ, theo
đúng quy định, nhằm tạo động
lực, khuyến khích các cá nhân
cùng ra sức thi đua, phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình trên mỗi cương vị công tác.

Với tập thể lãnh đạo, cán bộ
Phòng NSĐP, kết quả đạt được
trong những năm qua sẽ tạo tiền
đề để Phòng rút ra những bài học
kinh nghiệm, khắc phục hạn chế,
tiếp tục thi đua phấn đấu nâng
cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả
trong hoạt động tham mưu, hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được giao.n

Công việc lặng thầm của những người
“gác gôn”
r NGUYỄN HỒNG

Không trực tiếp tham gia các cuộc kiểm toán, song với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tưởng
chừng có phần “bếp núc” của những cán bộ, kiểm toán viên Phòng Ngân sách địa phương (Vụ
Tổng hợp) lại góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán.
Họ được ví như những người “gác gôn” của Ngành…

Tập thể Phòng NSĐP (Vụ Tổng hợp)                                                                       Ảnh đơn vị cung cấp

Với những nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mỗi cá
nhân và tập thể Phòng, giai đoạn 2015-2019, Phòng NSĐP đã vinh
dự được Tổng Kiểm toán Nhà nước khen thưởng nhiều danh hiệu,
trong đó, Phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm
2019; “Tập thể lao động tiến tiến” từ năm 2015 đến năm 2018 và
được tặng Giấy khen năm 2016; 4 lượt cá nhân của Phòng đạt danh
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 2 cá nhân được tặng Giấy khen và 2 cá
nhân được tặng Bằng khen.n

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

Riêng với cuộc kiểm toán Dự án Xây dựng Nhà Quốc hội Lào,
KTNN đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây
dựng, chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước và các quy định của
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.n

Vụ Tổng hợp KTNN

Triển khai...                          (Tiếp theo trang 8)
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Luôn đổi mới công tác 
tham mưu

Phòng Tổng hợp có chức năng
tham mưu giúp Kiểm toán trưởng
KTNN khu vực II thực hiện: Lập
kế hoạch kiểm toán hằng năm; kế
hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị
kiểm toán, kế hoạch đào tạo, tập
huấn; tổ chức, sắp xếp bố trí nhân
sự các đoàn kiểm toán; tổ chức
thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm
toán (KHKT), báo cáo kiểm toán
(BCKT); kiểm soát chất lượng
kiểm toán, thanh tra; lưu trữ, quản
lý, khai thác hồ sơ kiểm toán, theo
dõi tổng hợp kết quả kiểm toán,
thực hiện kiến nghị kiểm toán;
tham mưu tổng hợp góp ý các văn
bản của KTNN, đồng thời thực
hiện nhiệm vụ kiểm toán tại các
đoàn kiểm toán... 

Giai đoạn 2015-2020, công
chức Phòng Tổng hợp được lãnh
đạo đơn vị giao thực hiện 4 lượt
trưởng đoàn kiểm toán, 5 lượt phó
trưởng đoàn, 153 lượt tổ trưởng tổ
kiểm toán; có 61 lượt thành viên
đoàn kiểm toán được xếp loại xuất
sắc, chiếm 28,1% của toàn đơn vị.
Qua kiểm toán, các kiểm toán
viên (KTV) thuộc Phòng đã phát
hiện và kiến nghị xử lý 2.888,4 tỷ
đồng/10.950,1 tỷ đồng, chiếm
26,3% so với kết quả chung toàn
đơn vị; đề xuất 13 kiến nghị sửa
đổi, bổ sung văn bản...

Để có được thành quả nêu trên,
ông Lê Thanh Minh - Trưởng
phòng Tổng hợp KTNN khu vực
II - cho biết, Phòng luôn nhận
được sự quan tâm của lãnh đạo
đơn vị và sự hỗ trợ phối hợp tích
cực của các phòng, các Vụ chức
năng nên chất lượng tham mưu và
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

ngày càng được nâng cao, tính kỷ
luật trong thực thi công chức công
vụ được thực hiện nghiêm túc.
Theo đó, trong công tác tham mưu
về khảo sát xây dựng KHKT,
Phòng luôn xác định rõ mục tiêu,
nội dung kiểm toán của từng cuộc
kiểm toán trên cơ sở phân tích rủi
ro, xác định trọng yếu để chọn
mẫu kiểm toán phù hợp. Trên cơ
sở danh mục, đầu mối, đơn vị dự
kiến kiểm toán, Phòng đã tham
mưu lãnh đạo đơn vị, làm việc với
lãnh đạo các tỉnh, các cơ quan tổng
hợp để tránh sự trùng lặp, chồng
chéo giữa hoạt động kiểm toán với
hoạt động thanh tra và tạo được sự
đồng thuận cao trong hoạt động
kiểm toán.

Công tác tham mưu tổ chức,
sắp xếp bố trí nhân sự các đoàn
kiểm toán luôn được lãnh đạo
Phòng Tổng hợp quan tâm hàng
đầu nhằm đảm bảo thực hiện tốt
mục tiêu của cuộc kiểm toán với
chất lượng cao nhất và phù hợp
với năng lực, sở trường của từng
KTV đảm bảo tính luân chuyển
KTV giữa các đoàn, các tổ kiểm
toán theo quy định của KTNN.
Mặt khác, để nâng cao hiệu quả
công tác thực hiện kiến nghị kiểm
toán, Phòng đã thực hiện phân
công một nhóm KTV thường
xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật
tình hình thực hiện kiến nghị của
đơn vị được kiểm toán và cập nhật
lên phần mềm ứng dụng theo yêu
cầu của KTNN. Đồng thời, tham
mưu với lãnh đạo đơn vị phát hành
các công văn hướng dẫn, đôn đốc
thực hiện kiến nghị kiểm toán đối
với các địa phương, đơn vị được

kiểm toán. Nhờ vậy, tỷ lệ thực hiện
kiến nghị của KTNN khu vực II
hằng năm đều đạt trên 80%.

Chú trọng nhân rộng 
các điển hình tiên tiến

Trong giai đoạn 2015-2020,
phong trào thi đua yêu nước gắn
với công tác chuyên môn và nâng
cao đạo đức nghề nghiệp KTV
của Phòng Tổng hợp đã có nhiề̀u
chuyển biến tích cực trên tất cả
mọi mặt. Các phong trào thi đua
đã lôi cuốn được sự tham gia tích
cực của toàn thể công chức, KTV
trong Phòng, tạo động lực to lớn,
góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của
Ngành. “Hoàn thành các nhiệm
vụ được giao, nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động trên
mọi mặt công tác là quan điểm chỉ
đạo xuyên suốt, nhất quán của
lãnh đạo Phòng trong việc xây
dựng nội dung thi đua, phát động
và tổ chức thực hiện các phong
trào thi đua” - ông Lê Thanh Minh
chia sẻ. 

Chính vì vậy, trong những
năm qua, Phòng Tổng hợp KTNN
khu vực II thường xuyên quán
triệt đầy đủ, sâu rộng tới toàn thể
công chức về ý thức chấp hành,
tuân thủ tuyệt đối Quy định về
quy tắc ứng xử của KTV nhà
nước; Quy chế tổ chức và hoạt
động của đoàn KTNN; Chuẩn
mực số 30 - Bộ Quy tắc đạo đức
nghề nghiệp và các chỉ thị, công
điện, ý kiến chỉ đạo của Tổng
Kiểm toán Nhà nước để tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ về nhận
thức trách nhiệm và hành động

cho công chức trong công tác thi
đua, khen thưởng. 

Bên cạnh đó, Phòng cũng
thường xuyên tăng cường kiểm
tra, đánh giá hiệu quả từng phong
trào, rút kinh nghiệm và tiến hành
khen thưởng, biểu dương kịp thời,
chú ý đề xuất các biện pháp, cách
làm hiệu quả để phát hiện và nhân
rộng các điển hình tiên tiến. Tiếp
tục tạo sự thống nhất trong nhận
thức của cán bộ, công chức về vai
trò, vị trí, ý nghĩa của công tác thi
đua, khen thưởng, từ đó tạo động
lực để cán bộ, công chức hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao… 

Để hoàn thành các chỉ tiêu
phong trào thi đua và công tác
khen thưởng trong giai đoạn tới,
Phòng Tổng hợp xác định, việc
xây dựng chương trình, kế hoạch
công tác thi đua hằng năm phải cụ
thể, sát với tình hình thực tế, gắn
với phong trào thi đua yêu nước
của KTNN, đơn vị và của Phòng.
Luôn làm tốt công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng, xây dựng sự
đoàn kết nội bộ, gương mẫu trong
mọi hoạt động; động viên toàn thể
công chức, người lao động nỗ lực
khắc phục mọi khó khăn để hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên
cạnh đó, phải thường xuyên đổi
mới phương pháp chỉ đạo, điều
hành, xây dựng kế hoạch và triển
khai kế hoạch, phân công nhiệm
vụ tổng thể, chi tiết theo từng tuần
để công chức, KTV chủ động thực
hiện nhiệm vụ đạt chất lượng trên
các mặt công tác của Phòng. 

Mặt khác, trong các phong trào
thi đua phải luôn quan tâm đến
việc phát hiện, xây dựng và tuyên
truyền, nhân rộng các điển hình
tiên tiến, gương “người tốt, việc
tốt”; thực hiện tốt việc tổng kết,
đánh giá phong trào thi đua; trong
công tác bình bầu, xếp loại thi đua,
đề nghị khen thưởng phải chính
xác, khách quan, công bằng. Đặc
biệt, tiếp tục triển khai thực hiện
nghiêm túc các chỉ thị của Tổng
Kiểm toán Nhà nước về tăng
cường kỷ luật, kỷ cương trong
thực hiện nhiệm vụ kiểm toán gắn
với Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường kỷ
luật, kỷ cương trong các cơ quan
hành chính nhà nước các cấp một
cách thường xuyên sâu rộng,
nhằm làm tốt công tác quản lý cán
bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ…

Với những giải pháp cụ thể,
quyết tâm cao, các phong trào thi
đua của Phòng Tổng hợp KTNN
khu vực II sẽ là động lực thúc đẩy
tinh thần trách nhiệm, khí thế,
nhiệt huyết cho mỗi công chức,
KTV trong Phòng phấn đấu
không ngừng, vượt qua mọi khó
khăn, thách thức để hoàn thành tốt
nhiệm vụ, góp phần cùng đơn vị
xây dựng ngành KTNN xứng
đáng là cơ quan thực hiện kiểm
toán tài chính công, tài sản công
có trách nhiệm, uy tín, chuyên
nghiệp và hiện đại.n

PHÒNG TổNG HợP KIểM TOÁN NHÀ NướC KHU VựC II:

Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong 
công tác tham mưu, tổng hợp
r LÊ HÒA

Trong những năm qua, cán bộ, công chức Phòng Tổng hợp, KTNN khu vực II không ngừng rèn luyện
bản lĩnh chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; luôn luôn đổi mới và nỗ lực hoàn thành
tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, giúp việc đắc lực cho lãnh đạo đơn vị trong công tác kiểm toán.

Phòng Tổng hợp KTNN khu vực II  luôn đổi mới và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp    
Ảnh đơn vị cung cấp

phong trào “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp và phong trào thi đua
“Học tập, tiến kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong” với năm mục tiêu:
Cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất; tăng vụ và vỡ hoang; phát triển
nhiều ngành, nghề; cải tiến quản lý hợp tác xã; tăng cường công tác
chính trị, tư tưởng trong hợp tác xã; phong trào “Sóng Duyên Hải”
trong công nghiệp với mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật;
phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” trong thanh niên;
phong trào “Ba đảm đang” trong phụ nữ; các phong trào “Thi đua Ấp
Bắc giết giặc lập công”, “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm
Ngụy mà diệt”… ở miền Nam; các phong trào “Mỗi người làm việc
bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”… ở miền Bắc. 

Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy cao độ truyền thống
yêu nước, anh hùng, củng cố niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, tạo
sự thống nhất tư tưởng và hành động, động viên mọi tầng lớp nhân
dân tích cực chiến đấu, lao động, sản xuất, góp phần quan trọng đánh
thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc cùng các chiến lược
chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh…
ở miền Nam do Mỹ và tay sai tiến hành, đưa đến đại thắng mùa Xuân
năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở
ra một kỷ nguyên mới vĩ đại của lịch sử dân tộc.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể,
cá nhân tiêu biểu như: 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh ở ngã ba
Đồng Lộc (Hà Tĩnh); 12 nữ chiến sĩ “Tiểu đội thép” anh dũng hy sinh
ở Truông Bồn (Nghệ An); Anh hùng Trịnh Tố Tâm với 53 lần được
tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”; các anh hùng liệt sĩ: Nguyễn Viết
Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Ngọc Dương, Vũ Xuân Thiều, Đặng
Thùy Trâm; Anh hùng Lao động Hồ Giáo và nhiều tấm gương sáng
ngời khác. Các phong trào đó đã viết nên những trang sử hào hùng,
thực sự là trường học cách mạng tôi luyện những con người mới xã
hội chủ nghĩa trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.n

(Theo tư liệu của Ban Tuyên giáo T.Ư)

Nhìn lại...               (Tiếp theo trang 5)
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Từ cơ duyên đến sâu nặng 
với nghề

Được biết đến là một Kiểm
toán trưởng, một thủ trưởng rất
nguyên tắc trong công việc, thế
nhưng, trong câu chuyện với
chúng tôi, những nghiêm nghị,
nguyên tắc ấy đã nhường chỗ
sự thoải mái, cởi mở với bao
điều trăn trở về Ngành, về nghề
được ThS. Vũ Khánh Toàn chia
sẻ, giãi bày. Mỗi chia sẻ của
anh chứa đựng nhiều điều đáng
suy ngẫm, mà quay đi quay lại,
vẫn là câu chuyện kiểm toán,
bởi với anh “nghề nghiệp ngấm
vào máu rồi!”. Điều đó cũng dễ
hiểu, bởi anh là một trong số
những người đã có may mắn,
cơ duyên được gắn bó, trưởng
thành cùng với ngành KTNN
ngay từ thời kỳ đầu thành lập.

Đặt chân vào Ngành từ năm
1994, khi KTNN vừa mới
thành lập, khi những văn bản
pháp lý về Ngành còn chưa ráo
mực, anh bảo, đó là một cơ
duyên với nghề. Trong suy nghĩ
của một kiểm toán viên tuổi 30
và vừa mới tốt nghiệp Trường
Đại học Tài chính - Kế toán
được hơn 1 năm khi ấy, mọi thứ
về Ngành, về nghề với anh thật
mới mẻ, lạ lẫm. Làm việc trong
một cơ quan với thành phần
cán bộ, công chức đều thuộc
hàng chuyên gia dày dạn về
tuổi nghề lẫn tuổi đời, bản thân
anh khi ấy ít nhiều bị choáng
ngợp. Nhưng rồi, anh lại thấy
mình may mắn khi được làm
việc tại một ngành mới được
thành lập của đất nước và nhận
được nhiều sự quan tâm, dìu
dắt từ những bước đi đầu tiên
với lý do là trẻ người trẻ nghề.
Những bài học “vỡ lòng” về
tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh
và sự cầu thị cần thiết đối với
một kiểm toán viên được anh
“khắc cốt ghi tâm” và phát huy
trên từng vị trí công tác cho
đến hôm nay. 

Xác định công tác kiểm
toán là nhiệm vụ được chú
trọng hàng đầu của đơn vị, để
nâng cao chất lượng, hiệu quả
kiểm toán, Kiểm toán trưởng
Vũ Khánh Toàn luôn chủ động
cùng tập thể lãnh đạo xác định
rõ nội dung, phương pháp
kiểm toán; đào tạo và lựa chọn
bố trí các kiểm toán viên đáp
ứng nhiệm vụ kiểm toán để bố
trí vào những vị trí chủ chốt
của các đoàn kiểm toán; chỉ
đạo kiểm soát chặt chẽ hoạt
động kiểm toán, siết chặt kỷ
luật, kỷ cương, luôn chú trọng

giữ gìn và nâng cao hình ảnh
của Ngành. 

Đặc biệt, bằng sự nhạy cảm
nghề nghiệp, kết hợp với tâm
thế luôn lắng nghe các nguồn
thông tin để chắt lọc, Kiểm toán
trưởng Vũ Khánh Toàn và lãnh
đạo đơn vị đã lựa chọn những
chủ đề “nóng”, được xã hội
quan tâm để đưa vào kế hoạch
kiểm toán, trình Tổng Kiểm
toán Nhà nước phê duyệt. Cách
làm đó đã giúp KTNN khu vực
I không đi vào những lối mòn,
những chủ đề kiểm toán quen
thuộc, những phương thức kiểm
toán truyền thống để bước vào
địa hạt thử thách mới, nhưng
cần thiết. Đó là các chủ đề kiểm
toán đối với các lĩnh vực đang
rất được quan tâm, như: quản lý
đất đai đô thị, cổ phần hóa
DNNN, các dự án BT (xây
dựng - chuyển giao)... đầy gai
góc, nhạy cảm. Trong đó, nhiều
cuộc kiểm toán đã làm nên
thương hiệu của đơn vị và kinh

nghiệm qua các cuộc kiểm toán
đó đã được phổ biến rộng rãi
trong toàn Ngành. “Đây là
những chủ đề kiểm toán khó, vì
hệ thống văn bản pháp luật liên
quan còn chồng chéo, vì sự
xung đột lợi ích của các nhóm
đối tượng, nhưng Đảng, Nhà
nước và nhân dân cần kiểm
toán để làm minh bạch thông
tin, ngăn chặn nguy cơ thất
thoát” - Kiểm toán trưởng Vũ
Khánh Toàn lý giải. 

Nhiều người nói, anh tự làm
khó mình khi lựa chọn những
vấn đề gai góc, dễ đụng chạm,
nhưng với trách nhiệm nghề
nghiệp, anh bảo: “Đó là trách
nhiệm của nghề nghiệp đối với
đất nước và nhân dân. Nếu ai
cũng ngại đụng chạm thì khác
nào dung dưỡng cho cái xấu”. 

Nỗ lực đổi mới hoạt động 
kiểm toán

Tự nhận bản thân là người
không thích nghĩ và làm theo

lối mòn sẵn có, Kiểm toán
trưởng Vũ Khánh Toàn vì thế
cũng luôn mong muốn hoạt
động kiểm toán phải thường
xuyên có sự đổi mới, bởi theo
anh, chỉ có đổi mới thì mới
vượt qua được giới hạn cũ kỹ. 

Từ nhận thức đó, trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động
của đơn vị, anh luôn chủ động
đề xuất áp dụng nhiều sáng kiến
trong quản lý hoạt động kiểm
toán tại đơn vị, như: Ban hành
nhiều văn bản để cụ thể hóa các
văn bản chỉ đạo của Ban cán sự
đảng, của Tổng Kiểm toán Nhà
nước trong hoạt động kiểm
toán, trong đó quy định cụ thể
hơn việc giữ mối quan hệ đúng
mực với địa phương, đơn vị
được kiểm toán; sáng kiến
trong việc tổ chức lập báo cáo
kiểm toán ngay trong quá trình
kiểm toán để đảm bảo chất
lượng, tiến độ phát hành báo
cáo đúng quy định... Nhờ có sự
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết

liệt đó, chất lượng kiểm toán
của đơn vị trong giai đoạn vừa
qua không ngừng được nâng lên
và có nhiều đột phá.

Bên cạnh những sáng kiến
đề ra thực hiện tại KTNN khu
vực I, ThS. Vũ Khánh Toàn còn
được tin tưởng giao chủ trì xây
dựng trình Tổng Kiểm toán
Nhà nước ban hành một số văn
bản áp dụng trong hoạt động
kiểm toán của toàn Ngành,
như: Đề cương hướng dẫn kiểm
toán việc quản lý và sử dụng
đất khu đô thị; Đề cương
hướng dẫn kiểm toán chuyên
đề quản lý sử dụng đất của các
DN cổ phần hóa; Hồ sơ mẫu
biểu kiểm toán dự án BT và
Quy trình kiểm toán ngân sách
địa phương. Việc áp dụng các
đề cương, hồ sơ mẫu biểu và
Quy trình kiểm toán trên đã
giúp các kiểm toán viên xác
định được mục tiêu, nội dung,
phương pháp kiểm toán của
từng lĩnh vực, chuyên đề; nắm
rõ việc quản lý, sử dụng đất đai
của các đơn vị được kiểm toán
chi tiết tới diện tích từng khu
đất gắn liền với mục đích sử
dụng, vì vậy góp phần giúp
toàn Ngành đạt kết quả cao
trong việc kiểm toán các lĩnh
vực trên nói chung và lĩnh vực
đất đai, dự án BT nói riêng.

Thấm thoát đã 26 năm
KTNN thành lập và phát triển
cùng đất nước và cũng gần
chừng đó thời gian ThS. Vũ
Khánh Toàn gắn bó với Ngành.
Trải qua nhiều cương vị công
tác khác nhau, từ vai trò là một
kiểm toán viên đến vai trò quản
lý, ThS. Vũ Khánh Toàn luôn
nhấn mạnh và đề cao trách
nhiệm, sự tận tâm với công
việc. Dù ở cương vị công tác
nào, bản thân anh cũng luôn
xác định phải không ngừng nỗ
lực phấn đấu, nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ và trau
dồi giữ vững đạo đức nghề
nghiệp, tác phong của kiểm
toán viên nhà nước. Những
phần thưởng cá nhân được trao
trong giai đoạn vừa qua (4 năm
đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua
cơ sở, 2 năm đạt danh hiệu
Chiến sĩ thi đua cấp Ngành và
được Tổng Kiểm toán Nhà
nước tặng Bằng khen, Giấy
khen) chính là sự ghi nhận
xứng đáng của lãnh đạo
KTNN, của tập thể công chức,
người lao động của đơn vị dành
cho những nỗ lực, cống hiến
không mệt mỏi của anh.
“Những phần thưởng này là
niềm cổ vũ, động viên, nhưng
đồng thời cũng đòi hỏi bản thân
tôi cần phải tiếp tục nâng cao
trình độ chuyên môn, ý thức
trách nhiệm, đạo đức nghề
nghiệp của mình và toàn đơn
vị; quyết tâm xây dựng đơn vị
kỷ cương, liêm chính, chuyên
nghiệp, đổi mới và hội nhập” -
Kiểm toán trưởng Vũ Khánh
Toàn chia sẻ.n

Luôn vượt qua thách thức để không ngừng
đổi mới hoạt động kiểm toán
r NGUYỄN LỘC

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Vũ Khánh Toàn tại Họp báo công bố Báo cáo tổng hợp kết quả
kiểm toán năm 2018     Ảnh tư liệu

Được giao trách nhiệm đứng đầu đơn vị thực hiện kiểm toán một số địa phương phía Bắc và
Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị của cả nước - với không ít áp lực, thế nhưng, với sự tâm
huyết, trách nhiệm với nghề, được thử thách qua thực tiễn kiểm toán, Kiểm toán trưởng Vũ
Khánh Toàn cùng tập thể đơn vị đã từng bước đưa KTNN khu vực I vượt lên mọi khó khăn,
thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, KTNN khu vực I đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán được Tổng
Kiểm toán Nhà nước giao (53 cuộc) theo đúng tiến độ, nội dung, phạm vi kiểm toán được
phê duyệt. Qua hoạt động kiểm toán đã kiến nghị về xử lý tài chính 57.904.035 triệu
đồng, đồng thời kiến nghị TP. Hà Nội xem xét để thu hồi nhiều diện tích đất bị sử dụng
trái phép; chuyển 3 vụ việc cho Cơ quan Công an điều tra để xử lý theo quy định của pháp
luật, kiến nghị sửa đổi 51 văn bản chính sách...n
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Chinh phục loại hình 
kiểm toán khó

Loại hình KTHĐ là loại hình
kiểm toán khá khó thực hiện bởi
phạm vi kiểm toán rộng, mỗi
cuộc kiểm toán là một chủ đề
mới, một lĩnh vực mới không có
tính kế thừa khi lập kế hoạch
kiểm toán hay báo cáo kiểm toán.
Chia sẻ với chúng tôi về ấn tượng
khi tiếp cận cuộc KTHĐ đầu tiên
đơn vị thực hiện, Kiểm toán viên
Nguyễn Thị Vinh Nga cho biết,
bản thân chị cùng đồng nghiệp
khi ấy rất bỡ ngỡ. Được sự quan
tâm, động viên và định hướng của
lãnh đạo KTNN, lãnh đạo KTNN
khu vực IV, chị và các đồng
nghiệp trong đoàn kiểm toán đã
quyết tâm thực hiện với kỳ vọng
hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ
được giao. 

Theo chị Vinh Nga, điều may
mắn là trong quá trình công tác,
chị luôn nhận được sự cộng tác
hỗ trợ của đồng nghiệp; nhưng
trên hết, để thành công, bản thân
chị phải luôn nỗ lực học tập,
nghiên cứu và có trách nhiệm với
chính công việc được giao. “Lòng
yêu nghề cùng với lập trường
vững vàng và trách nhiệm của
một kiểm toán viên chính là
nguồn động lực giúp tôi quyết
tâm hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao” - chị chia sẻ. 

Đến nay, sau gần 20 năm gắn
bó với nghề và gần 5 năm tiếp cận
với lĩnh vực KTHĐ, Kiểm toán
viên Nguyễn Thị Vinh Nga đang
từng bước chinh phục loại hình
kiểm toán mới mẻ này. Trong
công việc, chị luôn tích cực
nghiên cứu, chủ động áp dụng các
sáng kiến trong thực hiện nhiệm
vụ, như: lập bảng theo dõi nội
dung, kết quả kiểm toán của các
thành viên đoàn kiểm toán, qua
đó giúp Trưởng đoàn kiểm toán,
Tổ trưởng tổ kiểm toán kiểm soát
kịp thời kết quả kiểm toán, kiểm
soát từ xa việc thực hiện kế hoạch
kiểm toán chi tiết của các kiểm
toán viên, giúp thuận tiện cho
công tác kiểm tra, giám sát từ xa. 

Chị cũng tích cực tham gia
xây dựng các quy định về KTHĐ
như Hướng dẫn KTHĐ, Hướng
dẫn quy trình KTHĐ, Đề cương
kiểm toán hoạt động quản lý ngân
sách cấp huyện của KTNN… Từ
đó, chị cùng các đoàn kiểm toán
vận dụng linh hoạt, phù hợp với
thực tế địa phương được kiểm
toán; xây dựng nội dung, mục
tiêu, tiêu chí, chương trình kiểm

toán chi tiết. Cụ thể, tại cuộc
KTHĐ các giải pháp giảm sử
dụng túi ni lông khó phân hủy của
TP. HCM, chị đã đưa ra được
phương án tổ chức kiểm toán tối
ưu, sử dụng được kinh nghiệm
kiểm toán của đơn vị, qua đó phát
hiện những bất cập, hạn chế và
đưa ra kiến nghị nhằm chấn
chỉnh, giúp nâng cao tính kinh tế,
hiệu lực và hiệu quả trong công
tác quản lý bảo vệ môi trường,
đặc biệt là các bất cập trong quản
lý điều hành và trong các văn bản
chính sách chế độ.  

Nhìn lại chặng đường 5 năm
qua, có thể thấy những đóng góp
to lớn của đơn vị đều có dấu ấn
của Kiểm toán viên Nguyễn Thị
Vinh Nga. Cụ thể, từ năm 2015
đến năm 2019, các đoàn kiểm
toán, tổ kiểm toán do chị phụ
trách đã có phát hiện xử lý tài
chính số tiền hơn 3.500 tỷ đồng;
qua kiểm toán đã kiến nghị xử lý

trách nhiệm nhiều tập thể và cá
nhân có liên quan đến các sai sót,
sai phạm trong quản lý tiền và tài
sản nhà nước; phát hiện nhiều bất
cập trong công tác phối hợp quản
lý giữa cấp T.Ư với các cấp chính
quyền địa phương; phát hiện
nhiều vướng mắc, bất cập và đã
có kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, UBND
TP. HCM sửa đổi, bổ sung cơ
chế, chính sách phù hợp.

Không ngừng trăn trở 
với nghề

Theo Kiểm toán viên Nguyễn
Thị Vinh Nga, KTHĐ là một lĩnh
vực rất hay nhưng đây cũng là

loại hình kiểm toán có độ khó
nhất định. Để thực hiện tốt nhiệm
vụ kiểm toán đối với loại hình
kiểm toán này, đòi hỏi kiểm toán
viên phải có đam mê, phải thực
sự chịu khó nghiên cứu, học hỏi,
cập nhật kiến thức liên tục và
sáng tạo. 

Từ thực tiễn kiểm toán, chị
Nga cũng không ngừng trăn trở
để làm sao nâng cao hơn nữa chất
lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm
toán. Chị cho rằng, một trong
những giải pháp đặt ra là cần
quan tâm hơn nữa đến công tác
đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng
nâng cao kỹ năng, năng lực cho
kiểm toán viên, Tổ trưởng,

Trưởng đoàn kiểm toán; tăng
cường năng lực chỉ đạo, điều
hành cũng như năng lực thẩm
định, đánh giá trong lĩnh vực
KTHĐ; thường xuyên tổ chức
học tập, cập nhật kiến thức, thảo
luận, trao đổi kinh nghiệm về
KTHĐ và chủ đề kiểm toán trong
nội bộ Ngành, nội bộ đơn vị; tổ
chức những cuộc trao đổi thảo
luận với các chuyên gia, với các
cơ quan quản lý nhà nước; có các
biện pháp khuyến khích, động
viên, khen thưởng kịp thời và
thiết thực đối với các thành viên
tham gia các cuộc KTHĐ. 

Không chỉ nỗ lực, luôn đặt
quyết tâm cao trong thực hiện
nhiệm vụ, trên cương vị là đảng
viên, Trưởng phòng Phòng
KTHĐ, chị Vinh Nga còn tự
nhận trách nhiệm là phải trao
truyền ngọn lửa yêu nghề, ý chí
quyết tâm vượt mọi khó khăn,
luôn nỗ lực hết mình cho công
việc đến các đồng nghiệp. Tâm
đắc với phát biểu của Tổng Kiểm
toán Nhà nước, khi coi thế hệ
kiểm toán viên trẻ là tương lai
của Ngành, chị Vinh Nga cho
rằng, các kiểm toán viên trẻ cần
nỗ lực hơn nữa để đáp ứng mong
mỏi, kỳ vọng của lãnh đạo
Ngành. Tuy nhiên, với đặc thù
nghề kiểm toán - nghề cao quý,
nhưng nhiều cạm bẫy, rủi ro, đòi
hỏi các cấp lãnh đạo, các thế hệ
kiểm toán viên giàu kinh nghiệm
cần không ngừng bồi dưỡng, thắp
sáng đam mê nghề cho các bạn
trẻ. Đây cũng chính là vấn đề mà
chị luôn trăn trở và tham mưu với
lãnh đạo đơn vị để làm tốt hơn
công tác này. 

Bản thân chị, trên mọi cương
vị, dù trong công tác hay ngoài
cuộc sống, chị luôn sẵn sàng chia
sẻ, giúp đỡ các kiểm toán viên trẻ
trong đơn vị. Bằng kinh nghiệm,
sự từng trải và xúc cảm của bản
thân qua công việc, chị đã và
đang nỗ lực từng ngày truyền cảm
hứng, tình yêu nghề cho thế hệ
tương lai của đơn vị, của Ngành.n

KIểM TOÁN VIÊN NGUYễN THị VINH NGA (KTNN KHU VựC IV):

“Chinh phục” loại hình kiểm toán 
hoạt động bằng nhiều sáng kiến 
r NGUYỄN LỘC

Những ngày đầu, loại hình kiểm toán hoạt động (KTHĐ) đối với Kiểm toán viên Nguyễn Thị Vinh
Nga (KTNN khu vực IV) còn rất mới mẻ và khó thực hiện. Nhưng đến nay, chị đã trở thành một trong
những thành viên chủ chốt của các đoàn KTHĐ, với nhiều sáng kiến nhằm đổi mới, góp phần nâng
cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán.

Kiểm toán viên Nguyễn Thị Vinh Nga (ngồi giữa) trong buổi làm việc cùng đoàn kiểm toán     
Ảnh đơn vị cung cấp

Với những thành tích đạt được, Kiểm toán viên Nguyễn Thị Vinh
Nga đã 2 lần được tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” và
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Ngành cùng nhiều danh hiệu thi
đua, khen thưởng của đơn vị.n

Vai trò kết nối kinh tế của DNNN được
khẳng định và chỉ rõ: “Nâng cao chất
lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của
DNNN để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển
các DN thuộc thành phần kinh tế khác, bảo
đảm DN Việt Nam thật sự trở thành lực
lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã
hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
quốc tế” (Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày
03/6/2017). Như vậy, trong kết nối, liên kết
kinh tế với các thành phần kinh tế khác thì
DNNN đóng vai trò nòng cốt và dẫn dắt.

Tuy nhiên, nội hàm cụ thể thể hiện vai trò
nòng cốt và dẫn dắt của DNNN trong kết
nối với các thành phần kinh tế khác mới chỉ
tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu
quả và năng lực cạnh tranh của DNNN
thông qua cơ cấu lại, nghĩa là tự thân
DNNN vươn lên, khẳng định và nâng tầm
vị thế trong mối quan hệ so sánh với các DN
thuộc các thành phần kinh tế khác, mà chưa
thể hiện rõ và cụ thể nội dung DNNN chủ
động kết nối, liên kết kinh tế, xây dựng và

phát triển các điều kiện cần và đủ cho việc
thực hiện kết nối, liên kết kinh tế đó đúng
với vai trò nòng cốt và dẫn dắt của mình.

Tóm lại, Nghị quyết số 12/NQ-TW đặt
mục tiêu đến năm 2030: “Hầu hết các
DNNN có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu
là DN cổ phần. Trình độ công nghệ, kỹ thuật
sản xuất hiện đại tương đương với các nước
trong khu vực; đáp ứng đầy đủ chuẩn mực
quốc tế về quản trị DN; hình thành đội ngũ
quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao,

phẩm chất đạo đức tốt”, song đó mới chỉ là
điều kiện cần. Điều kiện đủ để DNNN thực
hiện được vai trò nòng cốt và dẫn dắt kết
nối với các thành phần kinh tế khác là phải
tăng tính chủ động kết nối của DNNN dựa
trên nền tảng hình thành nhiều hơn DNNN
có quy mô lớn, nắm giữ những mắt xích chủ
yếu trong chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm
quan trọng. Đồng thời, DNNN cần tận dụng
tốt hơn nữa ưu thế về vốn, về tỷ suất lợi
nhuận trên doanh thu, về giá trị tài sản cố
định và đầu tư tài chính dài hạn đi đôi với
đổi mới quản trị, chống tham nhũng lãng
phí, lợi ích nhóm.n

Vai trò... (Tiếp theo trang 3)
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Chủ động hơn nữa trong công
tác phòng, chống tham nhũng

Theo Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc, những năm
qua, hoạt động kiểm toán của
KTNN đã tập trung vào những
vấn đề nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ
lãng phí, tham nhũng. Thông qua
hoạt động kiểm toán, KTNN đã
kịp thời phát hiện những sai sót
trong quản lý, sử dụng tài chính
công, tài sản công của đơn vị được
kiểm toán, từ đó kiến nghị các cơ
quan, tổ chức liên quan trong việc
quản lý và sử dụng NSNN, đồng
thời kiến nghị cơ quan có thẩm
quyền xem xét, xử lý những
trường hợp có dấu hiệu tham
nhũng. Trong giai đoạn từ ngày
01/01/2013 - 30/6/2020, KTNN đã
kiến nghị xử lý tài chính sau kiểm
tra là 396.270 tỷ đồng, trong đó,
tăng thu NSNN 86.448 tỷ đồng,
giảm chi NSNN 84.612 tỷ đồng,
kiến nghị xử lý tài chính khác
225.210 tỷ đồng; kiến nghị sửa
đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 952
văn bản quy phạm pháp luật để
khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế,
chính sách, tránh thất thoát, lãng
phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài
chính. Cùng với việc kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền chỉ đạo, tổ
chức kiểm điểm trách nhiệm đối
với nhiều tập thể, cá nhân có sai
phạm theo quy định của pháp luật,
từ năm 2013 đến nay, KTNN đã
chuyển hồ sơ của 22 vụ việc có
dấu hiệu tội phạm sang cơ quan
Cảnh sát điều tra…

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò
của KTNN trong công tác PCTN

theo chức năng, nhiệm vụ được
giao, Tổng Kiểm toán Nhà nước
Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời
gian tới, KTNN sẽ chủ động hơn
nữa trong công tác PCTN thông
qua hoạt động kiểm toán, tập trung
kiểm toán các lĩnh vực, đối tượng
kiểm toán tiềm ẩn nhiều nguy cơ
tham nhũng, lãng phí. Tăng cường
công tác phát hiện, xử lý hành vi
tham nhũng, đặc biệt là vai trò của
Bộ, ngành, địa phương trong quá
trình xem xét, xử lý trách nhiệm
đối với sai phạm pháp luật phát
hiện qua kiểm toán; xử lý nghiêm
mọi đối tượng có hành vi tham
nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị

chiếm đoạt và gây thiệt hại do
tham nhũng.

Cùng với đó, KTNN sẽ tập
trung vào công tác kiểm tra việc
thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm
toán của KTNN theo quy định của
pháp luật. Theo đó, KTNN sẽ đẩy
mạnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc,
báo cáo công khai, kịp thời tình
hình thực hiện kết luận, kiến nghị
kiểm toán đối với các đơn vị được
kiểm toán và các cơ quan khác có
liên quan. Đồng thời chú trọng kết
quả thực hiện kiến nghị xử lý trách
nhiệm cá nhân, tập thể có liên
quan đến sai phạm được phát hiện
thông qua hoạt động kiểm toán;

theo dõi và có giải pháp xử lý hoặc
kiến nghị cấp có thẩm quyền xử
lý, đôn đốc thực hiện dứt điểm các
kiến nghị qua kiểm tra nhiều năm
chưa thực hiện.

Đặc biệt, KTNN sẽ tăng cường
phối hợp với các cơ quan có chức
năng đấu tranh PCTN, nhất là các
cơ quan tố tụng trong việc phát
hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có
dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong
đó có hành vi tham nhũng do
KTNN phát hiện và kiến nghị xử
lý thông qua hoạt động kiểm toán.
Đồng thời, tích cực phối hợp với
các Bộ, ngành, cấp ủy và chính
quyền địa phương nhằm giúp các
đơn vị được kiểm toán nâng cao
hiệu quả quản lý, giám sát, điều
hành tài chính công, tài sản công.
KTNN cũng sẽ tiếp tục chủ động
chuyển, cung cấp kịp thời, đầy đủ
hồ sơ kết quả, bằng chứng kiểm
toán cho cơ quan điều tra, thanh
tra, Viện Kiểm sát xem xét, xử lý
khi phát hiện dấu hiệu vi phạm
pháp luật hình sự hoặc khi có yêu
cầu của cơ quan chức năng có
thẩm quyền để điều tra, kiểm tra,
xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị hoàn thiện chính
sách, pháp luật về phòng,
chống tham nhũng

Để KTNN phát huy được hết
thế mạnh trong công tác PCTN
thông qua hoạt động kiểm toán,
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc kiến nghị, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư cần tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo toàn diện về tổ chức
và hoạt động của KTNN theo
Hiến pháp, đảm bảo ngày càng
nâng cao tính độc lập, hiệu lực và
hiệu quả hoạt động kiểm toán của
KTNN. Trong đó, cần đẩy nhanh
tiến độ rà soát, sửa đổi, bổ sung

các quy định về KTNN trong các
luật, văn bản có liên quan để đảm
bảo tính đồng bộ giữa Luật KTNN
với các văn bản quy phạm pháp
luật khác; ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật quy định về
chế tài xử lý đối với các đơn vị, tổ
chức, cá nhân không thực hiện
nghiêm túc các nghĩa vụ theo quy
định của Luật KTNN. Cùng với
đó, cần hoàn thiện các quy định
pháp luật tránh chồng chéo, sơ hở
làm thất thoát tài chính công, tài
sản công. Đặc biệt, cần quan tâm
sắp xếp, hoàn thiện hệ thống các
cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều
tra và KTNN nhằm nâng cao năng
lực hoạt động của từng cơ quan,
tránh chồng chéo, trùng lặp giữa
chức năng, nhiệm vụ, phạm vi
công tác của các cơ quan. Đồng
thời, chỉ đạo tăng cường hơn nữa
sự phối hợp giữa các cơ quan này
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
được giao, phục vụ đắc lực cho
việc kiểm tra, giám sát của Đảng,
Nhà nước trong quản lý, sử dụng
tài chính công, tài sản công, góp
phần thực hành tiết kiệm, chống
tham nhũng, lãng phí; phát hiện,
ngăn chặn và xử lý hành vi vi
phạm pháp luật nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng tài chính công,
tài sản công.

Để công tác PCTN thời gian
tới có những đột phá, tạo chuyển
biến tích cực, rõ nét hơn nữa,
KTNN đề nghị Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức xã
hội, hiệp hội DN, hiệp hội ngành
nghề, các cơ quan báo chí và nhân
dân tiếp tục phối hợp, đồng hành
với Đảng và Nhà nước tăng cường
giám sát, tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về PCTN; nâng
cao vai trò và trách nhiệm của toàn
xã hội trong công tác PCTN.

KTNN cũng đề nghị Tòa án
nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, các cơ quan tố
tụng tiếp tục chú trọng việc thu hồi
tài sản tham nhũng thông qua hoạt
động tố tụng; kịp thời áp dụng các
biện pháp kê biên tài sản, phong
tỏa tài khoản, thu hồi triệt để tài
sản tham nhũng ngay trong quá
trình điều tra, truy tố, xét xử; có
biện pháp khuyến khích người
phạm tội tự nguyện bồi thường,
khắc phục hậu quả trong các vụ án
tham nhũng, kinh tế; thống kê,
theo dõi chặt chẽ kết quả thu hồi
tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt
trong các vụ án tham nhũng.

Ngoài ra, theo KTNN, cần quy
định các biện pháp, chế tài cụ thể,
đảm bảo tính khả thi đối với các
hành vi vi phạm quy định của
pháp luật về kê khai, giải trình, xác
minh thu nhập của người có chức
vụ, quyền hạn. Đối với các khoản
thu nhập không cần kê khai hoặc
kê khai không đầy đủ bị phát hiện,
khi có yêu cầu giải trình nguồn
gốc mà không giải trình được thì
được xem là khoản thu nhập bất
hợp pháp; mở rộng diện đối tượng
kiểm soát tài sản, thu nhập của
người được xác định có dấu hiệu
tham nhũng cả trong khu vực công
và khu vực tư.n

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
thông qua hoạt động kiểm toán 
r QUỲNH ANH

KTNN đang tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán  
Ảnh tư liệu

Nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản giải trình
và các giải trình bằng văn bản cần thiết không
được cung cấp hoặc văn bản giải trình không
đầy đủ

Nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản giải trình
16. Nếu kiểm toán viên nhà nước lo ngại về

năng lực chuyên môn, tính chính trực, tư cách đạo
đức, tính cẩn trọng của lãnh đạo đơn vị được kiểm
toán hoặc người giải trình của đơn vị được kiểm
toán thì kiểm toán viên nhà nước phải xác định ảnh
hưởng của lo ngại đó đến độ tin cậy của các giải
trình và độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán.
Những lo ngại đó có thể dẫn đến việc kiểm toán
viên nhà nước kết luận rằng có rủi ro do đơn vị
được kiểm toán giải trình sai trong báo cáo tài
chính. Trong trường hợp này, kiểm toán viên nhà
nước cần điều chỉnh hoặc bổ sung các thủ tục kiểm
toán cần thiết để giải quyết và đồng thời xem xét
ảnh hưởng (nếu có) của các vấn đề này đến các khía
cạnh khác của cuộc kiểm toán.

Trong trường hợp kiểm toán viên nhà nước phát
hiện được một vài vấn đề quan trọng liên quan đến
các lo ngại nói trên nhưng vẫn kết luận rằng các giải
trình bằng văn bản là đáng tin cậy thì kiểm toán viên

nhà nước cần phải lưu vào tài liệu, hồ sơ kiểm toán
theo quy định đối với những vấn đề quan trọng mà
kiểm toán viên nhà nước phát hiện phát sinh trong
quá trình kiểm toán, các kết luận rút ra từ những vấn
đề đó và các xét đoán chuyên môn quan trọng được
thực hiện để đi đến các kết luận này.

17. Trong trường hợp văn bản giải trình không
nhất quán với bằng chứng kiểm toán khác, kiểm
toán viên nhà nước phải thực hiện các thủ tục kiểm
toán để cố gắng giải quyết vấn đề này. Nếu vấn đề
vẫn không được giải quyết, kiểm toán viên nhà nước
phải xem xét lại đánh giá của mình về năng lực
chuyên môn, tính chính trực, tư cách đạo đức hoặc
tính cẩn trọng của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán
hoặc về cam kết, nỗ lực, khả năng của lãnh đạo đơn
vị được kiểm toán để duy trì các phẩm chất trên và
phải xác định sự ảnh hưởng đến độ tin cậy của các
giải trình và bằng chứng kiểm toán nói chung. Đồng
thời, kiểm toán viên nhà nước có thể cân nhắc liệu
việc đánh giá rủi ro có còn phù hợp hay không và
nếu không còn phù hợp thì kiểm toán viên nhà nước
có thể sửa đổi việc đánh giá rủi ro, xác định nội
dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán
tiếp theo để xử lý các rủi ro đã đánh giá.n

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 1580

GIẢI TRÌNH BẰNG VĂN BẢN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

(Kỳ sau đăng tiếp)

(Tiếp theo số 38)

Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, KTNN đang tăng cường hơn nữa sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy KTNN về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), siết chặt kỷ luật,
kỷ cương và tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.
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Cơ quan kiểm toán tối cao 
đóng vai trò quan trọng 
trong đánh giá dự toán 
ngân sách

Tại mỗi quốc gia, kiểm toán
NSNN có mô hình tổ chức và
hoạt động riêng, nhưng tựu chung
lại, kiểm toán NSNN có nhiệm vụ
là đánh giá, xác nhận số liệu
quyết toán hoặc số tăng, giảm, số
dư cuối kỳ của các tài khoản quốc
gia hay tài khoản của ngân sách
các bang, địa phương; đánh giá
việc tuân thủ pháp luật, tính kinh
tế, hiệu quả và hiệu lực trong
quản lý và điều hành NSNN. Đối
tượng kiểm toán được xác định
theo dòng chu chuyển của ngân
sách, bất kỳ tổ chức nào nhận
nguồn kinh phí của ngân sách đều
là đối tượng kiểm toán. 

Đa số các SAI đều triển khai
kiểm toán báo cáo tài chính và
kiểm toán tuân thủ trong kiểm
toán NSNN. Những năm gần đây,
một số SAI đã tập trung nhiều
hơn cho loại hình kiểm toán hoạt
động trong kiểm toán NSNN.
Bên cạnh đó, việc tổ chức các đơn
vị kiểm toán NSNN luôn gắn liền
với đặc điểm phân cấp và quản lý
NSNN, trong đó, cơ quan kiểm
toán quốc gia chủ yếu kiểm toán
ngân sách T.Ư và các cơ quan
kiểm toán địa phương kiểm toán
ngân sách địa phương, phục vụ
hội đồng địa phương giám sát và
phê chuẩn dự toán, quyết toán
ngân sách. 

Ở nhiều nước, mối quan hệ
giữa SAI với các khách thể kiểm
toán NSNN và các đơn vị có liên
quan rất được chú trọng nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động
kiểm toán, đặc biệt là trao đổi
thông tin và thực hiện kết luận,
kiến nghị kiểm toán. Chẳng hạn,
tại Nhật Bản, CHLB Đức, Hun-
gary…, SAI được mời họp phiên
thảo luận của Nghị viện, Ủy ban
Ngân sách và các ủy ban khác của

Nghị viện phục vụ việc phê chuẩn
dự toán và quyết toán. 

Đặc biệt, tại Nhật Bản, các tài
liệu liên quan đến dự toán NSNN
và quyết định về NSNN còn được

gửi cho Ủy ban Kiểm toán quốc
gia (BOA) nghiên cứu. BOA tổ
chức gặp gỡ thường xuyên với
Vụ Ngân sách, Vụ Kế toán của
Bộ Tài chính hằng năm để cung
cấp những phát hiện, ý kiến trong
báo cáo kiểm toán và tiếp nhận
các thông tin hữu ích cho việc xác
định trọng tâm kiểm toán. Bên
cạnh đó, nhằm mở rộng và nâng
cao chất lượng của hệ thống kiểm
soát nội bộ tại các đơn vị được
kiểm toán, ngăn chặn sai phạm tái
diễn, BOA còn tổ chức đào tạo
cho kiểm toán nội bộ của các Bộ
và đơn vị để có sự phối hợp tốt
hơn trong hoạt động kiểm toán… 

Đối với việc tổ chức kiểm toán
NSNN, tại một số quốc gia, chu
trình kiểm toán được thực hiện cả
trong và sau chu kỳ NSNN nhằm
giúp cho các cơ quan quản lý,
giám sát xử lý thông tin kịp thời
với những kết luận, kiến nghị
kiểm toán. Tất nhiên, chu kỳ này
phải đảm bảo tính khả thi khi có
sự đồng bộ trong việc luân
chuyển, cung cấp thông tin về
ngân sách và báo cáo quyết toán
trong môi trường công nghệ thông
tin hợp nhất, thông qua hệ thống
tích hợp dữ liệu tài chính quốc gia
(như tại Nhật Bản). Ngoài ra, việc
sử dụng chuyên gia bên ngoài tư
vấn cho hoạt động kiểm toán cũng

được BOA và KTNN Trung Quốc
chú trọng.

Một nhiệm vụ quan trọng của
SAI trong kiểm toán NSNN chính
là đưa ra ý kiến đánh giá, phản
biện về dự toán NSNN do chính
phủ trình, làm cơ sở cho quốc hội
thảo luận và quyết định. Tuy
nhiên, sự tham gia của SAI trong
việc lập dự toán NSNN ở mỗi
nước có hình thức và mức độ
khác nhau. 

Chẳng hạn, tại CHLB Đức,
SAI tham gia vào công tác lập kế
hoạch ngân sách hằng năm với tư
cách là cơ quan tư vấn quan
trọng. Kiểm toán Liên bang chỉ
đưa ra ý kiến của mình về những
khoản chi lớn trong dự toán của
các Bộ, ngành trên cơ sở kết quả
kiểm toán tại Bộ, ngành đó,
không đưa ra ý kiến về toàn bộ
các nội dung trong bản dự toán
ngân sách của từng Bộ, ngành.
Các ý kiến đưa ra đều dựa trên kết
quả kiểm toán trước đó nên có
tính thuyết phục cao và rất được
đại biểu Quốc hội quan tâm trước
khi biểu quyết.

Đối với Hungary, sau khi
nhận được bản dự toán NSNN do
Bộ Tài chính gửi đến, SAI sẽ
thẩm định dự toán của các đơn vị
theo lĩnh vực kiểm toán được
giao hằng năm. Khi thẩm định, bộ

phận chuyên môn của SAI phải
làm việc trực tiếp với các Bộ,
ngành. Kết quả thẩm định dự toán
của KTNN Hungary sẽ được gửi
cho Bộ Tài chính và hai bên phải
có sự đồng thuận trước khi trình
Chính phủ vào tháng 10 hằng
năm. Tất cả các buổi họp của Ủy
ban Ngân sách, Tài chính thuộc
Quốc hội về dự toán ngân sách
đều có sự tham gia của KTNN.
Trong phiên họp toàn thể thông
qua dự toán NSNN, Bộ trưởng
Bộ Tài chính và Chủ tịch KTNN
Hungary đều có bài phát biểu
trước Quốc hội. 

Bài học kinh nghiệm 
cho Kiểm toán Nhà nước 
Việt Nam

Từ kinh nghiệm quốc tế nêu
trên, KTNN Việt Nam rút ra một
số bài học nhằm thực hiện tốt hơn
kiểm toán NSNN như sau: 

KTNN cần chú trọng hoạt
động kiểm toán đối với công tác
lập dự toán; đổi mới tổ chức kiểm
toán để đảm bảo thực hiện đúng
chức năng, nhiệm vụ của SAI
trong kiểm toán NSNN nói
chung, ngân sách địa phương nói
riêng và tuân thủ Luật KTNN,
Luật NSNN.

Các đoàn kiểm toán cần tăng
cường thời gian kiểm toán tại trụ
sở cơ quan kiểm toán thông qua
số liệu do đơn vị cung cấp, hạn
chế kiểm toán trực diện tại đơn vị
tránh gây ảnh hưởng đến đơn vị
được kiểm toán. Đồng thời,
KTNN cần đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong việc
thu thập số liệu, dữ liệu. 

Thực hiện kiểm toán ngân
sách địa phương ngay trong và
sau chu trình ngân sách. Để làm
được điều này, quy định thời gian
cho một cuộc kiểm toán phải đủ
dài, phù hợp với thực tiễn nhằm
đảm bảo hoàn thành tốt các mục
tiêu, nội dung kiểm toán hoặc có
thể thực hiện cuộc kiểm toán vào
nhiều thời điểm khác nhau một
cách không liên tục.

Cơ quan kiểm toán phải xây
dựng tốt mối quan hệ phối hợp
với đơn vị được kiểm toán, nhất là
các cơ quan tài chính tổng hợp;
thường xuyên cập nhật thông tin
trong quản lý và điều hành ngân
sách bằng cách tổ chức các cuộc
trao đổi thông báo kết quả kiểm
toán ngân sách hoặc có những
hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm
cho hệ thống kiểm toán nội bộ của
đối tượng được kiểm toán.n

KIểM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NướC: 

Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho 
Việt Nam
r TS. LÊ ĐỨC LUẬN và TS. CÙ HOÀNG DIỆU - KTNN khu vực VII

NSNN là một trong những đối tượng kiểm toán thường xuyên và chủ yếu của tất cả các cơ quan
kiểm toán tối cao (SAI) trên thế giới. Đặc biệt, thực tiễn tại các nước cho thấy SAI đóng vai trò
quan trọng trong việc đánh giá, phản biện dự toán NSNN. Vì vậy, học hỏi kinh nghiệm quốc tế
về vấn đề này đang là yêu cầu đặt ra đối với KTNN Việt Nam.

KTNN đẩy mạnh học tập kinh nghiệm của các cơ quan kiểm toán quốc tế                           Ảnh tư liệu

Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững
Nối tiếp thành công của hai hội thảo lần trước, mới đây, tại Hà

Nội, Học viện Tài chính đã phối hợp với Trường Đại học Tài chính
- Marketing tổ chức Hội thảo SEDBM lần thứ 3 với chủ đề: “Phát
triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”.
Tại đây, các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu về kinh tế đến từ
các cơ quan trong nước và quốc tế đã cùng thảo luận về các chủ
đề: kế toán - kiểm toán; tài chính, quản trị tài chính quốc tế và kinh
doanh bền vững; phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức, thay đổi mô
hình tăng trưởng…n T.LÊ

HAA tổ chức Sinh hoạt chuyên đề tháng 9
Hội Kế Toán TP. HCM (HAA) vừa tổ chức Sinh hoạt chuyên

đề tháng 9 với chủ đề: “Những điểm mới của Bộ luật Lao động
2019”. Trước đó, HAA và Câu lạc bộ Kế toán - Tài chính các DN
có vốn đầu tư nước ngoài (FAC) đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ
với các nội dung liên quan đến phạt chậm nộp và tiền chậm nộp
tiền thuế qua các bản án đã có hiệu lực pháp luật.n BẮC SƠN

“Chuyển giá trong thời kỳ Covid- 19”
Đó là chủ đề của Hội thảo trực tuyến do PwC Việt Nam tổ chức

mới đây. Tại Hội thảo, các chuyên gia của PwC đã đưa ra những
thách thức do cơ quan thuế địa phương đặt ra, trình bày một số
nghiên cứu điển hình và tư vấn cho DN về cách ứng xử trong các
tình huống cụ thể. Trước đó, PwC Việt Nam cũng đã tổ chức Hội
thảo trực tuyến: “Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số: Yếu tố thành
công” nhằm giúp các DN nhanh chóng nắm bắt được thị trường và
đạt được các mục tiêu kinh doanh trong nền kinh tế số.n

THÙY LÊ
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EM ĐI CÔNG TÁC XA 
ĐỨC LÂM - Đảng bộ Văn phòng KTNN

Hai tháng em đi công tác xa
Anh vào ra như người mất của
Thay mẹ nấu cơm, thay bà ủ cháu
Đêm dậy mấy lần khi con tỉnh giấc
Sáng đi làm, mặt mũi vẫn lơ ngơ
Cơm hai bữa nấu ngày một lượt
Bát đĩa gom hai bữa rửa một lần
Đến cơ quan áo quần màu nước ốc
Ao ước hoài có được bữa cơm thơm
Phải tạm xa các cuộc vui bè bạn
Chẳng thể đi khi nhà vắng vợ yêu
Nghề kiểm toán gian truân nhiều vất vả
Yêu em nhiều, yêu luôn cả nghề em.n

MÀU HOA ĐỎ
LÊ MINH - Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng

nghiệp vụ kiểm toán

Thoáng gặp nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang
Anh nhận biết bởi ánh nhìn trên khoé mắt,
Những vất vả em mang khiến lòng anh se thắt
Bởi dịch bệnh về em vẫn trên bục giảng say mê.

Gieo mầm xây cuộc sống mới tràn trề,
Truyền kiến thức theo từng trang giáo án
Những đam mê của nghề kiểm toán
Em vui vẻ truy bài, quên cả vi rút cô - rô - na.

Nhiệm vụ vừa xong em vội vã trở về nhà
Mới thấp thỏm lắng lo về dịch bệnh
Lo cho mình, cho người thân - chống chếnh
Vẫn kịp dặn dò “hãy giữ cho lớp thật bình an”.

Trường đã quan tâm, học viên chu đáo vẹn toàn
Chương trình xong, tránh trước mùa Covid tới
Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đâu phải đợi
Học viên kịp mùa kiểm toán - đã nhờ em...!n

NÓI VỚI CON
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN - Đảng bộ

KTNN khu vực VI
Đêm đã muộn, con chìm vào giấc mộng,
Mẹ vẫn ngồi với tài liệu xung quanh.
Kiểm toán viên làm việc phải thật nhanh,
Nên giấc ngủ, đôi khi không trọn vẹn.
Con trách mẹ: “Sao chẳng về đúng hẹn,
Thứ Năm rồi, mai mẹ sẽ về chơi”.
Dẫu có đi, đi khắp chốn, khắp nơi,
Mẹ vẫn muốn, về ôm con, con nhé.
Nhưng công việc vẫn còn nhiều vô kể,
Sắp sáng rồi, mẹ tổng hợp cho xong.
Đơn vị kia, còn ý kiến chưa thông, 
Mẹ không thể bỏ dở dang ở lại.
Những sai phạm (nếu có), còn tồn tại,
Đất nước mình sẽ không thể tiến lên.
Nên việc công, mẹ phải đặt lên trên,
Con yêu dấu, hẹn ngày mai con nhé.
Con có biết, trách nhiệm nghề của mẹ,
Không vội vàng, cũng chẳng thể qua loa.
Dù xung quanh nhiều cám dỗ xa hoa.
Mẹ vẫn hứa giữ nghệ tinh, tâm sáng.
Nghề của mẹ, dài lắm, trời sắp sáng,
Kể con nghe mong thắp lửa trái tim.
Biết đâu mai trong chọn lựa đi tìm,
Con của mẹ lại yêu nghề Kiểm toán.n

NGHỀ KIỂM TOÁN
ĐÀO HẢI ANH - Đảng bộ KTNN khu vực XIII

Tạm biệt người thân với phố phường
Chuyến xe lăn bánh lúc mờ sương
Tôi đi kiểm toán theo kế hoạch
Nội dung về ngân sách địa phương

Thời hạn tối đa sáu mươi ngày
Bằng chứng thu thập đầy đủ ngay
Đêm đêm thao thức cùng bảng tính
Trập trùng con số dưới bàn tay

Quy trình, mẫu biểu là cẩm nang
Độc lập, trung thực và khách quan
Liêm chính công bằng và cẩn trọng
Nhận xét, đánh giá thật rõ ràng

Góp phần lành mạnh tài chính công
Không quản nắng hè hay gió đông
Trên khắp những nẻo đường đất nước
Tôi vẫn đi, theo ngọn cờ hồng.n

GIA TÀI CHO CON
NGUYỄN LÊ NGỌC ANH - Đảng bộ KTNN

khu vực XI

Con đừng buồn hôm ấy mẹ đi xa
Cuộc kiểm toán vào đúng ngày sinh nhật,
Một chiếc bánh kem, đôi dòng thân mật
Mẹ vội trao cho kịp chuyến tàu chiều.

Nơi phương xa mẹ nhung nhớ thật nhiều
Thương con gái thiệt thòi hơn chúng bạn
Cứ đêm đêm đôi dòng khóc cạn
“Mẹ đi đâu? Sao mãi chẳng thấy về?”

Con đừng buồn bởi luôn có những nghề
Sự vinh quang song hành cùng thử thách, 
Gia đình mình vượt qua bao khoảng cách
Để khi gần biết trân quý nhiều hơn.

Xót xa lắm khi gió lạnh từng cơn
Chẳng ở bên sưởi đôi tay con ấm
Con sợ hãi mỗi khi trời nổi sấm
Sốt, bỏ ăn, những lúc gió đổi chiều.

Mẹ con ta đã bỏ lỡ bao điều
Là tiếng mẹ ngày nào con biết gọi, 
Bước chập chững giữa đường đời nắng rọi
Buổi học đầu cũng vắng bóng mẹ đưa.

Có đôi lần thảng thốt dưới cơn mưa
Dáng bé nhỏ, ai như con gái mẹ
Giữa cuộc sống còn nhiều điều nặng nhẹ
Thương mảnh đời chẳng có mẹ chăm lo.

Vẫn yêu nghề, mẹ chẳng chút đắn đo
Bởi mẹ hiểu những gì mình cố gắng,
Trái ngon lành phải qua thời chát đắng
Đẹp cho đời cần lắm những hy sinh. 

Dành cho con chẳng phải những hư vinh
Mẹ trao trải nghiệm mọi miền tổ quốc,
Là chân lý sáng soi hơn ánh đuốc,
Tình yêu thương, sự tử tế, chân thành
Mai sau rồi con hiểu trọn, nghe con!n

THƯƠNG VỢ
NGUYỄN THANH HUYỀN - Chi bộ Vụ Hợp tác

quốc tế

Ngủ đi em, đêm khuya lắm rồi kìa!
Còn nhiều việc để ngày mai làm tiếp

Anh hiểu em rất trách nhiệm công việc
Chưa hoàn thành, em chưa chịu nghỉ ngơi

Hợp tác quốc tế ít được thảnh thơi
Khi con ngủ, em miệt mài máy tính
Trao đổi email, giờ không cố định  

Anh thương vợ nhiều, biết phải làm sao?

Anh vẫn hiểu em vui đến nhường nào
Nếu đối tác kiểm toán trên thế giới
Đồng ý lịch trình khi mùa xuân tới
Hợp tác triển khai dự án lâu dài

Kiểm toán nhà nước - hiện tại, tương lai
Là cái nôi giúp vợ anh phát triển

Giỏi chuyên môn trên con đường thẳng tiến
Góp sức mình cống hiến cho cơ quan

Việc nhà, việc nước em đã chu toàn
Nhưng phấn đấu làm được nhiều hơn thế

Anh mãi bên em để chúng ta có thể
Nỗ lực không ngừng, tròn nhiệm vụ Đảng viên.n

BÀI CA DÂNG ĐẢNG
TRẦN HẢI ĐÔNG - Đảng bộ KTNN

chuyên ngành V

Tôi hát mãi bài ca dâng Đảng
Chín mươi năm làm một chặng đường
“Đảng cho tôi sáng mắt sáng lòng”
Đường rộng mở chân tôi nhịp bước

Tôi hát mãi bài ca dâng Bác
“Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ”

Lời của Bác là lời non nước
Ánh bình minh phía trước con đi

Tôi hát mãi bài ca đất nước
Bảy lăm năm Dân chủ Cộng hòa

Màu cờ đỏ sao vàng lấp lánh
Từ bùn đen dựng cánh đồng hoa

Tôi hát mãi bài ca tuổi trẻ
Học theo Bác làm theo lời Bác

Vút trời xanh Phù Đổng Thiên Vương
Đảng quang vinh anh dũng kiên cường

Học theo Bác làm theo lời Bác
Nước Việt Nam bền vững ngàn năm.n

ĐẤT NƯỚC HÔM NAY
CÙ HOÀNG DIỆU - Đảng bộ KTNN

khu vực VII

Vinh quang đất nước hôm nay
Trời xanh bát ngát đắm say lòng người

Ánh vầng dương sáng tuyệt vời
Lòng dân là gốc xây đời tự do

Vượt qua gian khó âu lo
Thành công nghiệp hóa giấc mơ sáng ngời

Tiếng ca tha thiết gọi mời
Con đường cách mạng không rời lòng dân

Anh đi kiểm toán xa gần
Dựng xây hạnh phúc canh tân cuộc đời

Nguyện thề theo Đảng suốt đời
Đắp xây hạnh phúc sáng ngời tin yêu

Tung bay cờ đỏ sắc màu
Việt Nam đất nước, con tàu tình yêu.n
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MÃI MÃI MỘT NIỀM TIN
PHAN THỊ HƯƠNG SEN - Chi bộ

Vụ Pháp chế

Từ một tổ chức nhỏ
Chưa hề có tiền thân
Chỉ gắn vào Nghị định
Nhưng lớn lên từng ngày.

Luật Kiểm toán ra đời
Như tiếp thêm đôi cánh
Hiến định vào Hiến pháp
Theo ý Đảng lòng dân.

25 năm tuổi xuân
Trưởng thành và phát triển
Tất cả vì sự nghiệp
Nền tài chính nước nhà.

Với bè bạn gần xa
Trên bước đường hội nhập
Vai trò và vị thế
Ngày càng được nâng cao.

Nhờ ơn Đảng ơn dân
Định hướng ngành kiểm toán
Chăm lo và bồi dưỡng
Vững bước về phía trước.

Vượt qua mọi khó khăn
Không sợ khó, ngại khổ
Giữ uy tín trách nhiệm
Với Đảng và nhân dân.

Cùng đất nước tiến lên
Vì một nền tài chính
Minh bạch và vững bền
Là lẽ sống, niềm tin.n

EM KỂ ANH NGHE
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Đảng bộ KTNN

chuyên ngành VII

Em kể Anh nghe huyền thoại quê mình
Từ thuở khai sinh đã lên rừng xuống biển
Đất nước oằn mình qua bao lần chinh chiến
Lớp lớp người theo bước tiến quân ca

90 năm mừng sinh nhật Đảng ta
Cả thế giới nghiêng mình trong dịch loạn
Ta lại thấy một Việt Nam hùng tráng
Giương ngọn cờ đầu khắp bờ cõi mênh mang

Ngành của em Kiểm toán rất khô khan
Em người lính chiến đấu ngàn con số
Kẻ địch vô hình tham ô bòn ngân khố
Nghèo hóa quê mình thời bình chẳng an yên

Đảng trong tim và em vẫn đứng lên
Nghe hiệu triệu cả ngàn người quyết tử
Ngăn giặc nội xâm tra soát ngàn trang chữ
Giữ sạch tâm trong trước cám dỗ đời thường

Phàm là người ai cũng thịt cũng xương
Ai cũng có nhu cầu cơm ăn áo mặc
Giống như em dẫu hậu phương vững chắc
Vẫn nhiều nỗi gian truân giữa cuộc sống đời thường

Cuộc chiến này không phân định biên cương
Kẻ địch vô hình, lúc là thù, là bạn
Vũ khí mạnh hơn mũi tên hòn đạn
Chỉ tấm lòng đủ trong sạch mới quật cường

Em kể anh nghe những câu chuyện đời thường
Hiểu và cảm thông chuyện Ngành, chuyện Đảng
Để chiến công lặng thầm không thuộc về dĩ vãng
Từ thuở hồng hoang xây nên những trang vàng.n

CHẶNG ĐƯỜNG TRĂM NĂM
THÁI HUYỀN TRINH, ĐOÀN THANH NHÀN

- Đảng bộ KTNN khu vực I

Tôi đang đi trên chặng đường trăm năm
Không trải bằng hoa không thơm bằng mật
Chỉ giản đơn con đường của sự thật
Của công tâm và minh bạch trọn đời…

Con đường tôi đi thương lắm mồ hôi rơi
Của cần lao đồng bào, chiến sĩ
Đang ngày đêm chưa một lần ngơi nghỉ
Vì quê hương còn đó những bản nghèo

Con đường tôi đi những ghềnh thác cheo leo
Như khúc sông ngày xưa nuôi tôi lớn
Như mênh mông trùng khơi ngàn sóng gợn
Biển quê hương ôm ấp đất quê hương

Trả ơn đời bằng ân cảm tình thương
Trả ơn nghề nguyện một lòng trong sạch
Giữa trắng đen phải tìm ra khoảng cách
Phân đúng sai là trách nhiệm cuối cùng

Càng yêu nghề càng hiểu nỗi riêng chung
Tài sản công của đồng bào, tập thể
Gom góp nâng niu qua bao nhiêu thế hệ
Giữ sao cho trọn đạo với nhân dân…

Luật pháp đi đầu là sức nặng ngàn cân
Kiểm toán đập tan mọi ý đồ mưu lợi
Giữ sạch trong tâm hồn chào ngày mới
Để mỗi bước đi một thanh thản, tự hào

Tôi đang đi giữa ngàn nắng trên cao
Hương sắc quê hương ngạt ngào trong tâm khảm
Chặng đường trăm năm vững bền, no ấm
Có tấm lòng người Kiểm toán Việt Nam!n

DÂN VỚI ĐẢNG
NGUYỄN VĂN THANH - Đảng bộ Văn phòng KTNN

Đảng ta trí tuệ thiên tài
Đường lối của Đảng tương lai nước nhà

Bề dầy truyền thống Đảng ta
Chín mươi năm ấy Đảng là vàng son

Lòng dân ý Đảng nước non
Cùng chung một trí giang sơn một nhà

Đảng là lãnh tụ của ta
Dựng xây Tổ quốc nước nhà giàu sang

Dân lúc nào cũng ước mong
Giảm nghèo hết khổ nhà lầu khang trang

Đất nước lao động rộn ràng
Đại hội Đảng bộ dẫn đàng nở hoa

Con rồng châu Á chờ ta
Năm châu biết đến nước nhà thân thương

Dân ca ngợi Đảng hùng cường
Đời đời ơn Đảng dẫn đường tiến lên

Việt Nam có thành quả trên
Đảng Dân - Dân Đảng vững bền muôn năm.n

SUY NGẪM
PHAN BÁ THI - Đảng bộ KTNN khu vực II

Nếu bắt gặp trên đường đời ai hỏi
Anh làm gì và công tác nơi đâu
Có ngại ngần chi trước câu đáp lại
Tôi, Kiểm toán Nhà nước khu vực II
Thấm thoắt thoi đưa ngoảnh lại nhiều năm
Từ Huế, Nghệ An đến Hà Nam đất Việt
Chẳng nơi nào kiểm toán viên không biết
Ngẫm lại mình có thấu hết “lòng dân”
Theo tháng năm kết quả cứ cao dần
Số tăng thu gấp bội phần thai nghén
Sao vẫn thấy vài điều chưa tròn vẹn
Ý Đảng, lòng dân còn thẹn chính mình
Hai sáu năm là cả một quá trình
Phấn đấu, luyện rèn thông tinh nghề nghiệp
Chẳng lẽ nào bàng quan trước sự nghiệp
Của Cha, Anh không viết tiếp thành công
Dẫu đường đi còn lắm những gai chông
Nhiệm vụ như phép tính cộng thiếu trừ
Dòng viết vội giãi suy tư dồn nén
Chắc ít nhiều vơi hổ thẹn lương tâm!n

HAI LĂM NĂM 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

VŨ LẬP CÔNG - Chi bộ Văn phòng Đảng
Đoàn thể

Nhớ ngày đầu mấy chúng ta
Tay chung tay, xây ngôi nhà Kiểm toán

Bao trăn trở, những lo toan
Gây nên nền móng vẹn toàn sao đây.

Chiến lược phát triển dựng xây
Đi cho đúng hướng những ngày tương lai

Nghệ tinh, tâm sáng, đức tài
Xây dựng đội ngũ lâu dài sạch trong.

Mười năm luật vẫn chưa xong
Địa vị pháp lý chờ mong từng ngày

Cả đội ngũ lại chung tay
Dầy công xây đắp đêm ngày chăm lo.

Công minh chính trực thước đo
Quy trình chuẩn mực sao cho rõ ràng

Hai mươi năm lửa thử vàng
Pháp luật, Hiến pháp đàng hoàng công minh.

Hội nhập quốc tế chuyển mình
Đông Tây Nam Bắc kết tình muôn nơi

Hai lăm năm ra biển khơi
Kiểm toán Quốc tế đến thời chung tay.

Kiểm toán Nhà nước hôm nay
Dân tin, Đảng tín đủ đầy yêu thương

Dưới trên giữ chữ cương thường
Đoàn kết thống nhất dặm trường khắc ghi.n

TÂM SỰ KIỂM SOÁT VIÊN
ĐẶNG THỊ HOÀNG LIÊN - Chi bộ Vụ Chế độ

và Kiểm soát chất lượng kiểm toán

Anh có hiểu em - cô kiểm soát viên?
Luôn song hành cùng Đoàn kiểm toán
Khó khăn nhiều, chưa bao giờ em nản

Luôn vững vàng với trọng trách được giao

Kiểm soát viên vẫn luôn thầm khát khao
Xác định rõ ràng mục tiêu, trọng yếu

Chuẩn mực, quy trình, cẩm nang không thiếu
Giúp giữ gìn đạo đức kiểm toán viên

Kiểm soát viên, em công tác triền miên
Mọi mặt trận luôn vững bàn chân bước

Hoàn thiện chuyên môn, hướng về phía trước
Để sánh cùng bè bạn năm châu

Kiểm soát viên luôn thao thức canh thâu
Những buổi tập huấn, tuyên truyền văn bản

Gắn lý thuyết với thực hành kiểm toán 
Đẩy con thuyền nghiệp vụ ra khơi

Kiểm soát viên mọi lúc mọi nơi
Ăn, ngủ cùng bao bộn bề công việc
Tuy vất vả không bao giờ hối tiếc

Xứng đáng niềm tin của Đảng đã trao.n
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Tài nguyên môi trường chịu
nhiều tác động tiêu cực

Theo số liệu thống kê của
Mạng lưới Dấu chân sinh thái toàn
cầu (Global Footprint Network),
thời gian con người khai thác cạn
mức tài nguyên nên dùng trong
năm đang ngày một ngắn lại.
Trong 20 năm qua, thời hạn này đã
bị rút ngắn thêm 2 tháng. Tính đến
ngày 22/8/2020, con người đã tiêu
thụ hết năng lượng tự nhiên có thể
tái tạo trong năm 2020 của trái đất,
chậm hơn 24 ngày so với ngày trái
đất vượt ngưỡng phục hồi của năm
ngoái là ngày 29/7/2019. Tuy
nhiên, điều này vẫn đồng nghĩa với
việc con người đã “rút cạn” tài
nguyên thiên nhiên với tốc độ
nhanh gấp 1,6 lần khả năng tái tạo
của trái đất.

Bên cạnh đó, một kết quả khảo
sát của Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
công bố mới đây cho thấy, các DN
tại Việt Nam đang ngày càng cảm
thấy bất an do những biến đổi bất
thường của thời tiết và khí hậu.
Tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo
dài hơn, mưa bão ngập lụt diễn ra
thường xuyên hơn, nước sông
nhiễm mặn nhiều hơn, triều cường,
lũ quét mạnh hơn... Còn theo dự
báo của Ngân hàng Thế giới, Việt
Nam là 1 trong 10 quốc gia đang
chịu tác động lớn nhất của biến đổi
khí hậu và là 1 trong 5 quốc gia
đang xả thải nhiều nhất chất thải
nhựa ra môi trường. Chỉ riêng ô
nhiễm không khí đã khiến Việt
Nam có thể mất đi hơn 5,07%
GDP; ô nhiễm nước có thể gây ra
thiệt hại cho Việt Nam 3,5% GDP.
Tình trạng suy giảm tài nguyên,
tiêu thụ nhiều năng lượng, ô
nhiễm, suy thoái đất, đặc biệt là
biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng
nghiêm trọng đến tương lai của
nền kinh tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn DN
bền vững Việt Nam năm 2020 với
chủ đề “Phát triển bền vững trong
thập niên mới: Biến thách thức
thành cơ hội”, Hội đồng DN vì sự

phát triển bền vững thuộc Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo
trực tuyến “Thúc đẩy kinh tế tuần
hoàn: Vì một thập niên tăng trưởng
xanh và bền vững”, các chuyên
gia, diễn giả trong nước và quốc tế
đã nhấn mạnh giải pháp, cần thúc
đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn để
bảo vệ môi trường, phục vụ mục
tiêu phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ
tịch Hội đồng DN vì sự phát triển
bền vững đã từng chia sẻ, kinh tế
tuần hoàn chính là chìa khóa để giải
bài toán, mâu thuẫn giữa phát triển

kinh tế và bảo vệ môi trường. Đây
là mô hình ưu việt, vừa giúp tạo ra
lợi nhuận, vừa tạo ra công ăn việc
làm, mang lại những giá trị về mặt
xã hội và môi trường, từ đó hướng
tới một nền kinh tế xanh. 

Phát triển bền vững là 
tương lai của nền kinh tế

Thực tế cho thấy, nhiều DN
trên thế giới đã phát triển theo mô
hình kinh tế tuần hoàn và một số
DN Việt Nam cũng đã bắt đầu nắm
bắt được để thực hiện. Một số
chương trình, dự án tại Việt Nam
đã đạt được kết quả tốt, tạo hiệu

ứng cao trong cộng đồng DN, như:
Chương trình phát triển kinh tế
tuần hoàn của VCCI, Chương trình
thu gom và tài chế rác thải của
nhóm DN PRO và nhóm DN lớn;
Sáng kiến không xả thải vào môi
trường, các khu công nghiệp sinh
thái ở Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần
Thơ... Đây là những “hạt giống”
đầu tiên cho một “mùa vàng” phát
triển kinh tế tuần hoàn ở nước ta -
ông Vũ Tiến Lộc nhận định. 

Theo các chuyên gia, sau thảm
họa của đại dịch Covid-19, các DN
trên toàn thế giới, trong đó có các
DN Việt Nam, đã và đang định

hình lại con đường phát triển của
DN, trong đó chiến lược phát triển
bền vững, thực hiện mô hình kinh
tế tuần hoàn là một lựa chọn, ưu
tiên của nhiều DN. Bởi họ nhìn
nhận được phát triển kinh tế tuần
hoàn là giải pháp hữu hiệu để tạo
ra các cơ hội kinh doanh, nguồn lợi
nhuận mới, đồng thời giúp cắt
giảm nhu cầu khai thác mới đối với
tài nguyên thiên nhiên. Ông Vũ
Tiến Lộc nhấn mạnh, kinh tế tuần
hoàn giúp DN giảm rủi ro về
khủng hoảng thừa sản phẩm, khan
hiếm tài nguyên, tạo ra cơ hội việc
làm và đầu tư mới, giảm chi phí
sản xuất, tăng chuỗi cung ứng. 

Trong mô hình kinh tế tuần
hoàn, DN là động lực trung tâm,
Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn
dắt và cộng đồng tham gia thực
hiện. Để đáp ứng yêu cầu chuyển
đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn,
cần phải hoàn chỉnh hệ thống chính
sách quản lý, bảo vệ môi trường;
điều chỉnh chính sách tài chính,
thương mại, coi các chất thải thông
thường là các loại nguyên vật liệu
thứ cấp cho các ngành công nghiệp
khác. Đồng thời, cần phát triển các
ứng dụng, nghiên cứu về vật liệu
mới có thể tồn tại lâu hơn và
chuyển đổi vai trò linh hoạt hơn khi
được tái chế, tái sử dụng cho các
sản phẩm khác nhau.

Điểm tựa quan trọng hiện nay
là Chính phủ Việt Nam đã có nhiều
quyết sách để thúc đẩy phát triển
nhanh và bền vững, ứng phó với
biến đổi khí hậu và xây dựng nền
kinh tế tuần hoàn, đáng chú ý như
Chương trình hành động quốc gia
về sản xuất và tiêu dùng bền vững
giai đoạn 2021-2030. Chương
trình có mục tiêu thúc đẩy quản lý,
khai thác và sử dụng hiệu quả, bền
vững tài nguyên, khuyến khích
phát triển các nguồn nguyên vật
liệu và sản phẩm thân thiện môi
trường; thúc đẩy sản xuất và tiêu
dùng bền vững trên nền tảng đổi
mới, sáng tạo, thực hành và phát
triển các mô hình sản xuất, tiêu
dùng bền vững…n

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn vì 
mục tiêu phát triển bền vững
r PHÚC KHANG

Theo Liên Hợp Quốc, nếu chúng ta tiếp tục phát triển theo nền kinh tế tuyến tính dựa vào vốn tài
nguyên - sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ thì dù có đạt được thành quả tăng trưởng cao, chúng ta cũng
sẽ phải đối mặt với thảm họa về tài nguyên và môi trường. Do đó, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn vì mục
tiêu tăng trưởng xanh và bền vững phải là lựa chọn tất yếu của các DN trong xu thế toàn cầu hóa.

Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia đang chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu             Ảnh tư liệu

Giảm 30% thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành
Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định
chi tiết thi hành Nghị quyết số
116/2020/QH14 của Quốc hội về thuế thu
nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm
2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự
nghiệp và tổ chức khác.

Theo đó, giảm 30% số thuế TNDN phải
nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối
với trường hợp DN có tổng doanh thu năm
2020 không quá 200 tỷ đồng.

Trường hợp DN mới thành lập, DN
chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình
thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách,
giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế TNDN
năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì
tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế
TNDN năm 2020 chia cho số tháng DN
thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh
trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 nhân
với 12 tháng.

Trường hợp DN dự kiến tổng doanh thu
trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 không

quá 200 tỷ đồng thì DN xác định tạm nộp
hằng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp
của quý.n           THÙY ANH

Ban hành danh mục phế liệu
được phép nhập khẩu làm
nguyên liệu sản xuất

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số
28/2020/QĐ-TTg ban hành Danh mục phế
liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm
nguyên liệu sản xuất, có hiệu lực từ ngày
15/11/2020.

Danh mục này gồm: phế liệu sắt, thép,
nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò
cao, trong đó: Phế liệu sắt, thép gồm phế liệu
và mảnh vụn của gang; phế liệu và mảnh
vụn của thép hợp kim bằng thép không gỉ...

Phế liệu nhựa gồm: phế liệu và mẩu vụn
của plastic (nhựa) từ Polyme Etylen (PE)
dạng xốp, không cứng; phế liệu và mẩu vụn
của plastic (nhựa) từ Polyme Etylen (PE):
loại khác...

Phế liệu giấy gồm giấy loại hoặc bìa loại
thu hồi (phế liệu và vụn thừa): giấy kaft hoặc
bìa kaft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy

trắng; giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế
liệu và vụn thừa): giấy hoặc bìa khác đã
được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ
quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm
màu toàn bộ...n        MINH ANH

531 doanh nghiệp tham gia 
kết nối cung cầu hàng hóa

Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác
thương mại giai đoạn 2016-2020 và Chương
trình kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP.
HCM và các tỉnh, thành năm 2020 đã diễn
ra từ ngày 24 - 27/9.

Đây là dịp để các DN giao thương, mở
rộng cơ hội hợp tác đầu tư và xây dựng
mạng lưới thương mại bền vững, góp phần
hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tính đến nay,
đã có 531 DN tham gia Chương trình, với
456 gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng
hóa. Tham gia Chương trình, ngành công
thương hỗ trợ các DN lựa chọn nhà cung
ứng tiềm năng, trực tiếp đàm phán, ký kết
biên bản ghi nhớ, hợp đồng; hỗ trợ các DN
đàm phán trực tiếp với các hệ thống phân

phối nhằm phát triển hoạt động thương mại
theo chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực
cho các bên tham gia.n     H.THOAN

Miễn, giảm hơn 1.000 tỷ đồng 
phí dịch vụ thanh toán cho 
khách hàng

Ngân hàng Nhà nước cho biết, 9 tháng
qua, 45/45 ngân hàng đã miễn/giảm phí cho
khách hàng đối với các giao dịch giá trị nhỏ
(từ 2 triệu đồng trở xuống). Theo đó, khoảng
63% giao dịch thanh toán của khách hàng
qua Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia
Việt Nam (NAPAS) được miễn hoặc giảm
phí; ước tính, tổng số tiền phí dịch vụ thanh
toán mà các ngân hàng miễn, giảm cho
khách hàng đến hết năm 2020 sau 2 đợt
giảm phí là khoảng 1.004 tỷ đồng. 

Đồng thời, 100% tổ chức tín dụng đều
miễn phí đối với các giao dịch công trực
tuyến và các giao dịch: chuyển tiền ủng hộ
phòng, chống dịch Covid-19, chuyển tiền
cho đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương
thức chi trả trực tiếp tới tài khoản...n

Đ.THÀNH
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Năm 2020, chỉ số phát triển 
Chính phủ điện tử của 
Việt Nam tăng 2 bậc 

Thời gian qua, các nỗ lực xây
dựng Chính phủ điện tử của Việt
Nam đã được ghi nhận tích cực.
Theo Báo cáo Khảo sát Chính
phủ điện tử của LHQ, Việt Nam
tăng 13 bậc tính từ năm 2016
đến nay. Năm 2020, Việt Nam
tăng hạng 2 bậc, xếp thứ 86/193
quốc gia, thứ 23/47 khu vực
châu Á, thứ 6/11 quốc gia khu
vực ASEAN. Trong đó, chỉ số hạ
tầng viễn thông tăng 31 bậc. TP.
HCM là địa phương duy nhất
của Việt Nam có trong danh
sách xếp hạng Chỉ số dịch vụ
công trực tuyến địa phương với
vị trí thứ 42/100 thành phố. 

Đối với cung cấp dịch vụ
công trực tuyến trong nước, tính
đến tháng 9/2020, toàn quốc có
19,1% dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 (mục tiêu Chính phủ
đặt ra năm 2020 đạt tối thiểu
30%). Trong đó, 9 Bộ, ngành
T.Ư và 15 tỉnh, thành phố đã
cung cấp trên 30% dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4. 

Ông Ngô Hải Phan - Cục
trưởng Cục Kiểm soát thủ tục
hành chính (TTHC), Văn phòng
Chính phủ - cho biết, giai đoạn
2018-2020, nhiều hệ thống
thông tin quan trọng làm nền
tảng cho việc phát triển Chính
phủ điện tử đã được xây dựng và
triển khai. Điển hình, Trục liên
thông văn bản quốc gia, Hệ
thống Thông tin họp và xử lý
công việc của Chính phủ, Hệ
thống Thông tin báo cáo quốc
gia và Trung tâm Thông tin, chỉ
đạo điều hành Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, đặc biệt Cổng
Dịch vụ công Quốc gia kết nối,
tích hợp với Cổng Dịch vụ công,
hệ thống thông tin một cửa điện
tử cấp Bộ, cấp tỉnh. Việc này tạo
bước chuyển lớn trong giải
quyết các mối quan hệ giữa
Chính phủ với với các cơ quan
trong hệ thống hành chính, giữa
Chính phủ với người dân, Chính
phủ với DN. 

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám
đốc Viettel Solutions Phạm Anh

Đức cho rằng, khó khăn, vướng
mắc lớn nhất hiện nay là việc
một số luật, nghị định chưa kịp
thời và song hành với quá trình
thay đổi về công nghệ. Chẳng
hạn, việc cấp phát tần số cho 4G
để đáp ứng nhu cầu tăng cao của
người dân nhưng tần số cấp
không kịp thời. Hay, liên quan
đến những quy định pháp luật để
DN có thể phối hợp với các Bộ,
ban, ngành trong triển khai các
dịch vụ và chia sẻ dựa trên giá
trị làm lợi cho người dân và cơ
quan chính quyền là chưa rõ
ràng. Đáng lưu ý, tại Hội thảo
Quốc gia về Chính phủ điện tử
(eGov) lần thứ 15 vừa tổ chức,
nhiều đại biểu còn cho rằng, vấn
đề chi cho số hóa chưa được
chính thức, còn phải “đội lốt”
các nguồn chi khác. Nếu như các
nước phát triển chi 2 - 3% ngân
sách quốc gia cho công nghệ
thông tin thì hiện tại, Việt Nam
chỉ dành khoảng 0,2%.

Cải cách thủ tục hành chính,
xây dựng dữ liệu, hạ tầng và
Luật về Chính phủ số

Năm 2020, lần đầu tiên LHQ
sử dụng thuật ngữ Chính phủ số
trong Báo cáo Xếp hạng Chính
phủ điện tử của 193 quốc gia
thành viên. Điều này phản ánh
xu thế dịch chuyển của các quốc
gia trên thế giới từ Chính phủ
điện tử sang Chính phủ số. Đây
là quá trình chuyển đổi tư duy
quản lý, cung cấp dịch vụ, từ
cung cấp những gì cơ quan nhà
nước có sang cung cấp dựa trên
nhu cầu của người dân và DN.
Chính phủ điện tử đo lường bằng
số lượng dịch vụ công trực
tuyến. Chính phủ số đo lường
bởi số thủ tục được cắt giảm, số
dịch vụ mới tăng lên và số bộ dữ
liệu mở được cơ quan nhà nước
cung cấp; đó là Chính phủ đưa
toàn bộ hoạt động của mình lên
môi trường số, nhằm nâng cao
hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đổi

mới mô hình hoạt động, thay đổi
cách thức cung cấp dịch vụ dựa
trên công nghệ số và dữ liệu, cho
phép DN cùng tham gia vào quá
trình cung cấp dịch vụ.

Tại Việt Nam, chủ trương
xây dựng Chính phủ số đã được
nêu trong Nghị quyết số 52-
NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ
Chính trị về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia
cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư. Theo đó, Nghị quyết đặt
mục tiêu đến năm 2025 cơ bản
hoàn thành chuyển đổi số cho
các cơ quan đảng, nhà nước; đến
năm 2030 hoàn thành xây dựng
Chính phủ số. Cụ thể hóa chủ
trương này, Bộ Thông tin và
Truyền thông đang chuẩn bị
trình Thủ tướng Chính phủ ban
hành Chiến lược quốc gia về
Chính phủ số giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến 2030.
Song song với đó, Bộ đã ban
hành Khung kiến trúc Chính phủ

điện tử, phiên bản 2.0 nền tảng
cho xây dựng Kiến trúc tổng thể
quốc gia, đồng thời hướng dẫn
xây dựng kiến trúc tại các Bộ,
ngành, địa phương.

Theo ông Trương Gia Bình -
Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn
cải cách thủ tục hành chính, Chủ
tịch HĐQT Tập đoàn FPT, để
phát triển Chính phủ điện tử từ
cấp Bộ, ngành đến các cục, vụ,
từ T.Ư đến địa phương, quan
trọng nhất phải bắt đầu từ việc
đơn giản hóa, cải cách TTHC,
cắt giảm thủ tục, quan tâm chất
lượng dịch vụ hành chính công
trực tuyến thay vì chạy theo số
lượng, tạo thuận lợi cho người
dân. Muốn vậy, phải truyền
thông để người dân biết, tạo
dựng niềm tin cho họ về sự nỗ
lực của Nhà nước trong phát
triển Chính phủ điện tử. Đây sẽ
là những nhân tố tăng tốc chuyển
đổi số quốc gia. 

Từ thực tiễn quá trình chuyển
đổi số của địa phương, Phó Chủ
tịch UBND TP. HCM Dương
Anh Đức chia sẻ, chuyển đổi số
là một quá trình nhiều bước,
trong đó, ngoài việc phát triển
dịch vụ công trực tuyến mức độ
cao, xây dựng nền tảng dữ liệu
cũng là nhiệm vụ thiết yếu. Bởi
lẽ, dữ liệu là kho tài sản lớn của
mọi quốc gia, càng dùng thì càng
tạo ra nhiều giá trị. 

Phó Cục trưởng Cục Tin học
hóa, Bộ Thông tin và Truyền
thông Nguyễn Trọng Đường cho
rằng, để xây dựng Chính phủ số,
phải thay đổi tư duy, đặc biệt là
tư duy của người lãnh đạo; đồng
thời tập trung xây dựng dữ liệu,
hạ tầng nền tảng và xây dựng thể
chế cho Chính phủ số; xây dựng
Luật về Chính phủ số, sửa đổi
Luật Giao dịch điện tử để tạo
hành lang pháp lý cho phát triển
kinh tế số, xã hội số và Chính
phủ số.n

Nỗ lực, chung tay xây dựng Chính phủ số
r H.NHUNG

Theo Báo cáo Khảo sát Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc (LHQ) năm 2020 vừa công bố, Việt Nam
tăng 2 bậc so với năm 2018. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tới năm 2025, Việt Nam nằm trong top 4 quốc
gia hàng đầu tại ASEAN, thuộc nhóm 70 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng
Chính phủ số, cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu đều phải nỗ lực, chung tay.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân                       
Ảnh: TTXVN

Từ ngày 01 - 02/10/2020, Bộ trưởng
Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) Việt Nam Lê Minh Hưng đồng
chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và
Thống đốc Ngân hàng T.Ư ASEAN. Hội
nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Đây là sự kiện quan trọng nhất của Tiến
trình Hội nghị Thống đốc Ngân hàng T.Ư
và Bộ trưởng Tài chính ASEAN trong
năm. Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi
các hoạt động của Năm ASEAN 2020 do
Việt Nam làm Chủ tịch. 

Bộ Tài chính và NHNN Việt Nam đề
xuất hai sáng kiến ưu tiên là “Tài chính
bền vững trong ASEAN” và “Thúc đẩy
kết nối thanh toán khu vực” để gửi tới
Hội nghị. 

Sáng kiến ưu tiên “Tài chính bền
vững trong ASEAN” do Bộ Tài chính xây
dựng nhằm thúc đẩy tài chính bền vững
trong khu vực thông qua việc phát triển

thị trường vốn bền vững, khuyến khích
các nước ASEAN phát hành bộ 3 trái
phiếu theo tiêu chuẩn của khu vực gồm:
trái phiếu xanh ASEAN (GBS), trái phiếu
xã hội ASEAN (SBS) và trái phiếu bền
vững ASEAN (SUS)… Ngoài ra, để kế
thừa các sáng kiến đang được thực hiện
trong ASEAN, Bộ Tài chính Việt Nam
tiếp tục triển khai các sáng kiến như: thúc
đẩy tài trợ cơ sở hạ tầng, hợp tác thuế, hải
quan, tự do hóa dịch vụ tài chính; tiếp tục
thúc đẩy tăng cường tài chính bền vững,
tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Bà Hoàng Diệu Linh - Phó Vụ trưởng
Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) - chia
sẻ: Hội nghị tiến hành thảo luận về việc
luân chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế

cũng như hàng hoá, dịch vụ trong cộng
đồng kinh tế ASEAN. Bên cạnh đó, các
Bộ trưởng, thống đốc, lãnh đạo các định
chế tài chính bàn giải pháp liên quan đến
việc đánh giá triển vọng kinh tế khu vực,
tạo thuận lợi thương mại, cải cách về
thuế, hải quan, thúc đẩy tránh đánh thuế
hai lần, liên kết các sở giao dịch chứng
khoán… để tạo ra môi trường đầu tư,
kinh doanh ổn định, thu hút vốn đầu tư
nước ngoài vào ASEAN.

Về hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng,
bà Hoàng Thị Phương Hạnh - Phó Vụ
trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (NHNN) -
cho biết: NHNN Việt Nam đề xuất sáng
kiến “Thúc đẩy kết nối thanh toán khu
vực” nhằm tăng cường khả năng liên

thông của hệ thống thanh toán bán lẻ
trong ASEAN, cung cấp hệ thống thanh
toán an toàn, hiệu quả trong khu vực; có
cơ chế quản lý, xử lý rủi ro và đảm bảo
quyền, lợi ích của người tiêu dùng, áp
dụng các chuẩn mực về phòng, chống
rửa tiền… Hiện nay, các nhóm công tác
về thanh toán của các ngân hàng T.Ư đã
phối hợp với các hiệp hội ngân hàng của
Ngân hàng ASEAN đưa ra Dự thảo về
Bộ nguyên tắc hướng dẫn thực thi cho
khung chính sách thanh toán ASEAN, áp
dụng cho thanh toán bán lẻ xuyên biên
giới theo thời gian thực. Sau khi Bộ
nguyên tắc này được phê duyệt, Hiệp hội
Ngân hàng ASEAN sẽ hỗ trợ các nước
kết nối song phương. NHNN Việt Nam
và Ngân hàng T.Ư Thái Lan đã thành lập
Tổ công tác triển khai thí điểm kết nối
thanh toán bán lẻ song phương bằng mã
QR để có thể kết nối thí điểm vào tháng
11 tới.n THÙY ANH

Thúc đẩy tài chính bền vững và kết nối 
thanh toán trong ASEAN
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Tăng 120 văn bản sau gần 
2 năm, 25 nhóm sản phẩm,
hàng hóa bị quản lý 
chồng chéo

Bà Nguyễn Minh Thảo -
Trưởng Ban Nghiên cứu môi
trường kinh doanh và năng lực
cạnh tranh của Viện Nghiên cứu
quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) - cho
biết: Việc cải cách quản lý,
KTCN đối với hàng hoá xuất
khẩu, nhập khẩu đã chuyển biến
song vẫn chưa đạt mục tiêu. Số
mặt hàng phải quản lý, KTCN
giảm từ khoảng 100.000 (năm
2015) xuống còn 78.000. Tỷ lệ
các lô hàng xuất nhập khẩu phải
KTCN tại giai đoạn thông quan
còn khoảng 19,4% (mục tiêu là
dưới 10%). 

Cũng theo đại diện CIEM,
điều đáng nói, sau gần 2 năm,
tăng 120 văn bản về quản lý,
KTCN đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu. Số lượng văn
bản quá nhiều, chất lượng văn bản
chưa cao, nội dung thường xuyên
thay đổi gây khó khăn, lúng túng
cho cả DN và cơ quan hải quan
trong việc theo dõi, cập nhật và áp
dụng. Cách quản lý, KTCN chưa
áp dụng đầy đủ nguyên tắc “quản

lý rủi ro” (trừ lĩnh vực hải quan)
theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, tình trạng quản
lý chồng chéo vẫn còn, một mặt

hàng phải chịu sự quản lý của
nhiều Bộ, ngành; có mặt hàng
trong danh mục phải KTCN của
Bộ này nhưng lại thuộc Bộ khác

quản lý; có nhóm hàng được Bộ
này cắt giảm thì Bộ khác lại đưa
vào diện quản lý. Khoảng 25
nhóm sản phẩm, hàng hóa (tương

đương với 1.012 dòng hàng hoá
tính theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ
số, tương ứng với 1.501 mặt hàng
được chi tiết theo tên hàng cụ thể)
còn chồng chéo trong thực hiện
thủ tục quản lý, KTCN. Những
vướng mắc, bất cập về quy định,
thủ tục trong quản lý, KTCN vẫn
đang là rào cản, gây tốn kém thời
gian và chi phí cho DN. Chính vì
vậy, Chính phủ yêu cầu phải khắc
phục triệt để tình trạng này.

Doanh nghiệp và nền kinh tế 
cùng hưởng lợi

Thực hiện chỉ đạo của Chính
phủ, Bộ Tài chính vừa trình
Chính phủ Đề án “Cải cách mô
hình kiểm tra chất lượng, kiểm
tra an toàn thực phẩm đối với
hàng hóa nhập khẩu”. Đề án
nhằm cắt giảm chi phí, thời gian
và tạo thuận lợi cho DN; bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân kinh doanh và
người tiêu dùng; nâng cao hiệu
quả quản lý chất lượng đối với
hàng hóa nhập khẩu. 

Với mục tiêu đó, Đề án đề
xuất tổ chức lại mô hình hoạt
động kiểm tra chất lượng, kiểm
tra an toàn thực phẩm đối với
hàng hóa nhập khẩu theo hướng
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, áp dụng quản lý rủi ro,
đơn giản hóa quy trình, thủ tục
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an
toàn thực phẩm, giảm đầu mối
tiếp xúc giữa DN với các cơ quan,
tổ chức. Theo mô hình mới, nhiều
thủ tục kiểm tra được đơn giản
hóa do nguồn thông tin, cơ sở dữ
liệu của người nhập khẩu được

CảI CÁCH KIểM TRA CHUYÊN NGÀNH: 

Tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm
cho cả doanh nghiệp và nền kinh tế 
r THÙY ANH

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2020,
các DN Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn như:
thiếu nguyên liệu sản xuất, nông sản xuất khẩu sang
Trung Quốc bị nghẽn tại cửa khẩu... Điều này đòi hỏi
Việt Nam phải nhận diện rõ những lỗ hổng để tìm
hướng giải quyết, giúp nền kinh tế hồi phục mạnh mẽ
và phát triển bền vững. 

Lộ diện những khiếm khuyết của nền kinh tế 
Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Việt Nam được

đánh giá là quốc gia có nền kinh tế năng động. Đặc biệt là
năm 2019, trong khi nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó
khăn thì Việt Nam vẫn thuộc top các quốc gia có tốc độ
tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới với hơn 7%... Tuy
nhiên, khi dịch Covid-19 bùng nổ trên toàn cầu, những lỗ
hổng của nền kinh tế Việt Nam đã bộc lộ rõ hơn.

Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào nền sản
xuất 1,3 tỷ dân của Trung Quốc. 11 tháng của năm 2019,
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung
Quốc đạt 105,75 tỷ USD, mặc dù con số này đã giảm 1,2%
so với năm 2018 nhưng vẫn chiếm trên 1/5 tổng kim ngạch
xuất nhập khẩu của cả nước. Đặc biệt, tổng kim ngạch nhập
khẩu từ Trung Quốc đạt 68,55 tỷ USD, chiếm 29,7% tỷ
trọng nhập khẩu của nước ta năm 2019. 

Thứ hai, thị trường tiêu thụ và xuất khẩu của Việt Nam
đang tập trung vào các nước lớn. Theo thống kê của Tổng
cục Hải quan, năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của nước
ta chủ yếu đến Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ với tỷ trọng
kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng của năm lần lượt là
15,4%, 15,9% và 23%. Mặc dù đây là tín hiệu tốt đối với
nước ta nhưng khi đại dịch xảy ra, điều này lại như một
khuyết điểm. Đơn cử như thị trường tiêu thụ cho ngành
dệt may, khi đại dịch bước vào giai đoạn II, Hoa Kỳ và
châu Âu trở thành ổ dịch lớn của thế giới còn nền sản xuất
tại Trung Quốc bắt đầu khôi phục. Ngành dệt may bắt đầu
được cung ứng khoảng 80% nguyên vật liệu thì các đối

tác tại Hoa Kỳ và châu Âu lại đột ngột cắt giảm hoặc
ngừng tất cả đơn hàng cho đến hết tháng 3/2020, thậm chí
đến tháng 6. Điều này có thể khiến ngành dệt may lỗ
khoảng hơn 12.000 tỷ đồng... 

Thứ ba, tỷ lệ việc làm tại khu vực phi chính thức của
Việt Nam còn quá cao. Theo báo cáo của Tổ chức Lao
động Quốc tế (ILO), tỷ lệ lao động phi chính thức ở Việt
Nam vẫn chiếm hơn 70% dân số. Dịch Covid-19 xảy ra,
hàng loạt DN cắt giảm lao động cũng như đóng cửa tạm

thời khiến nhóm lao động này chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Với nhóm này, không đi làm, họ sẽ không có thu nhập,
không được hưởng các chế độ bảo vệ cơ bản. 

Mặt khác, Việt Nam vẫn còn hạn chế trong việc áp dụng
công nghệ, hành lang pháp lý về lĩnh vực thương mại điện
tử chưa hoàn thiện, nền kinh tế không dùng tiền chưa thực
sự phát triển… 

Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng trên là do
Trung Quốc - nước láng giềng với đường biên giới dài
1.281km có thể giao thương với Việt Nam qua các kênh.
Hơn nữa, hai quốc gia lại có sự tương đồng về văn hóa, vì
vậy, Trung Quốc sớm trở thành đối tác thương mại và là
đối tác rất lớn của nước ta. Trung Quốc lại có nguồn
nguyên liệu rẻ nhất và là công xưởng sản xuất lớn nhất thế
giới, hầu như Việt Nam đều nhập nguyên vật liệu từ quốc
gia này. Bên cạnh đó, nền kinh tế của Việt Nam chỉ mới
phát triển trong vài năm trở lại đây nên không đủ tiềm
năng, vị thế để đa dạng hóa đối tác xuất khẩu. Ngoài ra,
chất lượng thể chế thấp cùng sự phức tạp của các khoản
đóng góp xã hội khiến tỷ lệ của khu vực phi chính thức
gia tăng. 

Nhanh chóng nắm bắt cơ hội để phục hồi 
nền kinh tế

Đến nay, Việt Nam cơ bản đã ngăn chặn tốt dịch Covid-
19. Sau đại dịch này, nền kinh tế thế giới sẽ thay đổi, các
nền kinh tế phát triển cũng sẽ nhìn nhận lại việc quá phụ
thuộc vào nền sản xuất của Trung Quốc và tìm đối tác mới.

Những lỗ hổng của nền kinh tế và
giải pháp cải thiện 
r PGS,TS. NGUYỄN THỊ HÀ và CHU THỊ HẢI - Học viện Tài chính 

Việc cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu những
năm gần đây đã chuyển biến song vẫn chưa đạt mục tiêu. Nhiều quy định, thủ tục vẫn đang làm khó
DN. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra
chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”. Đề án này nếu được thông
qua sẽ giúp tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm cho cả DN và nền kinh tế.

Việc cải cách quản lý, KTCN đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu những năm gần đây đã chuyển
biến song vẫn chưa đạt mục tiêu                                                                                               Ảnh minh họa



CảI THIệN CHấT LượNG KHÔNG KHÍ: 

Đòi hỏi một chiến lược tổng thể
r HỒNG NHUNG

Theo đánh giá của giới chuyên gia môi trường, suốt 10 năm qua, chất lượng không khí tại các đô thị lớn,
nhất là Hà Nội vẫn không được cải thiện. Đáng quan ngại, vài năm trở lại đây, chất lượng không khí
thường xuyên trong ngưỡng cảnh báo xấu, rất xấu, thậm chí nguy hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
con người. Để khắc phục tình trạng này, theo kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam cần xây dựng một chiến
lược tổng thể.
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Chất lượng không khí
vẫn “dậm chân tại chỗ”
suốt 1 thập kỷ

Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Môi trường Hoàng
Văn Thức cho biết, kết quả
quan trắc của đơn vị từ năm
2018 đến nay cho thấy, chất
lượng môi trường không khí
tại các đô thị lớn trên cả nước
có chiều hướng suy giảm.
Chủ tịch Mạng lưới Không
khí sạch Việt Nam, TS.
Hoàng Dương Tùng cũng
thừa nhận, chính quyền các
đô thị lớn vẫn chưa thực sự
quyết liệt để giảm thiểu các
nguồn ô nhiễm mặc dù đã có một số biện pháp giảm
thiểu ô nhiễm không khí (ONKK) như: trồng cây xanh,
tăng cường xe bus công cộng, kiểm soát các nguồn xả
thải sản xuất... 

Thậm chí, theo đánh giá của PGS,TS. Nghiêm
Trung Dũng - Viện Khoa học và Công nghệ môi
trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chất lượng
không khí của Hà Nội từ năm 2000-2020 vẫn không
được cải thiện. Nồng độ bụi PM10 hầu hết vượt nồng
độ trung bình ngày của Quy chuẩn Việt Nam (QCVN)
05 vào mùa khô, PM 2.5 vượt nồng độ trung bình năm
của QCVN 05. Nồng độ bụi, đặc biệt PM2.5 và PM0.1
(bụi nano) cao hơn nhiều so với các khu vực khác trên
thế giới. NO2 tiệm cận hoặc vượt nồng độ trung bình
năm của QCVN 05 ở khu vực nội thành. O3 có dấu
hiệu vượt ngưỡng trung bình giờ của QCVN 05, chẳng
hạn, năm 2013, trạm Nguyễn Văn Cừ vượt 11,1%. Ông
Dũng khẳng định, giao thông cơ giới là nguồn chính
phát thải bụi và có thể cả VOCs (hỗn hợp các chất hữu
cơ độc hại bay trong không khí). Cơ sở của nhận định
này là kết quả nghiên cứu xe máy đóng góp hơn 90%
phát thải VOCs. Các chất ô nhiễm như: bụi, NO2, O3
đều có nguồn chính từ giao thông.

Đáng quan ngại, kết quả nghiên cứu xác định
nguồn phát thải ở Hà Nội do Ngân hàng Thế giới
(WB) thực hiện từ tháng 8/2019 đến nay còn phát hiện
có chì và kẽm vượt trên giới hạn cho phép vào một số
ngày tại trạm giao thông. Nồng độ chì cao ở những
nơi này cho thấy việc sử dụng xăng có chì, nồng độ
kẽm cao có thể do sự tái phát thải của đất, bụi đường
cùng các nguồn khác như nguồn công nghiệp. Theo
WB, có 6 nguồn thải có thể tính tới, đó là: nguồn thứ
cấp/di chuyển từ xa về, công nghiệp/năng lượng, đốt
sinh khối, bụi đất, bụi do giao thông kéo theo, công
nghiệp/đốt rác/làng nghề.

Kiểm soát nguồn ô nhiễm, xây dựng bộ số 
phát thải quốc gia…

Kinh nghiệm của nhiều đô thị trên thế giới cho
thấy, kiểm soát chất lượng không khí đòi hỏi một
chiến lược tổng thể, thực hiện trong nhiều năm với
những nhóm giải pháp khác nhau. Đơn cử tại Hoa Kỳ,
từ năm 1947, bang California đã thông qua chính sách
pháp luật về không khí đầu tiên. Đến năm 1970, Chính
phủ Hoa Kỳ đã thành lập Cơ quan Bảo vệ môi trường
và ban hành Luật Không khí sạch. Sau 2 lần sửa đổi,
Luật Không khí sạch năm 1990 đánh dấu một sự thay
đổi tổng thể với các mục tiêu nhằm nâng cao sức khỏe
con người và phúc lợi công cộng. Còn tại Đức, tháng
10/2016, Hội đồng Liên bang đã thông qua nghị quyết
yêu cầu cấm hoàn toàn động cơ đốt trong vào năm

2030. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải công bố
Chương trình Không khí sạch hơn để hạn chế khí thải
từ các ô tô sử dụng động cơ chạy bằng dầu diesel tại
14 thành phố ô nhiễm nhất nước này. Theo đó, các chủ
xe được hỗ trợ nâng cấp xe cũ hoặc mua xe mới có hệ
thống xử lý khí thải phù hợp tiêu chuẩn. Bên cạnh đó,
dù phân cấp quản lý ONKK theo từng nguồn phát thải
nhưng mỗi thành phố đều có một cơ quan chuyên
trách về vấn đề này.

Đối với Việt Nam, theo PGS,TS. Nghiêm Trung
Dũng, để ứng phó với ONKK, cần khẩn trương xác
định các nguồn chính phát thải các chất ô nhiễm dạng
khí, kể cả bụi với chương trình dài hạn hơn; đẩy mạnh
công tác nghiên cứu và ứng dụng dự báo chất lượng
không khí kết hợp với dự báo khí tượng. Cơ quan chức
năng cũng cần công khai số liệu các trạm quan trắc,
xây dựng bộ số phát thải quốc gia cho các nguồn thải
chính, ưu tiên nguồn động đô thị. Đặc biệt, quy hoạch
đô thị, quy hoạch giao thông phải hợp lý, thay đổi thói
quen đi lại của người dân. Việc kiểm soát nguồn thải
có thể được thực hiện qua kiểm soát động cơ, chuyển
đổi nhiên liệu, kiểm soát khí thải.

Đồng quan điểm, TS. Hoàng Dương Tùng cho
rằng, để giảm ONKK, cần kiểm soát các nguồn ô
nhiễm. Bên cạnh đó, các địa phương có chính sách
kinh tế để khuyến khích người dân tham gia, đầu tư hệ
thống xe bus chạy bằng nhiên liệu sạch; nghiên cứu
thiết lập những vùng phát thải thấp là tuyến phố hoặc
một khu ít phát thải và chỉ những phương tiện đáp ứng
các tiêu chuẩn mới được sử dụng. Ngoài việc nâng cao
nhận thức của người dân, các Bộ, ngành, địa phương
cần xây dựng kế hoạch quản lý không khí, trong đó,
kiểm kê khí thải là vô cùng quan trọng. Các địa phương
cũng cần tăng cường thanh tra, xử phạt và công bố
công khai dữ liệu nguồn thải tại các cơ sở sản xuất để
nâng cao trách nhiệm của DN. Từ đó, người dân có thể
tham gia giám sát cùng chính quyền.

Ông Zbigniew Klimont - Viện Quốc tế về Phân tích
Hệ thống ứng dụng - cũng nhấn mạnh, Việt Nam cần
tiếp tục cải thiện thu thập và báo cáo số liệu một cách
thống nhất, minh bạch hóa và công khai các dự báo về
kinh tế, năng lượng giữa các ngành; đồng thời, xây
dựng chiến lược quan trắc không khí, củng cố quy định
pháp luật trong vấn đề này.

Về mặt pháp luật, GS,TS. Hoàng Xuân Cơ -
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - gợi mở: Nghiên
cứu xây dựng thực thi đạo luật không khí sạch; thành
lập cơ quan chuyên trách về chất lượng không khí;
kiểm soát nguồn thải theo ngành chủ quản, địa phương
phụ trách; xây dựng hệ thống giám sát, quan trắc chất
lượng không khí xung quanh và trong nhà…n

tập trung vào một đầu mối là cơ quan hải quan. Khi hàng hóa đủ
điều kiện được áp dụng chế độ miễn kiểm tra chất lượng hoặc
kiểm tra giảm thì hệ thống điện tử hải quan tự động cập nhật,
người nhập khẩu không phải làm thủ tục xin miễn giảm như hiện
hành; giảm nhiều giấy tờ trùng lặp giữa hồ sơ hải quan và hồ sơ
kiểm tra chất lượng. Cơ quan hải quan có thể đưa ra quyết định
thông quan hàng hóa nhanh chóng cho DN.

Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), nếu thực
hiện cải cách KTCN như Đề án trên, mỗi năm sẽ giảm 54,4% số
tờ khai kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (chưa
tính việc giảm số lô hàng kiểm tra do Đề án đề xuất tăng đối
tượng được miễn kiểm tra). Việc thực hiện Đề án này còn giúp
tiết kiệm chi phí hành chính cho DN gần 37,8 triệu USD (hơn
881 tỷ đồng) và cho nền kinh tế khoảng 399 triệu USD (trên 9.000
tỷ đồng) mỗi năm. 

Ông Phạm Hoàng Hải - Giám đốc Điều hành Phòng Thương
mại Italia tại Việt Nam (ICHAM) - nhận định: Nếu việc KTCN
được quy về 1 mối như Đề án thì các thủ tục hành chính sẽ giảm
đi, nhờ đó, DN tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian, tạo
tiền đề vững chắc cho việc số hóa công tác KTCN. Tuy nhiên,
điều này đòi hỏi phải đồng bộ hóa quy trình, hồ sơ cũng như yêu
cầu kỹ thuật giữa các cơ quan, ban, ngành. 

Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Pháp lý và Hải quan,
Công ty DHL Việt Nam - cũng chia sẻ quan điểm: Khi dồn về 1
cơ quan thực hiện, cần đơn giản hóa thủ tục, quy định rõ thời
gian KTCN. Đồng thời, nên áp dụng quy trình quản lý rủi ro,
miễn kiểm tra đối với hàng hóa nhóm 2 (có trị giá dưới 2 triệu
đồng) được nhập khẩu với mục đích phi thương mại, sử dụng
cho cá nhân.

Nhấn mạnh việc tiếp tục đồng bộ hóa quy trình và công nghệ
thông qua chế độ một cửa quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong
công tác KTCN, ông Phạm Minh Đức - Chuyên gia kinh tế cao
cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - khuyến nghị: Để làm
được việc này, cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ
quan, đơn vị liên quan. Ngoài việc ban hành chính sách tạo thuận
lợi thương mại đúng đắn và chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính,
Chính phủ phải đưa vào thực tế cơ chế phối hợp liên ngành hiệu
quả. Đây là việc không một Bộ nào hoặc riêng cơ quan hải quan
có thể làm thay được. Vì thế, vai trò của Ủy ban Chỉ đạo quốc
gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo
thuận lợi thương mại rất quan trọng. Tuy nhiên, Ủy ban cần có
bộ máy giúp việc liên ngành được trao quyền và cơ quan hải quan
đóng vai trò quan trọng.n

Đây là cơ hội mà Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt và có giải
pháp kịp thời để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi, phát triển.

Một phương tiện hữu hiệu nhất là nước ta cần tận dụng Hiệp
định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
(EVFTA) cũng như các hiệp định thương mại khác để tiếp cận thị
trường EU với thuế suất ưu đãi, đặc biệt là ưu đãi đối với sản phẩm
từ nông nghiệp, thủy sản. 

Hướng đi nữa là Việt Nam nên ban hành chính sách cạnh tranh
để trở thành địa điểm sản xuất của các DN lớn trên thế giới, công
xưởng sản xuất smartphone hoặc đồ gia dụng thông minh, tăng
thêm mức độ ảnh hưởng trong chuỗi sản xuất của thế giới. Tuy
nhiên, cần nhận diện cơ hội đầu tư một cách thông minh, hướng
tới phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường để đạt lợi
nhuận và tăng trưởng kinh tế trong thời gian ngắn. 

Trong những năm gần đây, Việt Nam có mức tăng trưởng đầu
tư FDI cao nhất, nhì khu vực, nền kinh tế đang ngày càng phụ
thuộc vào DN FDI. Điều này đặt ra yêu cầu: Nước ta cần xem xét
lại tiêu chí thu hút đầu tư để không đón nhận đầu tư một cách dàn
trải, ồ ạt.

Đối với Chính phủ, ngoài các gói hỗ trợ trong mùa dịch bệnh,
cần tạo ra hướng đi rõ ràng cho các DN. Dịch Covid-19 đã tạo bước
đà cho các DN thương mại điện tử phát triển cũng như thói quen
mua sắm online và thanh toán không dùng tiền mặt cho hơn 90 triệu
người tiêu dùng Việt Nam, vì vậy, cần khai thác cơ hội này. 

Các DN nên xem xét mô hình làm việc tại nhà bởi mô hình này
giúp họ giảm được chi phí thuê mặt bằng, chi phí mua sắm vật
dụng văn phòng… Tuy nhiên, DN thực hiện mô hình làm việc này
cần thắt chặt nội quy để nâng cao hiệu suất làm việc. Đồng thời,
các DN tạo ra ứng dụng hỗ trợ làm việc online cần lưu tâm vấn đề
bảo mật thông tin của khách hàng.

Ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch này, do đó,
DN và Nhà nước cần đặt lại hướng phát triển sau khi dịch bệnh
lắng xuống. Việt Nam nên tham khảo việc quảng bá du lịch của
Hàn Quốc, cần những đại sứ du lịch có tầm ảnh hưởng trên phạm
vi quốc tế và khai thác đồng đều các tiềm năng…n

THÙY ANH (lược ghi)

Giao thông cơ giới là nguồn chính phát thải bụi                       Ảnh: P.TUÂN
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Doanh nghiệp nỗ lực ứng phó 
với khó khăn

Theo kết quả khảo sát của
Vietnam Report, có tới 60% DN bị
giảm doanh thu 6 tháng đầu năm
2020 so với cùng kỳ năm 2019,
gần 15% trong số đó có doanh thu
bị sụt giảm mạnh. Tương tự, tình
hình lợi nhuận cũng không mấy
khả quan khi có tới 54% DN có lợi
nhuận trước thuế trong 6 tháng
đầu năm 2020 giảm so với cùng
kỳ năm 2019, đặc biệt trong số này
có đến 31% DN bị sụt giảm mạnh
về lợi nhuận, thậm chí thua lỗ
nghiêm trọng.

Nhận thức rõ những khó khăn
từ tác động của đại dịch, nhiều DN
đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh
năm 2020 cho phù hợp và sát với
thực tế hơn. Điều này được thể hiện
rõ khi 77,1% DN khảo sát cho biết
họ đã hoàn thành trên 50% kế
hoạch doanh thu năm 2020, trong
đó 36,1% DN đã hoàn thành trên
80% kế hoạch cả năm. Về mức độ
hoàn thành lợi nhuận, 68,9% DN
cho biết đã hoàn thành trên 50% kế
hoạch, 31,1% trong số đó đã hoàn
thành trên 80% kế hoạch của cả
năm 2020. Như vậy, qua hơn nửa
chặng đường của năm 2020, vẫn có
những DN duy trì đà tăng trưởng
tốt với kết quả kinh doanh hết sức
khả quan.

Tuy nhiên, trong những tháng
đầu năm, việc thực hiện giãn cách
xã hội, đóng cửa biên giới và tạm
dừng xuất nhập cảnh của nhiều
quốc gia trên thế giới đã gây ra
những khó khăn rất lớn cho các DN
trên toàn cầu, trong đó có Việt
Nam, khiến nhiều DN đứt gãy
nguồn cung, lộ trình nhập dây
chuyền thiết bị, vật tư sản xuất cũng
như cơ hội tiếp cận với các chuyên
gia, đối tác nước ngoài đều không
thể thực hiện. 

Đối mặt với những thách thức
này, đa số các DN đã đưa ra nhiều
biện pháp ứng phó. Trong khối DN
PROFIT500, có 86,7% DN trả lời
khảo sát cho biết họ đang nỗ lực
duy trì khách hàng trung thành. Do
thị trường bị thu hẹp và khó tiếp
cận khách hàng mới nên các DN
buộc phải tìm hướng đi khả thi hơn,
giữ chân lượng khách hàng trung

thành để giúp DN vượt qua giai
đoạn khó khăn trước mắt. Bên cạnh
đó, 66,7% DN đẩy mạnh công tác
quản trị rủi ro và quản lý tài chính,
điều này giúp DN có được sự chủ
động hơn trong ứng phó với những
rủi ro bất ngờ. 65% DN thực hiện
các biện pháp cắt giảm chi phí
thông qua các phương án như cắt
giảm chi phí nhân sự, chi phí quản
lý, chi phí sản xuất; 53,3% DN tìm
kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm
và dịch vụ mới; 50,1% DN thay đổi
kế hoạch bán hàng, đổi mới cách
thức marketing.

Lo ngại về diễn biến dịch bệnh 
Covid-19

Trả lời về những rào cản, thách

thức có khả năng ảnh hưởng tới khả
năng sinh lời trong những tháng
cuối năm, hầu hết các DN bày tỏ lo
ngại về nguy cơ dịch Covid-19
bùng phát trở lại (98,3%) và tình
hình tăng trưởng kinh tế không ổn
định (71,2%). Việt Nam đang kiểm
soát tốt tình hình dịch Covid-19 cho
đến thời điểm này. Tuy nhiên, mối
lo ngại về sự bùng phát trở lại của
đại dịch là điều hoàn toàn có căn cứ
khi chưa có vắc-xin phòng dịch.

Vì thế, các DN PROFIT500
cũng rất thận trọng khi đánh giá về
triển vọng kinh doanh năm 2020.
Theo đó, chỉ có 54,1% DN lạc quan
với triển vọng tăng doanh thu và
49,1% DN lạc quan với khả năng
sinh lời trong năm 2020. Con số này

rất khiêm tốn so với đánh giá về
triển vọng doanh thu và lợi nhuận
năm 2019 (82% DN dự kiến doanh
thu tăng và 79% DN cho rằng lợi
nhuận sau thuế sẽ tăng so với năm
2018). Như vậy, có thể thấy các DN
đang nhìn nhận một cách khách
quan về tiềm năng tăng trưởng
trong năm 2020, phù hợp với bối
cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. 

Hiện các DN đang ở trong thời
kỳ “bình thường mới”. 25,1% DN
dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam
sẽ tăng trưởng dưới 3% trong năm
2020 và 61,7% DN kỳ vọng tăng
trưởng kinh tế đạt từ 3 - 5%. Để có
thể tăng lợi nhuận trong những
tháng cuối năm, các DN
PROFIT500 đang ưu tiên thực hiện

các chiến lược: thúc đẩy bán hàng
(71,7%); tìm kiếm và mở rộng thị
trường (58,3%); nghiên cứu và phát
triển dòng sản phẩm mới (49,2%);
cắt giảm chi phí (42,6%). 

Đánh giá về tiềm năng tăng
trưởng lợi nhuận của một số ngành
trong 1 - 2 năm tới, kết quả khảo sát
cho thấy, ngành dược phẩm/y tế có
khả năng vươn lên vị trí dẫn đầu
với 61,7% phản hồi (theo khảo sát
năm 2019, dược phẩm/y tế đứng
thứ 6 trong Top các ngành có tiềm
năng tăng trưởng lợi nhuận). Tiếp
theo là ngành công nghệ thông
tin/viễn thông đứng vị trí thứ 2 với
tỷ lệ 50,1% phản hồi (đứng thứ 1
trong cuộc khảo sát năm 2019) và
tài chính/ngân hàng 39,8% phản
hồi, tăng 2 bậc so với kết quả đánh
giá năm 2019. 

Thực tế trong thời gian qua,
Chính phủ và các cơ quan liên quan
đã ban hành nhiều chính sách nhằm
giúp đỡ DN vượt qua khó khăn.
Kết quả khảo sát cho thấy, các DN
tiếp tục nêu ra 4 vấn đề quan trọng
mà Chính phủ và các cơ quan liên
quan cần ưu tiên tập trung giải
quyết để hỗ trợ cộng đồng DN. Đó
là: Gia hạn nộp thuế (68,3%); Tăng
thêm gói hỗ trợ cho DN bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19, mở rộng
phạm vi nhóm ngành và đối tượng
được hưởng ưu đãi (56,7%); Triển
khai nhanh, đồng bộ và hiệu quả
các gói hỗ trợ những DN bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19 (55%) và
Ổn định kinh tế vĩ mô (51,7%).
Ngoài ra, một số DN cũng đưa ra
đề xuất hỗ trợ giảm lãi vay ngắn
hạn và đầu tư trung hạn, sửa đổi và
nới lỏng điều kiện về thời gian
đóng cũng như giảm tỷ lệ đóng bảo
hiểm xã hội cho DN.n

Kết quả khảo sát các DN trong Top 500 DN có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) vừa được thực hiện tháng 8/2020 và công bố cho
thấy, tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm không mấy khả quan khi toàn cầu phải đối mặt với những tác động tiêu cực của đại dịch
Covid-19. Nhiều DN Việt Nam, ngay cả những “ông lớn” trên thị trường cũng bị ngấm đòn, tuy nhiên vẫn có DN đạt lợi nhuận tốt.

Top 5 hành động ứng phó của DN trước tác động từ đại dịch Covid-19

Doanh nghiệp lợi nhuận tốt chia sẻ về 
chiến lược ứng phó với khó khăn
r PHÚC KHANG

UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về hoạt động của công ty
chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư thay
thế Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn thành lập và hoạt động
của công ty chứng khoán. Theo đó, các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động
của Thông tư - tham gia ý kiến trong thời gian 60 ngày. Mọi thông tin chi tiết xin liên
hệ: UBCKNN, 234 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội; Email:
quanlykinhdoanh@ssc.gov.vn; Điện thoại: 024.39340750 - số máy lẻ 517.n     

HỒNG ANH

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 271.000 khách hàng
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến giữa tháng 9/2020, các tổ chức tín dụng

đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 271.000 khách hàng với dư nợ 321.000 tỷ đồng;
miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 485.000 khách hàng với dư nợ 1,18 triệu tỷ đồng. Đặc
biệt, các tổ chức tín dụng đã cho vay mới lãi suất ưu đãi (thấp hơn phổ biến từ 0,5 -
2,5% so với trước dịch) với doanh số lũy kế từ ngày 23/01 đến nay đạt 1,6 triệu tỷ đồng
cho 310.000 khách hàng.

Riêng chương trình cho vay lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động để trả lương
ngừng việc quy mô 16.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản hướng
dẫn và sẵn sàng nguồn vốn để hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội vay. Tuy nhiên, đến
nay, chỉ có 1 DN đủ điều kiện vay vốn.n                 THÀNH ĐỨC

công tác quản lý, BVMT và bịt lỗ hổng
nhiều cơ chế, chính sách trong lĩnh vực
môi trường. Các phát hiện kiểm toán là
cơ sở để KTNN kiến nghị Chính phủ và
các Bộ, ngành, địa phương liên quan
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ và
ban hành mới văn bản, hướng dẫn, quy
định về lĩnh vực môi trường, đề xuất
các giải pháp phù hợp, mang tính thực
tiễn cao nhằm tăng cường công tác
quản lý, BVMT của đơn vị được kiểm
toán và cơ quan quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, căn cứ vào quy định
tại Dự thảo Luật này và Luật Quản lý,
sử dụng tài sản công, môi trường là tài
sản công, cần được KTNN kiểm toán.
Mặt khác, đến nay, ngoài KTNN, chưa
có cơ quan nhà nước nào thực hiện
chức năng kiểm toán tài chính công, tài

sản công nói chung và KTMT nói
riêng. Là cơ quan hiến định độc lập với
chức năng kiểm toán việc quản lý, sử
dụng tài chính công, tài sản công,
KTNN có trách nhiệm kiểm toán giúp
Quốc hội và Chính phủ kiểm tra, kiểm
soát và giám sát công tác quản lý,
BVMT của các cơ quan quản lý chức
năng. Điều đó góp phần nâng cao tính
kinh tế, hiệu lực, hiệu quả, tính minh
bạch và trách nhiệm giải trình trong
công tác quản lý và BVMT, hướng tới
phát triển bền vững.

Ngoài việc bổ sung quy định trên,
KTNN còn kiến nghị Dự thảo Luật bổ
sung, làm rõ nhiều nội dung khác.

Trước đó, KTNN đã có Văn bản gửi
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Tài
nguyên và Môi trường đề nghị sửa đổi,
bổ sung vào Dự thảo Luật BVMT (sửa
đổi) một điều về KTMT do KTNN
thực hiện.n XUÂN HỒNG

Tiếp tục...  (Tiếp theo trang 3)
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Thêm dư địa để điều tiết thị trường 
và ổn định vĩ mô

Theo số liệu của NHNN, đến hết
tháng 3/2020, DTNH đạt 84 tỷ USD,
tăng hơn 5 tỷ USD so với cuối năm 2019.
Con số 92 tỷ USD được công bố mới đây
đã cho thấy DTNH tiếp tục tăng trưởng
khá nhanh. Như vậy, từ đầu năm đến nay,
DTNH đã tăng thêm khoảng 13 tỷ USD.
Nếu so với năm 2015, mức dự trữ này đã
tăng lên gần gấp 3 lần. Dự báo, đến cuối
năm nay, DTNH sẽ cán mốc 100 tỷ USD.
Do đó, những tháng cuối năm, NHNN có
thể sẽ mua thêm khoảng 8 tỷ USD.

Ngân hàng Thế giới đánh giá: Con số
92 tỷ USD chứng tỏ khả năng phục hồi
của nền kinh tế đất nước. Việt Nam đã
đạt mức thặng dư thương mại hàng hóa
cao kỷ lục và thu hút được dòng vốn FDI
lớn cho dù có đại dịch. Hoạt động này đã
giúp giảm thiểu tác động của việc giảm
lượng kiều hối và thu nhập bằng ngoại tệ
từ du khách nước ngoài. Cán cân thanh
toán của Việt Nam thể hiện tính chống
chịu cao khi tỷ giá VND/USD được duy
trì ở mức ổn định. 

Giới phân tích cũng chỉ rõ các yếu tố
làm nên kết quả trên, đó là nền tảng kinh
tế vĩ mô luôn ổn định, lạm phát kiểm soát
tốt trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó,
nguồn cung ngoại tệ mấy năm gần đây
được cải thiện tích cực nhờ dòng vốn đầu
tư nước ngoài và cán cân thương mại liên
tục thặng dư.

Thực tiễn cho thấy, điều hành tỷ giá
vẫn luôn là bài toán hóc búa đối với bất
cứ ngân hàng T.Ư nào trên thế giới, đặc
biệt là ngân hàng ở các nước đang phát
triển như Việt Nam. Do đó, việc tăng
DTNH cho thấy sự đúng hướng trong
chính sách tiền tệ nói chung, chính sách
tỷ giá và ngoại tệ nói riêng cũng như
năng lực điều tiết thị trường của NHNN.
Đó là cơ sở góp phần nâng cao tín nhiệm,
vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Sự đúng hướng của chính sách tỷ giá
và ngoại tệ được thể hiện qua nguyên tắc
giảm tình trạng “đôla hóa” trong nền
kinh tế để củng cố lòng tin vào đồng
VND, nâng cao giá trị đồng tiền…”, TS.
Võ Trí Thành - Thành viên Hội đồng Tư
vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
- phân tích. Còn theo Thống đốc NHNN
Lê Minh Hưng, những năm qua, công tác
điều hành tỷ giá luôn đảm bảo phù hợp
với diễn biến của thị trường cũng như
mục tiêu điều hành vĩ mô và quan trọng

nhất là nhờ đó, DTNH đã đạt mức cao kỷ
lục từ trước đến nay.

Các chuyên gia nhận định, DTNH ở
mức cao là điều kiện thuận lợi giúp cho
NHNN có thêm dư địa để điều hành linh
hoạt và ổn định tỷ giá, nâng cao giá trị
tiền đồng. Hơn nữa, theo TS. Nguyễn Trí
Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng,
đây còn là bộ đệm quan trọng giúp nền
kinh tế chống đỡ lại các cú sốc từ bên
ngoài, qua đó góp phần ổn định kinh tế
vĩ mô, xóa đi lo ngại về rủi ro tỷ giá và
củng cố lòng tin của các nhà đầu tư nước
ngoài vào thị trường Việt Nam.  

Những câu hỏi trong bài toán 
điều hành

Tuy vậy, đằng sau con số giàu ý nghĩa
trên, bài toán điều hành tỷ giá và quản lý
ngoại hối với nhiều câu hỏi vẫn tiếp tục
được đặt ra cho NHNN. 

Trước hết, với lượng DTNH trên mức

tối thiểu là 3 tháng nhập khẩu như hiện
tại và khả năng đạt mốc 100 tỷ USD vào
cuối năm nay, NHNN có nên hạn chế
mua thêm USD trong thời gian tới? Tại
buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động
ngân hàng quý III/2020 mới đây, Phó
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã
khẳng định chủ trương tiếp tục củng cố
DTNH khi điều kiện thuận lợi để có đủ
ngoại tệ can thiệp nếu cần thiết, đặc biệt
trong bối cảnh thị trường quốc tế tiềm ẩn
nhiều rủi ro, biến động như hiện nay.
Đây là một trong những định hướng điều
hành chính sách tiền tệ trọng tâm của
NHNN từ nay đến cuối năm. Mặt khác,
theo lý giải của NHNN, mức 3 tháng
nhập khẩu là yêu cầu đối với các nước
chưa mở cửa nền kinh tế nhiều. Với các
nước có độ mở kinh tế cao như Việt
Nam, Quỹ Tiền tệ quốc tế khuyến nghị
DTNH nên ở mức 4 - 4,5 tháng nhập
khẩu. Như vậy, mức DTNH hiện tại là

phù hợp với thông lệ quốc tế và Việt
Nam vẫn còn dư địa để tăng thêm nguồn
lực này. 

Đồng tình với chủ trương trên của
NHNN, TS. Nguyễn Đức Thành - Cố vấn
trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và
Chính sách (VEPR) - khuyến nghị: Việt
Nam cần tăng DTNH lên khoảng 6 tháng
nhập khẩu. Với tình hình hiện nay, trong
vòng 12 - 18 tháng tới, mức DTNH nên
là mốc 150 tỷ USD. Theo thời gian, nền
kinh tế phục hồi sau Covid-19, quy mô
xuất nhập khẩu sẽ tăng, khi đó, mục tiêu
DTNH có thể còn cao hơn nữa. Chung
quan điểm, TS. Võ Trí Thành cũng cho
rằng, với nền kinh tế mở như Việt Nam,
nhất là trước sự bất định của kinh tế toàn
cầu, DTNH ở mức 5 - 6 tháng nhập khẩu
là cần thiết để tạo thêm nguồn lực hỗ trợ
nền kinh tế.

Tuy nhiên, bài toán tăng DTNH cần
dựa trên những biến số nào? Theo TS. Võ
Trí Thành, nợ quốc gia, nợ nước ngoài,
cán cân thanh toán quốc tế là những biến
số mà NHNN cần phải cân nhắc, xem xét.
TS. Nguyễn Đức Thành cũng lưu ý, nên
trung hòa vừa đủ số ngoại hối mua được
để tránh gây lạm phát và phục vụ cho
mục đích chống suy giảm kinh tế do ảnh
hưởng của Covid-19. 

Vấn đề đáng lưu ý nữa là Việt Nam
phải làm gì để không bị đưa vào danh
sách thao túng tiền tệ của Hoa Kỳ? Để
tránh rủi ro này, TS. Nguyễn Trí Hiếu
cho rằng, Việt Nam cần tạo ra thương
mại cân bằng hơn đối với Hoa Kỳ, giảm
dần mức độ xuất siêu sang thị trường
này. Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Đức
Thành gợi mở thêm: Việt Nam nên sử
dụng tối đa các biện pháp ngoại giao nếu
rủi ro này tăng lên.n

Dự trữ ngoại hối (DTNH) của Việt Nam liên tục tăng những năm gần đây và hiện tại, mức dự trữ đã lên tới 92 tỷ USD.
Điều này mang lại nhiều ý nghĩa đối với nền kinh tế, đồng thời khẳng định năng lực điều tiết thị trường của Ngân hàng
Nhà nước (NHNN). Tuy nhiên, đằng sau con số kỷ lục ấy, bài toán về quản lý ngoại hối với nhiều câu hỏi tiếp tục được
đặt ra cho cơ quan điều hành.

Điều hành tỷ giá vẫn luôn là bài toán hóc búa đối với bất cứ ngân hàng T.Ư nào     
Ảnh: P.TUÂN

Dự TRữ NGOạI HốI: 

Đằng sau con số kỷ lục
r THÀNH ĐỨC

Theo các chuyên gia của EY, hiện nay, không ai có thể
dự báo về sự phục hồi của các nền kinh tế, nhưng một

điều chắc chắn là sẽ có những thay đổi lớn trong hành vi,
giá trị của con người, động lực thị trường và cạnh tranh.Vì
vậy, các DN cần phải sẵn sàng cho mọi tình huống và khả
năng thích ứng đang trở thành tiêu chuẩn mới. Đó là chiến
lược cụ thể giúp DN đủ sẵn sàng để quản lý rủi ro và nắm
bắt cơ hội trong mọi tình huống.

Trong Ấn phẩm Covid-19: “Bây giờ, tiếp theo và hơn
thế nữa”, các chuyên gia của EY đưa ra khuyến nghị: Sự
chuyển đổi của DN cần được nhìn qua lăng kính mới với
một loạt các động lực giá trị. Trước hết, các DN cần lấy
con người làm trung tâm nhất và có sự gắn bó sâu sắc với
cả khách hàng cũng như nhân viên. Điều này sẽ thúc đẩy
DN phục hồi, hưng thịnh nhanh hơn, mạnh hơn.Trong
thời kỳ khủng hoảng, con người luôn muốn mình trở nên
quan trọng và được chăm sóc. Theo đó, đối với khách

hàng, DN phải lắng nghe, thấu hiểu, thích ứng với những
hành vi, giá trị và nhu cầu đang thay đổi. Với nhân viên,
lãnh đạo DN phải nghĩ về sức khỏe, hạnh phúc và năng
suất của họ. Khi khách hàng và nhân viên được kết nối
chặt chẽ với DN, họ sẽ trở thành động lực dẫn dắt công ty
đến tương lai.

Mặt khác, theo mô hình truyền thống, các DN chuyển
từ ý tưởng thành sản phẩm, sau đó mang ra thử nghiệm và
cuối cùng là thương mại hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh
hiện nay, DN sẽ không đủ thời gian cho quy trình này. Các
DN hầu như khó có khả năng và năng lực để thực hiện ý
tưởng một cách nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị
trường. Bên cạnh đó, nền kinh tế khởi nghiệp đang tìm
cách xoay vòng nhanh chóng và nó không chờ đợi một sản
phẩm khả thi, nguyên mẫu hoặc thí điểm. Một nhà sản xuất
các bộ phận ô tô có thể chuyển hướng sang sản xuất quạt
thông gió hoặc từ sản xuất rượu vodka sang sản xuất nước

rửa tay... DN không thiếu cơ hội đổi mới trên quy mô lớn
trong cuộc khủng hoảng này, chỉ cần họ có chiến lược
chuyển hướng nhanh chóng và đưa sản phẩm ra thị trường.

Hiện nay, các công ty lớn đang áp dụng cách tiếp cận
theo hai hướng song song, vừa tập trung vào các nhu cầu
tức thì hằng ngày vừa đầu tư từng bước vào các công nghệ
kỹ thuật số mới hướng tới tương lai. Do đó, các DN cần
phải chuyển đổi để có thể triển khai công nghệ với tốc độ
nhanh nhất có thể, từ đó tạo ra lợi thế khác biệt thu hút
khách hàng và cả nhân viên của mình.

Thực tế cho thấy, DN hàng đầu là những DN tìm thấy
sự cân bằng giữa hiện tại, tiếp theo và hơn thế nữa. Mặc
dù hiện tại, các DN này có xu hướng tập trung hoàn toàn
vào khả năng phục hồi nhưng họ sẽ tìm cách cân bằng giữa
nhiệm vụ này với xây dựng và lên kế hoạch phục hưng
trong giai đoạn tiếp theo. Thời điểm này, không DN nào
không gặp khó khăn, nhưng mọi khó khăn đều có thể vượt
qua nếu DN dám mạnh dạn xóa bỏ công thức cũ trong một
thị trường mà người chiến thắng tuân theo các quy tắc mới
và thay đổi nhanh chóng. Tương lai sẽ được viết trên mặt
sau của những lựa chọn ngày hôm nay và DN cần phải lựa
chọn một cách khôn ngoan.n THÙY LÊ

Doanh nghiệp cần khôn ngoan trong việc lựa chọn cách thức
chuyển đổi
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Xuất hiện nhiều hành vi 
buôn lậu, gian lận 
thương mại phi truyền thống 

Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng
cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ
Tài chính - cho biết: Chống buôn
lậu là 1 trong 3 chức năng, nhiệm
vụ chính của hải quan Việt Nam.
Với trách nhiệm được giao, những
năm gần đây, lực lượng hải quan
đã kiên quyết đấu tranh và kịp thời
phát hiện, triệt phá nhiều chuyên
án lớn với tổng trị giá hàng hóa vi
phạm được thu giữ mỗi năm lên
đến hàng nghìn tỷ đồng. Riêng 5
năm 2015-2019, ngành hải quan
đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt
giữ, xử lý 84.362 vụ việc vi phạm.
Số tiền thu nộp NSNN là hơn
1.561 tỷ đồng. Cơ quan hải quan
đã khởi tố 247 vụ án hình sự,
chuyển cơ quan khác kiến nghị
khởi tố 571 vụ án hình sự. Kết quả
đấu tranh trên mặt trận chống buôn
lậu góp phần quan trọng vào
chống thất thu ngân sách; tạo môi
trường kinh doanh minh bạch,
công bằng và bảo vệ an ninh, an
toàn cộng đồng.

Xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ
làm cho chuỗi cung ứng hàng hóa
dịch chuyển lớn, kéo theo gia tăng
về nguy cơ buôn lậu, vận chuyển
trái phép hàng hóa qua biên giới.
Những tháng đầu năm 2020, dù
dịch Covid-19 bùng phát trên toàn
cầu nhưng nguy cơ buôn lậu, vận
chuyển trái phép hàng hóa vẫn rất
lớn. Đặc biệt, không chỉ là thủ
đoạn truyền thống qua kênh bán
hàng trực tiếp, gần đây, nhiều hành
vi buôn lậu, gian lận thương mại
phi truyền thống đã xuất hiện. Đó
là các đối tượng tận dụng ưu thế
của khoa học công nghệ để buôn
lậu qua kênh bán hàng trực tuyến,
lợi dụng những quy định chưa chặt
chẽ, đầy đủ liên quan đến xuất xứ
hàng hóa nhằm đưa hàng hóa
thành phẩm nước ngoài hoặc linh
kiện hoàn chỉnh từ nước ngoài vào
Việt Nam lắp ráp đơn giản thành
thành phẩm để tiêu thụ trong nước
hoặc xuất khẩu…

Theo ông Nguyễn Hùng Anh -
Cục trưởng Cục Điều tra chống

buôn lậu (Tổng cục Hải quan),
trong gần 9 tháng qua, số vụ phát
hiện, bắt giữ và xử lý liên quan
đến hành vi buôn lậu, gian lận
thương mại, vận chuyển hàng hóa
trái phép qua biên giới giảm so với
cùng kỳ năm trước chủ yếu do
dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình
hình buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả trên các tuyến và địa
bàn cả nước vẫn tiềm ẩn nhiều
diễn biến phức tạp với phương
thức, thủ đoạn tinh vi; các đối
tượng hoạt động thành các đường
dây để buôn lậu, vận chuyển trái
phép vào Việt Nam các loại hàng
cấm, hàng có thuế suất cao, hàng
hóa yêu cầu phải có giấy phép
quản lý chuyên ngành, hàng vi

phạm về vệ sinh an toàn thực
phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe
cộng đồng...

Với việc chủ động phòng,
chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả, 8 tháng năm
2020, ngành hải quan đã phát hiện,
bắt giữ và xử lý 11.008 vụ vi phạm
pháp luật với trị giá hàng hóa vi
phạm ước tính 1.959 tỷ đồng. Cơ
quan hải quan khởi tố 25 vụ án
hình sự, chuyển cơ quan khác kiến
nghị khởi tố 76 vụ, thu nộp NSNN
hơn 443 tỷ đồng.

Cùng với đó, tình hình vận
chuyển trái phép các chất ma túy
qua biên giới đang rất nóng, đối
tượng rất manh động. Ma túy
không chỉ được tội phạm vận

chuyển qua đường mòn, lối mở
như trước mà thủ đoạn ngày càng
tinh vi, trong đó, các đường dây
ma túy xuyên quốc gia đã câu kết
chặt chẽ với tội phạm trong nước
để thành lập DN bình phong
nhằm cất giấu, vận chuyển số
lượng lớn ma túy qua phương tiện
xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất
nhập khẩu. 8 tháng năm 2020,
toàn ngành đã chủ trì, phối hợp
phát hiện 158 vụ vi phạm, bắt giữ
130 đối tượng; thu giữ hơn 62kg
và 201 bánh heroin; 15,11kg cần
sa; 15,7kg thuốc phiện; 22,4kg và
375.029 viên ma túy tổng hợp;
518,8kg ma túy đá. Đáng lưu ý,
tháng 7 vừa qua, lực lượng hải
quan đã phối hợp với các lực

lượng chức năng khác triệt phá
đường dây vận chuyển ma túy
xuyên quốc gia từ Campuchia
qua khu vực biên giới Tây Nam
về tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam
với khối lượng lớn; thu giữ 160kg
ma túy các loại, 19 bánh heroin,
bắt giữ trên 20 đối tượng.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại 

Để nâng cao năng lực, hiệu
quả công tác đấu tranh phòng,
chống buôn lậu, gian lận thương
mại, vận chuyển trái phép hàng
hóa qua biên giới, ngành hải quan
sẽ tập trung thực hiện một số công
tác trọng tâm sau:

Tạo thuận lợi trong hoạt động
xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh
nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm
soát hải quan. Tập trung thực hiện
tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
nhằm xác định các đối tượng, địa
bàn trọng điểm, hàng hóa trọng
điểm để phát hiện, đấu tranh với
các hành vi buôn lậu, vận chuyển
trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tiếp tục bám sát quan điểm chỉ
đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ
đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo
phòng, chống tội phạm của Chính
phủ, Bộ Tài chính về công tác đấu
tranh phòng, chống buôn lậu, vận
chuyển trái phép hàng hóa qua
biên giới, gian lận thương mại và
hàng giả, từ đó, xây dựng kế hoạch
kiểm soát, ngăn chặn sát với tình
hình thực tế cho từng địa bàn.

Đẩy mạnh cải cách, hiện đại
hóa phương tiện, trang thiết bị kỹ
thuật nghiệp vụ; tinh nhuệ, chính
quy lực lượng; ứng dụng triệt để
công nghệ thông tin trong quá trình
kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải
quan nhằm chủ động phòng ngừa,
hạn chế, triệt tiêu nguyên nhân và
điều kiện phát sinh tội phạm.

Chủ động phối hợp với các lực
lượng chức năng, chính quyền địa
phương nhằm phát hiện, đấu tranh
bắt giữ, xử lý nghiêm minh, kịp
thời hành vi buôn lậu, vận chuyển
trái phép hàng hóa qua biên giới,
gian lận thương mại và hàng giả.n

Cục Hải quan TP. Hải Phòng vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện và xử lý lô hàng 1 triệu
bao thuốc 555 giả mạo từ Campuchia vào Việt Nam                                                                Ảnh: TTXVN

Quyết liệt chống buôn lậu, 
gian lận thương mại
rMINH ANH

Theo Báo cáo Giám sát trái phiếu châu
Á mà Ngân hàng Phát triển châu Á

(ADB) vừa công bố, quý II/2020, thị trường
trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của Việt
Nam đã tăng mạnh ở mức 65,6% so với quý
trước, đạt 8 tỷ USD. Nếu tính theo năm,
mức tăng trưởng TPDN đạt 76% vào cuối
tháng 6/2020.

Bộ Tài chính cho hay, thị trường TPDN
có sự tăng trưởng nhanh về quy mô. Đến
cuối tháng 7/2020, thị trường này ở mức
tương đương 11,2% GDP năm 2019. Quy
mô thị trường TPDN của Việt Nam còn ở
mức thấp so với một số nước trong khu vực.
Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thị trường
TPDN thời gian qua cũng đặt ra ra một số
rủi ro đối với thị trường này. Các DN, trong
đó có DN quy mô nhỏ, DN bất động sản đẩy
mạnh huy động vốn trái phiếu cho hoạt động
sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát triển dự án.

Nếu hoạt động của DN gặp khó khăn, DN
sẽ không trả được nợ gốc, lãi trái phiếu, gây
bất ổn cho thị trường. Về phía các nhà đầu
tư, nếu không phân tích, đánh giá rủi ro, đầu
tư trái phiếu chỉ vì lãi suất cao sẽ có rủi ro
mất vốn khi DN không thực hiện được nghĩa
vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Còn các tổ
chức phân phối, bảo lãnh phát hành TPDN
(các ngân hàng thương mại, công ty chứng
khoán) có rủi ro không hoàn thành các nghĩa
vụ, cam kết với nhà đầu tư do không đáp
ứng được các chỉ tiêu an toàn tài chính theo
quy định của pháp luật chuyên ngành.

Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân
hàng và Tổ chức tài chính, Bộ Tài chính
Nguyễn Hoàng Dương cho biết, để hạn chế,
giảm thiểu những rủi ro cho thị trường, các
cơ chế, chính sách về lĩnh vực này liên tục
được hoàn thiện: Nghị định số
163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành

TPDN (Nghị định 163) đã bổ sung nội dung
về hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm kể từ
ngày phát hành để phân biệt phát hành riêng
lẻ và phát hành ra công chúng; hoàn thiện cơ
chế công bố thông tin; yêu cầu trái phiếu
phải được đăng ký, lưu ký.

Trong bối cảnh DN đẩy mạnh phát hành
trái phiếu để huy động vốn, nhà đầu tư cá
nhân nhỏ, lẻ vẫn được mua TPDN riêng lẻ,
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành
Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 163 nhằm
nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện phát hành;
khống chế khối lượng phát hành theo
phương thức riêng lẻ; quy định khoảng cách
giữa các đợt phát hành tối thiểu 6 tháng;
chuẩn hóa hồ sơ phát hành; yêu cầu DN
công bố thông tin cụ thể về mục đích phát
hành trái phiếu, tạo điều kiện để nhà đầu tư
giám sát; tăng cường chế độ công bố thông

tin, báo cáo. Cùng với đó, Luật Chứng
khoán (sửa đổi) và Luật DN (sửa đổi) đã
được ban hành và có hiệu lực từ ngày
01/01/2021, trong đó quy định thống nhất về
phát hành TPDN riêng lẻ của các loại hình
DN, phân biệt giữa phát hành riêng lẻ và
phát hành ra công chúng. 

Song song đó, công tác quản lý giám sát
được tăng cường thông qua các đoàn kiểm
tra liên bộ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ
Tài chính có văn bản yêu cầu các đối tượng
tham gia thị trường tuân thủ quy định của
pháp luật và chấn chỉnh việc phát hành, cung
cấp dịch vụ về TPDN. Bộ cũng đã phối hợp
với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Giám sát
tài chính Quốc gia tăng cường giám sát liên
thông trên thị trường tài chính, đề nghị
NHNN tăng cường quản lý giám sát hoạt
động phát hành, giao dịch và cung cấp dịch
vụ về TPDN của tổ chức tín dụng; Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước tăng cường quản lý
giám sát hoạt động phát hành, giao dịch và
cung cấp dịch vụ về TPDN của công ty
chứng khoán.n HỒNG ANH

Tăng cường giám sát liên ngành thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Là một trong những lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngành
hải quan đã chủ trì và tham gia triệt phá nhiều chuyên án lớn, thu giữ hàng trăm kg ma túy, hàng tấn
ngà voi, hàng triệu bao thuốc lá… Tổng trị giá hàng hóa vi phạm bị thu giữ mỗi năm lên đến hàng
nghìn tỷ đồng.
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Thị trường phục hồi khi niềm
tin của nhà đầu tư quay trở lại

Theo kết quả nghiên cứu Xu
hướng ngành M&A toàn cầu của
PwC, bước sang năm 2020, hoạt
động M&A giảm so với năm
2019, chủ yếu do sự bất ổn gia
tăng xung quanh nền kinh tế toàn
cầu, căng thẳng thương mại giữa
Hoa Kỳ - Trung Quốc và cuộc bầu
cử tổng thống sắp tới ở Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, tác động của Covid-
19 tiếp tục khiến cho khối lượng
thương vụ M&A giảm 13% trong
nửa đầu năm 2020 so với cùng kỳ
năm 2019. Giá trị giao dịch cũng
giảm trong nửa đầu năm 2020 với
mức độ tương đối lớn.

Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho
thấy đến cuối năm 2020, hoạt
động M&A sẽ phục hồi mạnh mẽ.
Cụ thể, hầu hết các ngành và khu
vực hiện đang chứng kiến   mức độ
biến động giá cổ phiếu thấp hơn
so với thời điểm tháng 3 và tháng
4. Bên cạnh đó, một số chỉ số
chính hiện chỉ thấp hơn một chút
so với mức trước Covid-19, thậm
chí, nhiều chỉ số khác đã vượt qua
các kỷ lục trước đó. Điều này cho
thấy niềm tin của nhà đầu tư đang
quay trở lại. Ngoài ra, cấu trúc
thỏa thuận thông minh sẽ là chìa
khóa cho phép các hoạt động
M&A trở nên sôi động trong môi
trường đầy thách thức này. 

Khối lượng giao dịch M&A
trong tháng 6 đã tăng so với mức
tháng 4 và tháng 5 do nhiều quy
trình giao dịch bị tạm dừng giữa
cuộc khủng hoảng Covid-19 được
nối lại. Về giá trị, xu hướng giá trị
giao dịch rất khác nhau theo
ngành: Trong khi hàng không và
quốc phòng giảm gần 90% thì
viễn thông lại tăng gần 30%. Về
mặt địa lý, khối lượng và giá trị
giao dịch tổng thể trên khắp châu
Á - Thái Bình Dương đang linh
hoạt hơn so với các khu vực khác,
bởi nơi đây có những nước đầu
tiên mở cửa trở lại khi các hạn chế
do Covid-19 được nới lỏng. 

Các chuyên gia của PwC
nhận định: M&A vẫn có một vị
trí quan trọng nhất định trong

việc thúc đẩy DN chuyển đổi
nhanh chóng và DN sẽ tiếp tục
sử dụng M&A để đổi mới,
nghiên cứu và phát triển. Kỹ
thuật số hóa đang thúc đẩy các
xu hướng hiện có và dẫn đến
nhiều giao dịch xuyên ngành liên
quan đến công nghệ. Điều này
được kỳ vọng sẽ mở ra một giai
đoạn đầu tư mạnh mẽ với khối
lượng vượt trội. “Lĩnh vực công
nghệ có khả năng phục hồi tốt
nhất với các giao dịch công nghệ
dẫn đầu và thúc đẩy sự hội tụ
tăng tốc kỹ thuật số giữa các
ngành” - ông Brian Levy, Lãnh
đạo ngành giao dịch toàn cầu,
PwC Hoa Kỳ nhận định.

M&A là chìa khóa của chiến
lược phục hồi doanh nghiệp

Từ nghiên cứu trên, PwC cho
rằng: Các công ty sẽ cần phải suy
nghĩ và cấu hình lại hoạt động
kinh doanh của mình. Trong đó,
trọng tâm ban đầu là phục hồi
doanh thu bị mất, ứng phó với gián
đoạn hoạt động và bảo vệ sự an
toàn của cả nhân viên và khách
hàng. Trong giai đoạn suy nghĩ lại,
các nhà lãnh đạo cấp cao cần cân
nhắc phân bổ vốn chiến lược và
xem xét lại những sản phẩm cấu
thành hoạt động kinh doanh cốt
lõi. “Chúng tôi dự đoán các DN sẽ
tham gia vào M&A với trọng tâm
là tạo ra giá trị khi họ cấu hình lại

hoạt động của mình và hướng tới
lâu dài” - nghiên cứu của PwC
nhấn mạnh.

Trong một ấn phẩm khác về
“Tạo giá trị ngoài thỏa thuận”,
PwC cũng cho rằng, các nhà giao
dịch thành công hiểu được việc
luôn trung thành với ý định xây
dựng chiến lược dài hạn của họ
đóng vai trò quan trọng. Có tới
86% người mua tham gia khảo sát
cho biết việc mua lại mới nhất của
họ tạo ra giá trị đáng kể và đó là
một phần của chiến lược mở rộng
đầu tư chứ không phải theo hình
thức tranh thủ cơ hội.

Kết quả từ một cuộc khảo sát
gần đây với hơn 900 giám đốc tài

chính toàn cầu của PwC cũng cho
thấy: M&A sẽ là điểm đặc biệt
trong chiến lược phục hồi của các
công ty. 1/4 số người được hỏi cho
biết họ sẽ sử dụng M&A để xây
dựng lại hoặc nâng cao doanh thu
của DN mình. 

Nửa đầu năm 2020 đã chứng
kiến   sự gián đoạn sâu rộng đối với
cuộc sống và DN trên tất cả các
vùng lãnh thổ và ngành công
nghiệp. Tuy nhiên, M&A sẽ là nền
tảng của sự phục hồi khi các DN
tìm cách hành động nhanh để cấu
hình lại hoạt động kinh doanh của
mình. Chuyên gia của PwC
khuyến nghị, các nhà giao dịch
nên cân nhắc những điều sau để
tăng sự thành công cho các giao
dịch M&A:

Trước tiên, DN cần đảm bảo
tính hợp lý của các thỏa thuận
chiến lược. Điều này đồng nghĩa
với việc DN phải xây dựng kế
hoạch M&A một cách rõ ràng, phù
hợp và tạo ra giá trị bền vững
trong chiến lược phát triển dài hạn
thay vì tư duy cơ hội. Có như vậy
các giao dịch mới thành công trên
thị trường này.

Tiếp đến là phải thực hiện
thẩm định chặt chẽ các giao dịch.
Hội đồng quản trị và ủy ban đầu
tư cần hiểu tác động của Covid-
19 và ESG (nhóm các yếu tố môi
trường, xã hội và quản trị công
ty) đối với bất kỳ giao dịch nào
nếu muốn nó tạo ra giá trị trong
dài hạn.

Cuối cùng, DN cần phân tích
và đổi mới kỹ thuật số. Các nhà
giao dịch nên tìm cách tận dụng,
phân tích dữ liệu để phát hiện ra
cơ hội và rủi ro, đồng thời nắm lấy
những công cụ kỹ thuật số mới để
nâng cao giá trị, năng lực DN.n

Quy mô và tốc độ của Covid-19 đã tạo ra những làn sóng chấn động nền kinh tế toàn cầu cũng như
thị trường mua bán và sáp nhập (M&A). Đó là nguyên nhân khiến nửa đầu năm 2020, số lượng các
thương vụ M&A giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, đã và đang có những dấu hiệu cho
thấy thị trường này sẽ phục hồi mạnh mẽ.

Thị trường M&A sẽ phục hồi mạnh mẽ                                                                                     Ảnh minh họa

Thị trường M&A đang có dấu hiệu phục hồi
mạnh mẽ
r THÙY LÊ

Từ ngày 15/11: Thuốc lá các loại và 
rượu whisky không được gửi kho ngoại quan

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số
27/2020/QĐ-TTg quy định danh mục hàng hóa không
được gửi kho ngoại quan, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.
Cụ thể, các mặt hàng này gồm: mặt hàng thuốc lá điếu, từ
lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế thuốc lá; thuốc
lá điếu có chứa lá thuốc có nhãn hiệu 555, Esse không có
xuất xứ Việt Nam (mã hàng 24.02.20); rượu whisky có
dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam.n

MINH ANH

Lấy ý kiến về thủ tục cấp mã giao dịch cho
nhà đầu tư nước ngoài

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng
dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa
vụ hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng
khoán Việt Nam để lấy ý kiến. Theo Dự thảo, hồ sơ đăng
ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài
bao gồm: Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo
mẫu; văn bản ủy quyền cho thành viên lưu ký thực hiện
việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán; tài liệu nhận

diện nhà đầu tư... 
Dự thảo cũng nêu rõ, nhà đầu tư nước ngoài không

được xem xét cấp mã số giao dịch chứng khoán trong các
trường hợp: đang bị điều tra hoặc đã từng bị cơ quan quản
lý có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài xử phạt về
các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật chứng
khoán, hành vi rửa tiền hoặc có các hành vi vi phạm và bị
xử phạt hành chính, hình sự trong lĩnh vực tài chính, ngân
hàng, quản lý ngoại hối, thuế mà chưa hết thời hạn được
coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính hoặc không thực
hiện đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó...n

HỒNG NHUNG

NAPAS hoàn thành kết nối tới Cổng Dịch vụ
công Quốc gia

Theo báo cáo của Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà
nước), thanh toán dịch vụ công tiếp tục được triển khai
rộng rãi. Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ
trung gian thanh toán đang tích cực triển khai kết nối thanh
toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng
Dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương. 

Trong tháng 9/2020, NAPAS (Công ty Cổ phần
Thanh toán Quốc gia Việt Nam) đã hoàn thành kết nối

tới Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó hoàn thành
tích hợp 2 dịch vụ công đầu tiên: nộp thuế phí trước bạ ô
tô, xe máy và nộp bảo hiểm xã hội (chiếm trên 50% nhu
cầu thanh toán dịch vụ công hiện tại), đồng thời tiếp tục
mở rộng ra các dịch vụ khác trong thời gian tới.n

ĐỨC THÀNH

Khó hoàn thành một số mục tiêu tái cơ cấu
ngân hàng vào cuối năm 2020

Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân
hàng quý III/2020 mới đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước
cho biết, các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục triển khai
Basel II để đáp ứng thông lệ quốc tế về an toàn vốn. Tỷ
lệ nợ xấu nội bảng vẫn được duy trì ở mức dưới 2%. Tính
từ năm 2012 đến cuối tháng 7/2020, toàn hệ thống các
TCTD đã xử lý khoảng 1,1 triệu tỷ đồng nợ xấu. Trong
đó, 7 tháng năm 2020, tổng nợ xấu được xử lý là khoảng
63.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến,
một số mục tiêu tại Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD
gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 khó có khả năng
hoàn thành vào cuối năm nay, trong đó có mục tiêu về
kiểm soát tỷ lệ nợ xấu.n T.ĐỨC
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Giảm nghèo vượt mục tiêu 
nhưng chưa bền vững

Báo cáo của Chính phủ về
kết quả 6 năm thực hiện Nghị
quyết số 76/2014/QH13 của
Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện
mục tiêu giảm nghèo bền vững
đến năm 2020 (Nghị quyết 76)
cho thấy, những năm qua, Quốc
hội, Chính phủ đã rất quan tâm,
ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư
trung hạn giai đoạn 2016-2020
để thực hiện mục tiêu giảm
nghèo bền vững. Kinh phí thực
hiện các chính sách, chương
trình giảm nghèo, an sinh xã hội
được Chính phủ giao ổn định để
các địa phương chủ động thực
hiện, tạo điều kiện thuận lợi hỗ
trợ người nghèo nâng cao thu
nhập, tiếp cận tốt hơn các dịch
vụ xã hội cơ bản. Đồng thời,
việc triển khai đồng bộ các
nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ giảm
nghèo thông qua các chính sách
giảm nghèo, an sinh xã hội và
Chương trình mục tiêu quốc gia
(CTMTQG) giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2011-2015 và
giai đoạn 2016-2020… đã đạt
những kết quả tích cực; tỷ lệ
giảm nghèo đạt và vượt các
mục tiêu nhiệm vụ Quốc hội đề
ra. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019
còn 3,75% và ước năm 2020
còn khoảng 2,75%, trung bình
mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm
1,43%; tỷ lệ hộ nghèo ở 64
huyện nghèo còn 27,85% năm
2019, ước cuối năm 2020 còn
khoảng 24%, trung bình mỗi
năm giảm 5,28%.

Tuy nhiên, báo cáo của
Chính phủ, báo cáo thẩm tra của
Ủy ban Các vấn đề xã hội của
Quốc hội và một số ý kiến tại
phiên họp của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội mới đây cũng chỉ ra
không ít hạn chế trong công tác
giảm nghèo. Cụ thể như, chưa
khắc phục được một số vướng
mắc cơ bản trong thực hiện giảm
nghèo giai đoạn trước, kết quả
giảm nghèo chưa thật bền vững,
tình trạng phát sinh nghèo còn
cao. Tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn
thuộc Chương trình 135 thoát
khỏi tình trạng khó khăn chưa
đạt mục tiêu đề ra là 20 - 30%;
tại một số huyện nghèo, xã đặc
biệt khó khăn, vùng đồng bào

dân tộc, nhiều nơi tỷ lệ nghèo
vẫn còn trên 50%; tỷ trọng hộ
nghèo dân tộc thiểu số chiếm
trên 58,53%. Cùng với đó là
khoảng cách giàu nghèo có xu
hướng gia tăng.

Đặc biệt, chuẩn nghèo về thu
nhập giai đoạn 2016-2020 chưa
đáp ứng được yêu cầu bảo đảm
mức sống tối thiểu như Nghị
quyết 76 đặt ra. Chuẩn nghèo thu
nhập chỉ bằng 70% mức sống tối
thiểu tại thời điểm năm 2015, tới
nay chỉ còn bằng khoảng 45%
mức sống tối thiểu. Việc lồng
ghép các CTMTQG, các chương
trình, dự án khác với CTMTQG
về giảm nghèo còn bất cập; việc
trục lợi chính sách vẫn còn xảy
ra tại một số địa phương.

Giải quyết tình trạng 
thiếu đất sản xuất để tạo 
sinh kế cho người nghèo

Để đạt mục tiêu giảm nghèo
giai đoạn 2016-2020 theo Nghị
quyết của Quốc hội, trước tác
động của dịch bệnh Covid-19 đặt
ra nhiều khó khăn, thách thức cho
công tác giảm nghèo, Chính phủ
đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm
2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm
xuống dưới 3% theo chuẩn nghèo
tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-
2020; tỷ lệ bình quân hộ nghèo ở
các huyện nghèo giảm xuống dưới
26%; hạn chế thấp nhất tình trạng
tái nghèo, phát sinh nghèo do các
nguyên nhân chủ quan. Để đạt
mục tiêu này, Chính phủ sẽ thực
hiện toàn diện, hiệu quả các cơ

chế, chính sách giảm nghèo để
nâng cao chất lượng cuộc sống và
hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp
cận, sử dụng các dịch vụ xã hội cơ
bản phù hợp theo các tiêu chí đo
lường nghèo đa chiều. 

Cho ý kiến về vấn đề này, một
số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ
Quốc hội nhấn mạnh, vấn đề bức
thiết nhất hiện nay đó là chính
sách đất ở, đất sản xuất; giao rừng,
cho thuê rừng, chuyển đổi nghề
cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà
Ngọc Chiến đề nghị Chính phủ
cần phân tích, đánh giá kỹ hơn để
có giải pháp thực hiện dứt điểm
tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất,
nước sinh hoạt theo tinh thần Kết
luận số 65-KL/TW của Bộ Chính

trị, phấn đấu đến năm 2025 sẽ giải
quyết cơ bản vấn đề này. Bên cạnh
đó, tăng cường giao đất, giao rừng
cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu
số để người dân có thể sống được
bằng nghề rừng. “Hiện nay, trung
bình diện tích rừng giao cho một
hộ dân tộc thiểu số quản lý chỉ đạt
trung bình 2,13ha/hộ, trong khi
theo quy định mức khoán tối đa
không quá 30ha/hộ” - Chủ tịch Hà
Ngọc Chiến cho biết.

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm
Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh
cho rằng, đất ở, đất sản xuất là
điều kiện tiên quyết để tạo sinh kế
cho người dân, để giảm nghèo bền
vững. Vì vậy, phải hết sức quan
tâm thực hiện vấn đề này, bảo đảm
có đất ở, đất sản xuất và nước sinh
hoạt cho người dân.

Để nâng cao hiệu quả giảm
nghèo bền vững, trong giai đoạn
tới, Chính phủ kiến nghị Quốc hội
xem xét, ban hành CTMTQG
giảm nghèo và an sinh xã hội giai
đoạn 2021-2025 định hướng đến
năm 2030 và Nghị quyết đẩy mạnh
thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa
chiều, bao trùm, bền vững giai
đoạn 2021-2030. Đồng thời, Chính
phủ sẽ ban hành Nghị định quy
định chuẩn nghèo đa chiều quốc
gia giai đoạn 2021-2025 thay thế
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai
đoạn 2016-2020. Chủ nhiệm Ủy
ban Các vấn đề xã hội của Quốc
hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị,
chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn
2021-2025 phải bảo đảm mức
sống tối thiểu và tiếp cận các dịch
vụ xã hội cơ bản, bổ sung chiều
thiếu hụt việc làm; khắc phục các
bất cập về các chỉ số đo lường các
chiều thiếu hụt trong giai đoạn
2016-2020, đảm bảo người dân có
thể tự xác định tình trạng nghèo
của gia đình; đồng thời, phân cấp
cho địa phương để giải quyết các
ưu tiên giảm nghèo đa chiều phù
hợp với thực tiễn địa phương.n

Thực hiện toàn diện, hiệu quả các 
chính sách thúc đẩy giảm nghèo bền vững
r Đ.KHOA

Dự báo tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến công tác giảm nghèo, đặc biệt là việc thực hiện
mục tiêu giảm nghèo 1 - 1,5%/năm, Chính phủ xác định sẽ tập trung thực hiện toàn diện, hiệu quả các
cơ chế, chính sách giảm nghèo; đồng thời rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống chính sách giảm
nghèo thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Việc triển khai các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đã đạt những kết quả tích cực                      Ảnh: TTXVN

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - cuộc đời
và sự nghiệp” 

Vừa qua, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Khu Di tích Chủ tịch
Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm chuyên đề
“Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp”. Đây là hoạt động
thiết thực kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9; 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”... Triển lãm được chia thành 6 chủ đề, thể hiện
trên 268 hình ảnh, tư liệu, bài viết quý giá về cuộc đời và sự
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra đến trung tuần
tháng 12/2020.n                TUỆ LÂM

Trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ ba
Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ ba sẽ được Bộ

Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp
tổ chức vào tối 09/10/2020, tại Hà Nội. Đây là giải thưởng

được tổ chức hằng năm, trao giải thưởng cho những cuốn sách
(bộ sách) có giá trị nổi bật về nội dung, tư tưởng, tri thức, thẩm
mỹ, nhằm tôn vinh tác giả, dịch giả, các nhà khoa học và
những người làm công tác xuất bản, góp phần phát hiện, lưu
giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến bạn đọc.

Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của 43 nhà xuất
bản trên cả nước với 362 cuốn sách cho 255 tên sách. Qua hai
vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giải thưởng đã
thống nhất trao giải cho 27 cuốn sách, bộ sách; trong đó có 3
giải A, 10 giải B và 14 giải C.n Đ.KHOA

Lăng Tự Đức được tôn vinh 
nhân Ngày Du lịch thế giới

Với những giá trị to lớn về kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử,
nhân Ngày Du lịch thế giới 27/9, Lăng Tự̣ Đức được Google
lựa chọn cùng các kỳ quan, danh lam khác của thế giới để đưa
lên Google Tìm kiếm bằng công nghệ thực tế tăng cường
(AR). Qua đó, người dùng toàn thế giới có thể tìm hiểu thêm
thông tin và trải nghiệm hình ảnh về Lăng Tự Đức - một trong

những công trình đẹp nhất của kiến trúc thời Nguyễn, tọa lạc
trong một thung lũng hẹp nay thuộc TP. Huế. Đây là di tích
đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được Google định dạng
AR, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa, du lịch của tỉnh Thừa
Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.n  YẾN NHI

Mở rộng mạng lưới hợp tác Anh - Việt 
trong giảng dạy tiếng Anh 

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại sứ quán Anh tại
Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Hợp tác Anh - Việt về giảng
dạy tiếng Anh tại Việt Nam”. Hội thảo là diễn đàn để các đơn
vị giảng dạy tiếng Anh từ Anh và Việt Nam có cơ hội gặp gỡ,
trao đổi nhu cầu hợp tác, đầu tư, trao đổi về những ưu tiên,
nhu cầu và thách thức, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các
giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.
Hội thảo cũng là cơ hội kết nối và trao đổi giữa các nhà
trường, DN dạy tiếng Anh của Anh và Việt Nam nhằm mở
rộng mạng lưới hợp tác giữa hai nước trong nâng cao năng
lực giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.n     T. XUYÊN
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Báo cáo mới đây của Văn
phòng Kiểm toán tỉnh Mani-

toba, Canada đã chỉ ra những lỗ
hổng nghiêm trọng trong hệ thống
bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền
riêng tư tại Cơ quan Thống kê Sinh
tử của tỉnh này.

Cuộc kiểm toán xem xét hồ sơ
và hoạt động của Cơ quan này
trong giai đoạn từ tháng 3/2015 -
tháng 3/2017. Theo Báo cáo, Cơ
quan Thống kê Sinh tử Manitoba
lưu giữ đáng kể những thông tin cá
nhân và thông tin nhạy cảm của
người dân. Một trong những phát
hiện chính của cuộc kiểm toán là
công tác quản lý rủi ro an toàn dữ
liệu cá nhân của Cơ quan này còn
yếu kém do đã không thiết lập được

một quy trình quản lý rủi ro toàn
diện để có thể xác định những mối
nguy hại cũng như thực hiện các
biện pháp kiểm soát để bảo vệ.

Ông Tyson Shtykalo - người
đứng đầu Văn phòng Kiểm toán
tỉnh Manitoba - cho rằng, chính
công tác quản lý yếu kém dẫn tới
việc để lộ nhiều thông tin nhạy cảm,
đánh cắp hoặc công khai thông tin
nhận dạng, gây ảnh hưởng tới danh
tiếng cá nhân, từ đó dẫn tới các vụ
khiếu nại, kiện cáo và hình phạt. 

Ngoài ra, Báo cáo còn chỉ trích
một số vấn đề liên quan đến biện
pháp kiểm soát nhân sự. Theo cơ
quan kiểm toán, có tới 2/5 người
dùng là có thể tiếp cận bất hợp pháp
những thông tin đăng ký. Một trong
số đó đã từng công tác tại Cơ quan
này và đã tiếp cận hệ thống trong
hơn 2 năm. Ngoài ra, một số nhân
sự khác cũng được cấp quyền tiếp
cận thông tin trong khi không đúng
với chức trách, nhiệm vụ.

Trong bản Báo cáo cuối cùng,

ông Tyson Shtykalo đã đưa ra 19
phát hiện và khuyến nghị kiểm toán
nhằm hỗ trợ Cơ quan này cải thiện
tình trạng. Trong đó nhấn mạnh sự
cần thiết phải khởi động ngay một
quy trình đánh giá quyền tiếp cận
thông tin của người dùng trên cơ sở
thường xuyên.

Phản hồi lại kết quả của cuộc
kiểm toán, đại diện Sở Tài chính
tỉnh Manitoba chịu trách nhiệm
giám sát Cơ quan Thống kê Sinh tử
cho hay: “Trước đó, Sở cũng đã

tiến hành xây dựng những quy trình
để cải thiện an toàn dữ liệu cá nhân,
song công việc này hiện vẫn còn
dang dở. Chúng tôi sẽ xem xét các
khuyến nghị trong bản Báo cáo một
cách nghiêm túc và sẽ đánh giá
cách thức thực hiện 19 khuyến nghị
kiểm toán trong ngắn hạn và dài
hạn. Song song với đó, sẽ tiếp tục
xây dựng và giám sát các kế hoạch
hành động cần thiết”.n

(Theo CBA và CTV News CA)   
NGỌC QUỲNH

CANADA:

Yếu kém trong quản lý an ninh mạng tại Cơ quan Thống kê
Sinh tử Manitoba

Công bố Báo cáo rủi ro 2021
Viện Kiểm toán viên nội bộ Vương quốc

Anh và Ireland mới công bố Báo cáo rủi ro
thường niên cho năm 2021, đưa ra phân tích
về những rủi ro các tổ chức ở châu Âu có thể
gặp phải. Theo đó, 5 lĩnh vực tiềm tàng rủi ro
hàng đầu đối với các DN ở 10 quốc gia châu
Âu là: an ninh mạng và bảo mật dữ liệu; thay
đổi và tuân thủ quy định; ứng dụng số hóa và
công nghệ mới; thiên tai và ứng phó khủng
hoảng; biến đổi khí hậu và môi trường.n

(Theo iia.org.uk)

Hội nghị chung châu Âu, Mỹ Latinh
và Caribe

Vừa qua, Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán
tối cao (SAI) châu Âu và Tổ chức Các cơ quan
Kiểm toán tối cao Mỹ Latinh và Caribe đã tổ
chức Hội nghị chung lần thứ IX, diễn ra trong
ba ngày với sự tham gia của gần 200 chuyên
gia từ các SAI của 56 quốc gia tại khắp các khu
vực châu Âu, Mỹ Latinh, Caribe. Hội nghị
chung bàn thảo về công tác nâng cao năng lực
của các SAI trong thời gian dịch bệnh Covid-
19 chưa chấm dứt.n    (Theo EUROSAI)  

Cuộc họp Ban Quản trị PASAI 
lần thứ 23 

Vừa qua, cuộc họp Ban Quản trị Tổ chức
Các cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Thái
Bình Dương lần thứ 23 và Đại hội thường niên
đã diễn ra theo hình thức trực tuyến, có sự
tham gia của các đối tác phát triển từ New
Zealand, Australia, Liên minh châu Âu và
Ngân hàng Thế giới. Cuộc họp tập trung thảo
luận các vấn đề chiến lược, công tác quản trị
và đề xuất kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt
động của các SAI.n (Theo PASAI) 

Trong tháng 10, cuộc họp trực tuyến về
Bộ Quy tắc và Chuẩn mực nghề nghiệp của
Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối
cao sẽ diễn ra theo ba phiên: ngày 05/10,
07/10 và 09/10.n (Theo INTOSAI)

Cơ quan Kiểm toán tối cao Nam Phi vừa
công bố một báo cáo đặc biệt về công tác chi
tiêu ngân sách phục vụ công tác phòng, chống
Covid-19 của Chính phủ.n

(Theo AFROSAI-E)
Hãng kiểm toán Armstrong Watson (Anh)

cam kết sẽ đầu tư mạnh để thu hút nhân tài
mới, Hãng đã tuyển 26 thực tập sinh tại 5 văn
phòng ở TP. Glasgow, Carlisle...n

(Theo accountancytoday)
YẾN NHI 

Cuộc kiểm tra mới nhất của Tổng Kiểm toán và Kiểm soát
Ấn Độ (CAG) đã tiết lộ hàng loạt sai phạm tại Cục Đăng ký
thông tin bang Tamil Nadu từ năm 2014 tới nay. Nổi cộm
là tình trạng các văn phòng đăng ký địa phương tiến hành
thu nhiều khoản trái phép, bất thường, tổng giá trị lên tới
83 triệu Rupee Ấn độ (gần 1,13 triệu USD).  

Coi thường pháp luật và quyền lợi của công dân
Cục Đăng ký thông tin bang Tamil Nadu quản lý các văn

phòng đăng ký tại các địa phương. Cuộc kiểm toán của CAG
đã tiến hành xem xét hoạt động tại các văn phòng đăng ký này
và phát hiện vô số sai phạm lớn tại đây. Tuy nhiên, trong nhiều
năm qua, những thiếu sót, bất cập vẫn tiếp diễn tại hầu khắp các
văn phòng. 

Điển hình, Báo cáo kiểm toán của CAG chỉ ra rằng, từ năm
2014-2016, hàng loạt hồ sơ chứng thực các giấy tờ chuyển giao,
mua bán tài sản có giá trị rất lớn đã bị hủy bỏ với những lý do
chung chung, không cụ thể như: không được cấp trên xét duyệt,
không có người đến nhận hồ sơ, việc giao dịch của công dân bị
hủy bỏ dẫn đến việc hủy bỏ giấy tờ đăng ký công chứng...
Trước đó, các văn phòng đăng ký đã nhận các hồ sơ trên và thu
lệ phí đóng dấu, phí xử lý hồ sơ, lệ phí trước bạ... tổng số gần
4 triệu Rupee. 

Tuy nhiên, Văn phòng CAG đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng
các hồ sơ, chứng từ và chỉ ra nhiều trường hợp trong đó bên
bán, bên bàn giao tài sản và bên mua, bên nhận bàn giao tài sản
vẫn đang chờ để được trả hồ sơ chứng thực. 

Cán bộ của các văn phòng đăng ký đã phớt lờ quyền lợi của
công dân, coi thường các quy định của pháp luật khi tự ý hủy
bỏ hồ sơ đăng ký của công dân để biển thủ các khoản lệ phí thu
được, gây khó khăn cho công dân trong việc sử dụng các dịch
vụ hành chính.  

Trong suốt hai năm tài chính 2017-2018, Cục Đăng ký thông
tin Bang đã bị chỉ trích để xảy ra gần 160 trường hợp thiếu sót
gây ra những khoản thu sai lên tới 32,2 triệu Rupee. 

Bên cạnh đó, các văn phòng đăng ký tại địa phương tiếp tục
bị chỉ trích rất yếu kém, tắc trách trong công tác phân loại các
giấy tờ, hồ sơ của công dân dẫn đến nhiều sự phân loại nhầm
lẫn, sai sót. Hậu quả là, người dân phải đóng nhiều loại thuế
hơn, phải mất phí cao hơn so với quy định.

Báo cáo kiểm toán cũng vạch trần những sai phạm của nhiều
cán bộ trong việc thu một số khoản thuế mới nhằm móc túi công
dân cũng như những thủ đoạn mờ ám trong việc thực hiện các
giao dịch qua thẻ tín dụng của cơ quan nhằm biển thủ ngân sách.
Không những thế, công tác lưu trữ giấy tờ, tờ khai thuế, hồ sơ
tài chính... rất lỏng lẻo, nhiều chứng từ quan trọng đã bị mất
hoặc bị hủy. Năm 2016, 2017, 2018 là những năm các văn
phòng trực thuộc Cục để xảy ra nhiều sai phạm nổi cộm nhất.

Cần củng cố hoạt động tại các địa phương 
Trong những năm trước, sau khi được cơ quan kiểm toán

chỉ ra sai phạm, Cục đã thừa nhận những thiếu sót và ngay lập
tức có các kế hoạch, biện pháp nhằm khắc phục tình hình. Tuy
nhiên, những biện pháp này hầu như không mang lại hiệu quả
nào đáng kể, bằng chứng là các sai phạm mà Báo cáo kiểm
toán mới nhất vừa chỉ ra vẫn tồn đọng. 

Giải trình về những sai phạm được Báo cáo kiểm toán chỉ
ra, đặc biệt là việc phân loại sai giấy tờ, hồ sơ của các văn
phòng đăng ký tại hầu khắp các địa phương, đại diện Cục
Đăng ký thông tin bang Tamil Nadu trả lời rằng, các quy định
được thay đổi qua một số năm, do đó, một số nhân viên chưa
cập nhật và có sự nhầm lẫn, nhiều giấy tờ của công dân cũng
không cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết dẫn
đến những sai sót kể trên.

Nhiều năm qua, Chính phủ Ấn Độ đã có những cải cách
trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, cải cách một số
loại thuế thu của dân. Tuy nhiên, Cục Đăng ký thông tin đã
không tổ chức các lớp đào tạo năng lực cho cán bộ, nhân viên
để nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho
công dân trong việc sử dụng các dịch vụ công.

Báo cáo của CAG cho biết thêm, trong năm 2016-2017,
doanh thu từ thuế và các dịch vụ ngoài thuế của chính quyền
bang Tamil Nadu đã tăng 68%, tổng doanh thu trong hai năm
này đạt gần 958,6 tỷ Rupee, trong đó, 859,4 tỷ Rupee là doanh
thu từ thuế. Đến năm 2017-2018, doanh thu đã tăng 71%, đạt
1.045 tỷ Rupee, bao gồm 937 tỷ doanh thu từ thuế. Đây là
những con số tăng trưởng tích cực, đáng ghi nhận. Tuy nhiên,
song song với việc đẩy mạnh doanh thu, chính quyền Bang
cần có những biện pháp mạnh mẽ nhằm chấm dứt những sai
phạm đã được chỉ ra và vẫn đang tồn tại tại Cục Đăng ký thông
tin Bang trong suốt nhiều năm qua.n

(Theo dtnext.in và tổng hợp)

Bang Tamil Nadu cần thay đổi diện mạo nền hành chính công     
Ảnh: tripsavvy

ấN Độ: 

Lên án sai phạm trong xử lý 
các dịch vụ công
r THANH XUYÊN
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Ủy ban châu Âu (EC) cần thắt chặt hơn
nữa những tiêu chí để cấp hạn mức
miễn phí trong Thị trường mua bán khí
phát thải của Liên minh châu Âu (ETS).
Đây là khuyến nghị được đưa ra trong
bản báo cáo mới nhất phát hành giữa
tháng 9 vừa qua của Tòa Thẩm kế châu
ÂU (ECA), trong đó chỉ trích rằng chính
những hạn mức miễn phí được cấp
không trúng đích đã làm chậm tác
động giảm thiểu ô nhiễm không khí
trong lĩnh vực điện năng.  

Cải thiện việc xác định mục tiêu và
lộ trình thực hiện ETS

Theo Báo cáo của ECA, các hạn mức
phát thải được cấp miễn phí vẫn chiếm
hơn 40% tổng số hạn mức hiện có trong
cơ chế ETS của EU. Những hạn mức phát
thải miễn phí này được phân bổ cho
ngành công nghiệp, hàng không và điện
năng ở một số quốc gia thành viên, song
không đạt được mục tiêu như dự kiến.
ECA cũng chỉ trích tốc độ giảm thiểu
lượng khí carbon trong lĩnh vực điện năng
tại EU đã chậm đi đáng kể. 

Các lĩnh vực công nghiệp và hàng
không được hưởng lợi từ các hạn mức
phát thải miễn phí, không giống như hầu
hết các nhà khai thác trong lĩnh vực điện
năng, vì người ta coi rằng họ có thể
chuyển chi phí carbon trực tiếp cho người
tiêu dùng. Tuy nhiên, tại 8 quốc gia thành
viên có GDP bình quân đầu người dưới
60% mức trung bình của EU, ngành điện
được nhận hạn mức phát thải miễn phí để
hỗ trợ quá trình hiện đại hóa.

Ông Samo Jereb - Kiểm toán viên của
ECA, người đứng đầu cuộc kiểm toán -
cho hay: “Các hạn mức phát thải miễn phí
nên được nhắm vào những lĩnh vực công
nghiệp ít có khả năng chuyển chi phí car-
bon nhất cho người tiêu dùng. Các lĩnh
vực chiếm hơn 90% lượng khí thải công
nghiệp đều được coi là có nguy cơ rò rỉ
carbon và được hưởng lợi từ tỷ lệ hạn mức
miễn phí cao. EU sẽ không thể thu được
đầy đủ lợi ích mà ETS mang lại về giảm
lượng carbon và cải thiện tài chính công
nếu không xác định tốt mục tiêu của việc
phân bổ hạn mức phát thải miễn phí”.

Các kiểm toán viên nhận thấy rằng,
ngành điện năng tại 8 quốc gia được nhận
hạn mức phát thải miễn phí để đầu tư vào
hiện đại hóa có tốc độ giảm thiểu carbon
chậm hơn đáng kể so với các nước thành
viên khác. Các khoản đầu tư thường được
sử dụng để cải thiện các nhà máy điện than
non và than cứng hiện có thay vì chuyển
sang các nhiên liệu ít ô nhiễm hơn, đặc biệt
là ở Bulgaria, Séc, Ba Lan và Romania. 

Theo các kiểm toán viên, EC cần xây
dựng, bổ sung các quy trình để có thể đưa
ra những quyết định cấp hạn mức phát
thải miễn phí đúng đắn, phản ánh đúng
tinh thần của Thỏa thuận Paris cũng như
các thỏa thuận gần đây liên quan đến giảm
thiểu hiệu ứng khí nhà kính. Bên cạnh đó,
EC cần nhanh chóng thắt chặt các quy tắc
ảnh hưởng đến ngành điện cho giai đoạn
2021-2030.

Giảm thiểu nguy cơ rò rỉ carbon
Về nguyên tắc, theo cơ chế ETS, EU

đưa ra tổng mức phát thải cho từng thời
kỳ cho tất cả các quốc gia trong khối tham
gia và được thiết lập theo hướng giảm dần
theo từng năm. Hằng năm, một tỷ lệ nhất
định của hạn mức phát thải cho phép sẽ
được phân bổ miễn phí cho các bên tham
gia thị trường, trong khi phần còn lại sẽ
được đưa ra bán trên thị trường. Vào cuối
mỗi năm, các bên tham gia phải nộp lại

hạn mức phát thải cho phép mà DN đã
thải ra thị trường trong năm đó. 

Cơ chế ETS sử dụng các hạn mức phát
thải miễn phí để không khuyến khích các
DN EU chuyển hoạt động sang các nước
không thuộc EU có tiêu chuẩn môi trường
thấp hơn, vì điều này sẽ làm giảm đầu tư
vào EU và tăng lượng khí thải toàn cầu.
Hay còn được biết đến là “rò rỉ carbon”. 

Việc phân bổ miễn phí các hạn mức
phát thải cho các lĩnh vực công nghiệp
được thực hiện dựa trên thang điểm
chuẩn. Các hạn mức sẽ dần dần được loại
bỏ cho tới năm 2030 trừ khi lĩnh vực này
được coi là có nguy cơ rò rỉ carbon. Mặc
dù cách tiếp cận này cung cấp các động
lực để cải thiện hiệu quả sử dụng năng
lượng nhưng ECA cho rằng cần xác định
lộ trình tốt hơn.

Theo Báo cáo, lĩnh vực hàng không
vẫn nhận được hạn mức phát thải miễn
phí mặc dù có thể chuyển chi phí carbon
cho khách hàng. Các kiểm toán viên cảnh
báo rằng điều này có thể hỗ trợ phương
thức vận tải phát thải carbon cao và gây
tổn hại cho ngành đường sắt. Các kiểm
toán viên cũng lập luận rằng, việc phân bổ
hạn mức có mục tiêu tốt hơn sẽ giải quyết
được nguy cơ rò rỉ carbon, giảm lợi nhuận
từ gió và có lợi cho tài chính công thông
qua việc tăng tỷ trọng các hạn mức được
đấu giá.n (Theo ECA và NKU)

Phát thải từ các nhà máy gây ô nhiễm không khí                                          Ảnh: ST

Đầu tháng 9 vừa qua, Tổng
cục Thuế Nam Phi (SARS)

đã tiết lộ những phát hiện ban
đầu của một cuộc kiểm toán vẫn
đang được tiến hành. Tổng cục
Thuế đặc biệt nhấn mạnh, việc ký
kết các gói thầu mua sắm thiết bị
bảo vệ cá nhân trị giá hơn 1 tỷ
Rand Nam Phi (ZAR), tương
đương gần 60 triệu USD, đã
không tuân thủ các quy định về
đấu thầu cạnh tranh công khai,
minh bạch.

SARS tiến hành cuộc kiểm
toán trên sau khi nhận thấy việc
trao các gói thầu của Cơ quan có
dấu hiệu mờ ám, đặc biệt, hàng
loạt công ty, đối tác trúng những

gói thầu “béo bở” đều có sự
chống lưng của nhiều chính trị
gia hoặc các đối tượng có liên
quan mật thiết. 

Đúng như dự đoán, cuộc
điều tra đã phát hiện hàng loạt
gian lận trong công tác đấu thầu,
ký kết các hợp đồng của SARS
với nhiều đối tác khác nhau,
thậm chí, các quán rượu, hãng
rửa xe, tiệm bánh, các công ty tổ
chức sự kiện… cũng được ký

các hợp đồng cung cấp thiết bị
bảo vệ cá nhân cho Cơ quan này.
Trong số các gói thầu, 22 hợp
đồng lớn đã nhanh chóng được
ký kết với các công ty do các
chính trị gia hoặc những người
thân của họ sở hữu. Một gói thầu
trị giá 60 triệu ZAR đã được ký
kết nhanh chóng, các thủ tục đều
được cắt giảm và hợp đồng chỉ
cần “ký bằng lời nói” của các
lãnh đạo hai bên. 

Cuộc kiểm toán cũng cho thấy,
nhiều công ty, nhà thầu không
tuân thủ các quy định về nộp thuế
của Chính phủ. Trong đó, ít nhất
ba công ty đã ký các hợp đồng với
SARS có tổng trị giá 165 triệu
ZAR hiện đang bị điều tra hành vi
gian lận, trốn thuế.

Đại diện SARS cho biết:
“Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra,
tuy nhiên, Cơ quan đang gặp
phải một số khó khăn như:

nguồn nhân lực hạn chế, năng
lực của bộ phận kiểm toán nội bộ
còn yếu, phòng giám sát gian lận
hoạt động chưa hiệu quả, công
tác quản lý tài chính lỏng lẻo,
yếu kém…”.

Trong nhiều năm qua, tình
trạng tham nhũng, trốn thuế, biển
thủ ngân sách công… đã diễn ra
tràn lan tại nhiều cơ quan của
Nam Phi. Xét riêng tại Tổng cục
Thuế, đây cũng không phải là lần
đầu tiên những hành vi gian lận
nghiêm trọng bị phát hiện khiến
lòng tin của công chúng đang
ngày càng mất dần.n

(Theo ewn.co.za)
TUỆ LÂM

NAM PHI:

Gian lận trong công tác trao thầu tại 
Tổng cục Thuế

Hội thảo về hoạt động của các SAI
Vừa qua, Nhóm chuyên gia của Ủy ban

Giám sát Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm
toán tối cao về các vấn đề mới nổi đã tổ chức
cuộc họp trực tuyến lần thứ ba với chủ đề “Sự
cởi mở của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI)
và tính thích nghi trong các điều kiện khẩn cấp”,
có sự tham gia của hơn 145 đại diện từ các SAI
trên toàn cầu. Kết thúc cuộc họp, Nhóm đã tiến
hành phân tích kết quả cuộc khảo sát về cách các
SAI thông tin cho các bên liên quan về các biện
pháp phòng, chống Covid-19.n

(Theo INTOSAI)

Phát hành Bộ chỉ số về môi trường,
xã hội, quản trị 

Mới đây, các hãng kiểm toán nhóm Big Four
và Diễn đàn Kinh tế thế giới đã phối hợp phát
hành Bộ chỉ số về môi trường, xã hội và công
tác quản trị toàn cầu. Bộ chỉ số được thiết kế
giúp các công ty, DN, tổ chức chứng minh, thể
hiện những giá trị được tạo ra về lâu dài, những
đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững
của Liên Hợp Quốc.n

(Theo accountancydaily)

FRC lên kế hoạch cải tiến báo cáo
của doanh nghiệp

Ngày 24/9, Hội đồng Báo cáo tài chính Anh
cho biết đang lên kế hoạch cải cách một số báo
cáo của các tổ chức, DN, đặc biệt trong các lĩnh
vực doanh thu, cho thuê… Quyết định này được
đưa ra sau khi Hội đồng tiến hành xem xét, đánh
giá các báo cáo thường niên của nhiều tổ chức,
DN dựa trên các chuẩn mực kiểm toán quốc tế.n

(Theo FRC)

Châu Âu thắt chặt cơ chế trao đổi
phát thải
r NGỌC QUỲNH

Ngày 29/9, Cuộc họp của Nhóm công
tác về Hiện đại hóa và quản lý tài chính của
Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối
cao sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến do
dịch Covid-19 tại một số nước chưa được
kiểm soát.n (Theo INTOSAI) 

Ngày 24/9, Tổng Kiểm toán bang Tây
Australia đã trình bày một báo cáo trước Nghị
viện về tình hình đối phó với đại dịch Covid-
19 tại Bang.n (Theo OAG)

Hãng kiểm toán EY mới hoàn thành cuộc
khảo sát, phân tích báo cáo thường niên của
100 công ty lớn nhất Anh quốc và cho biết,
61% công ty được khảo sát đã tuân thủ các
điều khoản mới trong Luật DN.n (Theo EY)

YẾN NHI
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Mới đây, Chủ tịch Hội đồng Bản quyền
Kenya (Kecobo) Mutuma Mathiu đã
công bố một số phát hiện sau khi xem
xét công tác thu hộ, chi hộ tiền bản
quyền sáng tác, tiền thù lao biểu diễn
cho các nghệ sĩ của một số tổ chức
hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc từ
năm 2017-2019. Báo cáo kiểm toán chỉ
ra sự yếu kém và những sai phạm
mang tính hệ thống, đã tồn tại từ lâu
trong hoạt động của các tổ chức này. 

Chi trả những khoản thù lao ít ỏi
Các tổ chức được xem xét gồm: Hiệp

hội Bản quyền âm nhạc Kenya (MCSK),
Hiệp hội Quyền của người biểu diễn
Kenya (Prisk) và Hiệp hội Nhà sản xuất âm
nhạc Kenya (Kamp), được gọi chung là các
cơ quan quản lý chung lĩnh vực âm nhạc
tại Kenya (CMO).

Cuộc kiểm toán do Công ty Kiểm toán
Ronalds LLP tiến hành, được thực hiện vài
tháng sau khi các CMO đưa ra đề nghị cần
xin Chính phủ cấp ngân sách khoảng 100
triệu Shilling Kenya (KES), tương đương
922.000 USD, để hỗ trợ cho các nghệ sĩ,
nhạc sĩ, ca sĩ... trong thời gian bị ảnh hưởng
bởi đại dịch Covid-19. 

Báo cáo kiểm toán ban đầu của
Ronalds LLP chỉ trích các CMO đã cố tình
vi phạm các quy định trong công tác nhận
và trả tiền bản quyền cho các nhạc sĩ, người
biểu diễn. Xem xét các giao dịch tài chính
của các tổ chức này, Hãng kiểm toán chỉ ra
những hành vi gian lận khiến nhiều nhạc
sĩ, nghệ sĩ Kenya chỉ nhận được thù lao là
những khoản tiền vô cùng ít ỏi mà họ gọi
là “những đồng tiền lẻ”.

Báo cáo kiểm toán đưa ra một ví dụ,
vào tháng 8/2019, MCSK đã gửi tiền bản
quyền sáng tác cho một nhóm các nghệ sĩ,
nhạc sĩ, mỗi người được nhận 2.500 KES,
tương đương 23 USD. Số tiền trên thực sự
quá ít ỏi, gây bất ngờ xen lẫn những phẫn
nộ trong giới nghệ sĩ Kenya.

Bên cạnh đó, công tác quản trị của các
cơ quan này rất yếu kém dẫn đến tình trạng
các thành viên của CMO, từ nhân viên tới
lãnh đạo, đều coi thường các quy định
chung, lơ là trong việc lưu trữ, quản lý hồ
sơ, tình trạng nhiều đối tượng trùng tên
được nhận tiền hoặc có những người thụ

hưởng “ảo” nhằm biển thủ tiền vào túi
riêng vẫn tồn tại nhiều năm qua.

Báo cáo kiểm toán cho biết thêm, các
CMO đều để xảy ra tình trạng mất các tài
liệu, hồ sơ tài chính quan trọng làm dấy lên
nghi vấn một số đối tượng cố tình hủy các
chứng từ tài chính nhằm xóa dấu vết. Các
tổ chức này cũng không nộp các khoản
khấu trừ, các khoản thuế theo luật định và
để tồn tại những lỗ hổng lớn trong công tác
quản lý tài sản công.

Yêu cầu CMO giải trình về vụ việc
Các nhóm, hội nhạc sĩ, nghệ sĩ của

Kenya cho biết, họ thường xuyên phải chịu
đựng sự bất công và cảm thấy vô cùng
phẫn nộ, bất bình đối với cách các CMO
thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình. Họ
thậm chí đã tổ chức một số cuộc biểu tình
nhằm lên án, chỉ trích các CMO vì đã có
những hành vi mờ ám, gian lận và đánh cắp
số tiền lẽ ra phải thuộc về các nghệ sĩ. Hãng
kiểm toán xác nhận, nhiều bài hát được
phát sóng, biểu diễn trong các chương trình
truyền hình, phát thanh, tại các nhà hát, các
sự kiện công cộng... nhưng tác giả của
những bài hát này hầu như không được
nhận tiền bản quyền sáng tác.

Giám đốc Điều hành Kecobo Edward
Sigei cho biết sẽ cho các CMO khoảng thời

gian 7 ngày để đưa ra báo cáo giải trình,
phản hồi đối với những phát hiện kiểm toán
đã được chỉ ra. Các CMO sẽ phải trả lời
mọi truy vấn từ các cơ quan quản lý có
thẩm quyền để làm rõ vụ việc trên. Sau khi
tổng hợp các báo cáo liên quan, Ban Giám
đốc Kecobo sẽ tổng hợp và công bố Báo
cáo kiểm toán chính thức cuối cùng.

Theo Chủ tịch Kecobo Mutuma Mathiu,
Hội đồng quản trị Kecobo sẽ tổ chức một
cuộc họp đặc biệt trong hai tuần tới để thảo
luận về những kế hoạch hành động cần thực
hiện ngay nhằm mang lại công bằng cho các
nghệ sĩ, đồng thời có biện pháp đối với
những cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm
gây bất bình trong dư luận. 

“Kekobo đang tiến hành xem xét các
khuyến nghị trong Báo cáo kiểm toán và
sẽ ưu tiên thực hiện một số khuyến nghị
đặc biệt quan trọng và cần thiết trước. Một
trong những việc cần làm là gửi những kết
quả kiểm toán tới Cục Điều tra hình sự để
thực hiện việc xác minh, thu hồi toàn bộ số
tiền bị “đánh cắp” cho những người bị hại.
Bên cạnh đó, cần ngay lập tức chấn chỉnh
công tác quản lý, chi trả tài chính cũng như
việc thực hiện các thủ tục hành chính tại
các CMO” - ông Mutuma Mathiu nói.n

(Theo nation.africa 
và standardmedia.co.ke)

Đại diện các cơ quan quản lý lĩnh vực âm nhạc đề xuất Chính phủ hỗ trợ các
nghệ sĩ                                                                                              Ảnh: The Nation

Cơ quan Quản lý an toàn vệ sinh
thực phẩm Bỉ (Afsca) vừa tiến

hành cuộc kiểm toán an toàn thực
phẩm tại Bỉ. Kết quả cho thấy,
nhiều công ty đã nhập khẩu những
sản phẩm thịt với thông tin sai lệch
trên nhãn như bị sửa đổi thời gian
thịt được đưa vào đông lạnh từ
Công ty Thực phẩm Veviba.

Sự việc thu hút sự quan tâm của
dư luận tại Vương quốc Bỉ sau khi
châu Âu đã phải trải qua nhiều vụ bê
bối thực phẩm bẩn trong những năm
gần đây. Một trong những vụ nổi bật
nhất là bê bối hồi năm ngoái về trứng
bẩn có chứa fipronil, chất được cho
là gây hại cho sức khỏe ở một lượng
nhất định. Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp Bỉ, ông Denis Ducarme cũng
đã lên án hành vi gian lận trong phân
phối sản phẩm của Công ty Veviba.

Vụ việc đã lan tới 45 quốc gia
trên thế giới, trong đó có 26 nước
thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Sau khi bê bối trên bị phát giác,
hàng triệu quả trứng và các sản
phẩm làm từ trứng đã đồng loạt bị
rút khỏi kệ hàng tại các siêu thị
châu Âu và hàng chục trang trại gia

cầm đã bị đóng cửa. Bỉ cũng là một
trong những nước bị ảnh hưởng
nặng nề nhất từ vụ việc này.

Trước những “sóng gió” liên
quan đến vệ sinh an toàn thực
phẩm, Ủy ban châu Âu (EC) đã
cam kết phát triển một kế hoạch
thắt chặt quản lý đối với các sự cố
liên quan đến vấn đề này. EC cũng
sẽ cải thiện liên kết giữa hai hệ
thống cảnh báo là Mạng lưới chống

gian lận thực phẩm (FFN) và Hệ
thống cảnh báo nhanh cho thực
phẩm tiêu dùng và thức ăn gia súc.

Thực trạng mất vệ sinh an toàn
thực phẩm hiện nay đang là nỗi lo
thường trực của cộng đồng, là vấn
đề thời sự được người dân đặc biệt
quan tâm. Trong đó, tình trạng ngộ
độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể,
nhất là trong các khu công nghiệp,
đang là vấn đề nhức nhối. Dù các

cơ quan quản lý đã có nhiều giải
pháp tăng cường kiểm tra, kiểm
soát nhưng với một vấn đề mang
tính xã hội rộng lớn thì mấu chốt
hóa giải là trách nhiệm và đạo đức
từ phía người kinh doanh.

Afsca được thành lập vào năm
1999, sau khi Bỉ gặp khủng hoảng
về gà bị nhiễm độc dioxin trên cơ
sở sáp nhập 6 cục chuyên môn của
Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế của
quốc gia này. Việc thành lập Afsca
đã giúp Bỉ phản ứng nhanh hơn,
chủ động hơn trước những vấn đề
về vệ sinh an toàn thực phẩm.n

(Theo Belgium Today 
và Accountancy Daily)

HOÀNG BÁCH

Bỉ:

Nhiều vụ bê bối về vệ sinh an toàn thực phẩm
bị phát giác

Ghana: Thành lập Ủy ban 
Kiểm toán vùng Đông Bono

Chính phủ Ghana đã chính thức ban hành
quyết định thành lập Ủy ban Kiểm toán vùng
Đông Bono. Ủy ban này gồm 5 thành viên,
chịu trách nhiệm như một cơ quan chống
tham nhũng và bảo vệ nền tài chính quốc gia.
Ngoài ra, Ủy ban được giao trọng trách giải
quyết những vấn đề kiểm toán nội bộ và bên
ngoài liên quan đến quản trị tài chính của
vùng, từ đó góp phần cải thiện sinh kế của
người dân.n (Theo Free News Ghana)

Bahrain: KPMG hỗ trợ sinh
viên tham gia thực hành kiểm
toán tại châu Á

Hãng kiểm toán KPMG tại Bahrain cho
biết sẽ tài trợ các sinh viên trong nước tham
dự chương trình quốc tế về thực hành kiểm
toán tại Trung tâm Xuất sắc TES Sunway ở
Malaysia. Chương trình này có sự phối hợp
của Hiệp hội Kế toán công chứng công
Malaysia với 38 đoàn quốc tế tham dự.n

(Theo Free Consultancy)

Angola: Khai mạc Hội thảo
tăng cường năng lực kiểm
toán viên

Ngày 23/9 vừa qua, Tòa Thẩm kế Angola
đã chủ trì tổ chức Hội thảo Tăng cường năng
lực cho các kiểm toán viên chính phủ. Diễn
ra trong 2 ngày 23 - 24/9/2020, Hội thảo là
cơ hội để các cán bộ của Tòa Thẩm kế Angola
trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong
các vấn đề như: giám sát hợp đồng công, mô
hình minh bạch và các công cụ thực hành
khác nhằm ngăn chặn gian lận tài chính.n

(Theo All Africa)

Tòa Thẩm kế châu Âu: Kiểm
toán người di cư hồi hương

Tòa Thẩm kế châu Âu (ECA) vừa tiến
hành cuộc kiểm toán với sự hợp tác của các
nước thứ ba liên quan đến sự hồi hương và
tái tiếp nhận người di cư bất hợp pháp. Cuộc
kiểm toán đã đánh giá tính hiệu quả của các
biện pháp mà Liên minh châu Âu cũng như
các quốc gia thành viên thực hiện trong bối
cảnh khủng hoảng người di cư, đồng thời đưa
ra những khuyến nghị hành động nhằm đạt
được các mục tiêu của Ủy ban châu Âu.n

(Theo Financial Express)
TRÚC LINH

KENYA: 

Kiểm toán công tác chi trả tiền 
bản quyền sáng tác, biểu diễn
r THANH XUYÊN
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