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

Theo Phòng Thương mại quốc tế (ICC), kiểm toán môi trường
(KTMT) là công cụ quản lý nhằm đưa ra những đánh giá mang tính

hệ thống, được ghi chép, mang tính chất thời kỳ và khách quan về việc
trang bị, quản lý và tổ chức các vấn đề môi trường có được thực hiện tốt

hay không với mục đích bảo vệ môi trường bằng cách làm đơn giản quá
trình thực hiện và đánh giá mức độ tuân thủ các chính sách về môi trường
của DN, bao gồm các yêu cầu tuân thủ và các chuẩn mực phải thực hiện. 

(Xem tiếp trang 8)

Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán môi trường - 
yêu cầu bức thiết về luật pháp và thực tiễn
r TS. NGUYỄN MINH PHONG - Chuyên gia Kinh tế

QUYếT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NướC NăM 2018: 

Kỳ II Thu vượt dự toán nhưng công tác 
quản lý thu còn bất cập (Xem trang 8)

-

TổNG BÍ THư, CHủ TịCH NướC NGUYễN PHÚ TRọNG: 

Phát huy nền tảng là cử tri, nhân dân để xây dựng, 
phát triển Thủ đô và đất nước
Chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa

XIV, sáng 14/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội tiến hành
tiếp xúc cử tri các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm,
Tây Hồ. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc
Anh cùng tham dự.

Sau khi nghe dự kiến chương trình, nội
dung Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, 11 cử
tri đến từ các phường thuộc 3 quận trên đã phát
biểu ý kiến. Đa số cử tri bày tỏ vui mừng trước
những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của
đất nước thời gian qua; chúc Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước mạnh khỏe, tiếp tục đồng hành cùng
đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Cử tri vui mừng nhận thấy, công tác chuẩn
bị Đại hội XIII của Đảng được tiến hành khoa
học, bài bản, công phu, có tầm nhìn chiến lược.
Công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình

và Tây Hồ                                                                                                              Ảnh: TTXVN(Xem tiếp trang 3)
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Đó là tên Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Bộ do TS. Trần Văn

Hồng - Phó Kiểm toán trưởng KTNN
chuyên ngành IV và ThS. Vũ Nhật
Anh - Phó Kiểm toán trưởng KTNN
khu vực I - đồng Chủ nhiệm. Đề tài
được Hội đồng Khoa học của KTNN
tổ chức nghiệm thu chiều 14/10.
GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước - làm Chủ tịch
Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài, với
kết cấu 3 chương, Đề tài đã hệ thống
hóa những vấn đề lý luận cơ bản; tổng
hợp, phân tích, đánh giá thực trạng vận
dụng và đề xuất những giải pháp vận

dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán
dựa trên đánh giá rủi ro trong kiểm
toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
Phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa
trên đánh giá rủi ro trong các lĩnh vực
kiểm toán nói chung và kiểm toán dự
án đầu tư xây dựng công trình nói
riêng cần được áp dụng hiệu quả ở cả
3 giai đoạn (lập kế hoạch kiểm toán,
thực hiện kiểm toán và lập báo cáo
kiểm toán). 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá:
Việc lựa chọn Đề tài nghiên cứu đáp
ứng được yêu cầu lý luận và thực tiễn
đặt ra hiện nay. Đề tài đã nêu bật những
nội dung chủ yếu, cơ bản về phương

pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh
giá rủi ro nói chung và trong lĩnh vực
kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công
trình nói riêng. Kết quả nghiên cứu
công phu; các nhận xét, kết luận rõ
ràng, cụ thể. Một số giải pháp đưa ra
có tính khả thi cao, giúp hạn chế rủi ro
trong hoạt động kiểm toán. Đây là cơ
sở để KTNN biên soạn, ban hành văn
bản hướng dẫn việc vận dụng phương
pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh
giá rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư
xây dựng công trình để áp dụng trên
phạm vi toàn Ngành.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu
xếp loại Xuất sắc.n T.ANH
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r Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.
Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
rNgày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh
Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai
mạc tại TP. Nha Trang. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo
Đại hội.
r Chiều 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình đã tiếp đại biểu Hội Doanh nhân
trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ
nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.n

r Vừa qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức
Phớc đã tham dự Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành
T.Ư Đảng khóa XII.
r Ngày 12 và 14/10, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020-2025.
r Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên
vừa dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần
thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
r Ngày 13 và 14/10, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Đặng Thế Vinh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm
kỳ 2020-2025.
r Ngày 14/10, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Nguyễn Tuấn Anh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.n

THU HUYỀN

Vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá
rủi ro trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

9 tháng, thu gần 20.300 tỷ đồng nợ thuế

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, 9 tháng năm
2020, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn

đốc thu nợ. Ước 9 tháng thu đạt 20.292 tỷ đồng, bằng
60% chỉ tiêu thu nợ được giao (tăng 5,9% so với cùng kỳ
năm 2019). Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là
14.004 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là
6.288 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 9 tháng qua, cơ quan thuế các cấp đã
thực hiện 48.975 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra tại trụ
sở cơ quan thuế 436.112 hồ sơ khai thuế. Tổng số tiền
kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.684 tỷ đồng
(bằng 114,19% so với cùng kỳ năm 2019).n T.ANH

Ngày 12/10, tại Nhà Quốc hội, dưới
sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã
khai mạc Phiên họp thứ 49 (ảnh bên).
Phiên họp dự kiến sẽ diễn ra đến hết
ngày 15/10, để chuẩn bị nội dung trình
Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội
khoá XIV. 

Ngay sau khai mạc, UBTVQH đã
tiến hành giám sát chuyên đề “Việc
thực hiện các hiệp định thương mại tự
do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”
và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết
của Quốc hội về tổ chức chính quyền
đô thị tại TP. HCM.

Đặc biệt, để chuẩn bị cho kỳ họp
cuối năm, tại phiên làm việc ngày
13/10, UBTVQH đã dành nhiều thời
gian để nghe và cho ý kiến vào các báo
cáo: Đánh giá kết quả thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2021; Kết quả thực hiện
NSNN năm 2020, dự toán NSNN và
phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm
2021; Kết quả thực hiện kế hoạch tài

chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và
dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn
2021-2025.

Tại phiên họp ngày 14/10,
UBTVQH đã cho ý kiến về các báo
cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử
tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10
của Quốc hội; Kết quả giám sát việc
giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri
gửi đến Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; Kết
quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn
thư của công dân và kết quả giám sát

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân gửi đến Quốc hội năm 2020.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng cho ý
kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau
của các dự án luật gồm: Dự án Luật
Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Dự thảo
Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết
vướng mắc liên quan đến đất quốc
phòng, an ninh; đồng thời, cho ý kiến
về việc giải thích nội dung điểm a,
khoản 3, Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

PHIÊN HọP THứ 49 CủA ủY BAN THườNG Vụ QUốC HộI: 

Chuẩn bị nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10

KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng
kiến thức đầu tư xây dựng công trình cho
khối kinh tế

Vừa qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
đã ký Quyết định số 1396/QÐ-KTNN ban hành

Chương trình chi tiết bồi dưỡng kiến thức đầu tư xây
dựng công trình cho khối kinh tế.

Chương trình này được thiết kế dành cho kiểm toán
viên tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành kinh tế và
các đối tượng khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ
năng về đầu tư xây dựng công trình. Chương trình nhằm
trang bị các kiến thức cơ bản về đầu tư xây dựng công
trình và một số kinh nghiệm thực tiễn kiểm toán để vận
dụng, hỗ trợ việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

Cụ thể, chương trình bồi dưỡng được chia thành 3
modul chính, bao gồm: Kiến thức về đọc bản vẽ kỹ thuật,
Kiến thức về dự toán công trình và Kiến thức về quản lý
chất lượng xây dựng công trình. Tổng thời lượng là 144
tiết, trong đó, bồi dưỡng tập trung trên lớp là 120 tiết và
tự ôn tập, kiểm tra là 24 tiết.

Đáng chú ý, sau khi giảng viên giảng dạy và nêu vấn
đề, các học viên sẽ thảo luận, trao đổi tại lớp học, đồng
thời tự nghiên cứu, thảo luận theo nhóm và thực hành.
Phương pháp bồi dưỡng kết hợp này sẽ giúp các học
viên nắm rõ hơn các kiến thức được giảng dạy trong cả
quá trình.n KHÁNH LINH

Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà
nước đã ký, ban hành Quyết

định số 1349/QĐ-KTNN về việc phân
công kiểm toán đối với các Bộ, ngành,
cơ quan T.Ư. 

Cụ thể, KTNN chuyên ngành Ia
thực hiện kiểm toán đối với: Bộ Quốc
phòng (bao gồm Ban Cơ yếu Chính
phủ). KTNN chuyên ngành Ib thực
hiện kiểm toán đối với: Bộ Công an;
Văn phòng T.Ư Đảng, các Ban của
Đảng, Báo Nhân dân; các tỉnh ủy,
thành ủy trực thuộc T.Ư; Tòa án nhân
dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao; Thanh tra Chính phủ; Tổng cục
Dự trữ Nhà nước; Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh. 

KTNN chuyên ngành II thực hiện
kiểm toán đối với: Văn phòng Chủ tịch
nước, Văn phòng Quốc hội, Văn
phòng Chính phủ, Bộ Tài chính (trừ
Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước), Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ,

Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ
Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền
thông, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng
T.Ư Liên minh các hợp tác xã Việt
Nam, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam.

KTNN chuyên ngành III thực hiện
kiểm toán đối với: Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội, Ủy ban Dân tộc, Đại học Quốc gia
Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã
hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt
Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông
tấn xã Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, T.Ư Đoàn Thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh, T.Ư Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông

dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt
Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội -
nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp nhận hỗ trợ kinh phí từ NSNN,
kiểm toán các cơ quan nhà nước, tổ
chức liên quan đến môi trường.

KTNN chuyên ngành VI thực
hiện kiểm toán đối với: Ủy ban Quản
lý vốn nhà nước tại DN, các DNNN và
DN có vốn nhà nước.

KTNN chuyên ngành VII thực
hiện kiểm toán đối với: Ngân hàng Nhà
nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân
hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm
Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Chính
sách xã hội, Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước, các ngân hàng thương mại quốc
doanh Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt,
Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh,
Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn
đọng của DN, kiểm toán công nghệ
thông tin các cơ quan nhà nước, các
đơn vị trên và DNNN.n THÙY ANH

Phân công kiểm toán đối với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương

(Xem tiếp trang 4)
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Gắn phong trào thi đua với thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn

Báo cáo tại Đại hội TĐYN của KTNN
lần thứ IV diễn ra ngày 02/10, Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội
đồng Thi đua Khen thưởng KTNN Nguyễn
Quang Thành khẳng định: Giai đoạn 2015-
2020, việc thực hiện các phong trào thi đua
đã mang lại những kết quả to lớn, góp phần
hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại
hội TĐYN lần thứ III giai đoạn 2015-2020
đã đề ra. Những kết quả này đã góp phần
làm chuyển biến các mặt hoạt động của
Ngành, nổi bật là hoạt động kiểm toán. Theo
đó, với nội dung thi đua thiết thực “Nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm
toán”, phong trào thi đua đã thúc đẩy toàn
Ngành hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán
hằng năm và cả giai đoạn. KTNN đã có
nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp
kiểm toán mang tính đột phá nhằm nâng cao
chất lượng toàn diện cả về năng lực, hiệu
lực, hiệu quả. Kết quả, KTNN đã kiến nghị
xử lý tài chính 323.557 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 để làm rõ, xử lý hành vi có dấu
hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Theo đánh giá của đại biểu tại Đại hội,
các phong trào thi đua đã có sự đổi mới hình
thức, cách thức triển khai; nội dung thi đua
ngày càng thiết thực, gần gũi và gắn với hoạt
động chuyên môn của từng đơn vị, tập thể,
cá nhân. Các tiêu chí đánh giá thi đua ngày
càng thực chất; việc khen thưởng được thực
hiện kịp thời, đúng người, đúng việc, qua đó
đã khích lệ, động viên người lao động tích
cực thi đua lập thành tích, trên hết là khơi
dậy niềm tự hào, lòng tự trọng và trách
nhiệm nghề nghiệp để hoàn thành tốt mọi
công việc được giao. 

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện
nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đó
là người lãnh đạo tận tâm, nguyên tắc trong
công việc nhưng luôn thấu hiểu, lắng nghe
và chia sẻ với tâm tư, hoàn cảnh của cán bộ,
nhân viên trong đơn vị như Kiểm toán
trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Khánh
Toàn. Đó là tấm gương của nữ Kiểm toán
viên Phạm Thị Liên đã vượt lên thách thức,
cám dỗ đời thường để hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao và là tấm gương đoàn

viên trẻ tiêu biểu của KTNN khu vực V cũng
như toàn Ngành. Không dừng lại ở một vài
cá nhân, tinh thần say mê, hăng hái thi đua
lập thành tích đã tạo nên những “vườn hoa”
đẹp với sự lan tỏa, cộng hưởng trong toàn
đơn vị, như: Vụ Tổ chức cán bộ với nhiều
sáng kiến đổi mới, sáng tạo và kịp thời tham
mưu, góp phần kiện toàn bộ máy, xây dựng
nguồn nhân lực với chất lượng ngày càng
được nâng cao; hay Trung tâm Tin học với
việc ứng dụng nhiều công nghệ mới vào hoạt
động quản lý, điều hành của KTNN, từng

bước đưa KTNN chuyển mình theo cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0... Đây chính là
những “bông hoa” rực rỡ nhất trong “vườn
hoa” thi đua của KTNN đã được vinh danh
tại Đại hội.

Nhân rộng gương điển hình tiên tiến,
lan tỏa khí thế đổi mới

Nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua,
hiệu quả của các phong trào TĐYN không
chỉ dừng lại ở những tấm gương cá nhân, tập
thể điển hình tiên tiến được vinh danh, mà

hơn hết, đó còn là sự lan tỏa sâu rộng của
tinh thần đổi mới, quyết tâm hoàn thành tốt
công việc đến mọi bộ phận công tác. Đây
chính là động lực, là cơ sở quan trọng để
KTNN tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐYN
trong giai đoạn tới, với những đổi mới,
những kỳ vọng lớn lao hơn. Theo đó, với chủ
đề xuyên suốt là “Toàn Ngành đoàn kết,
năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ chính trị”, phong trào thi đua
giai đoạn 2020-2025 đã chính thức được
phát động tại Đại hội. Trọng tâm của các
phong trào thi đua là gắn với thực hiện
nhiệm vụ chính trị của Ngành và Chỉ thị số
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong
mọi hoạt động công tác. 

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn KTNN
Trần Kim Lộc đã hưởng ứng phong trào
TĐYN giai đoạn 2020-2025 do KTNN phát
động. Theo đó, trên cơ sở kế hoạch và nhiệm
vụ của KTNN theo từng năm, từng giai
đoạn, Công đoàn KTNN sẽ tiếp tục tổ chức
phát động các phong trào thi đua sâu rộng
đến các đoàn viên công đoàn bằng các
chương trình, chuyên đề cụ thể, thiết thực và
hiệu quả. 

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Hội đồng
Thi đua Khen thưởng KTNN - nhấn mạnh,
trước mắt, KTNN tập trung thi đua hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021;
tổ chức tuyên truyền kết quả, thành công của
Đại hội TĐYN KTNN lần thứ IV, hướng tới
Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ X; phổ
biến kinh nghiệm công tác, học tập, rèn
luyện của các tập thể, cá nhân điển hình tiên
tiến, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng
tạo, hiệu quả, tạo nên phong trào tự giác học
tập, làm theo các gương điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Thi
đua Khen thưởng kêu gọi toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động
KTNN tiếp tục phát huy bản chất truyền
thống tốt đẹp của Ngành; ra sức thi đua học
tập, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, công
tác tốt, góp phần xây dựng KTNN trở thành
cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có
uy tín, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiện
đại; xứng đáng là công cụ hữu hiệu của
Đảng, Nhà nước và xứng đáng với niềm tin
của nhân dân. Tổng Kiểm toán Nhà nước
cũng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ
đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; với ý chí
quyết tâm cao, sức mạnh đoàn kết và những
kinh nghiệm thực tiễn phong phú của
phong trào TĐYN 5 năm qua, KTNN tiếp
tục lập nên những thành tích mới, từ đó góp
phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh”.n

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc (đứng giữa) trao tặng Huân chương Lao động
hạng Nhì và Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc của KTNN

Trong giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, phong trào
thi đua yêu nước (TĐYN) của KTNN đã có nhiều đổi mới, được triển khai sâu rộng và
có sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong toàn Ngành. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục được phát huy trong phong trào TĐYN
giai đoạn 2020-2025, tạo động lực, quyết tâm để KTNN hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao.

Thi đua tạo động lực, quyết tâm mới 
để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
r Bài và ảnh: NGUYỄN LỘC

được chú trọng, kỹ lưỡng, nhằm lựa chọn cán bộ chủ chốt,
cấp ủy các cấp bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán
bộ cấp chiến lược…  

Cử tri mong muốn Quốc hội có nhiều quyết sách sáng
suốt, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; tiếp
tục tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát đầu tư công,
các công trình quan trọng của đất nước. Quốc hội khóa XV
sẽ tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, tạo điều kiện để đại biểu
Quốc hội chuyên tâm làm việc, phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Cử tri đề
nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng;

phòng, chống “giặc nội xâm”. Nhân dân luôn bên cạnh Đảng,
đồng hành cùng Nhà nước trong cuộc chiến cam go này. Cử
tri đánh giá “cuộc đấu tranh chống tham nhũng mang lại kết
quả chưa bao giờ có”; đồng thời bày tỏ mong muốn Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống
tham nhũng quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa…

Với tư cách thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp
thu các ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm của cử tri, tập trung
vào nhiều công việc đại sự quốc gia, các nội dung kỳ họp
Quốc hội sắp tới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc
mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội; đồng thời nhấn
mạnh, Hà Nội chưa bao giờ có quy mô, tầm vóc lớn như bây
giờ. Hà Nội cần làm gương cho cả nước, để cả nước trông

vào. Sau Đại hội Đảng bộ Thành phố, Hà Nội sẽ có bước phát
triển mới, xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, tiêu biểu cho
cả nước, để bạn bè thế giới trông vào, các địa phương khác
học tập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, với vai trò, vị trí
hết sức quan trọng như vậy, cho nên đòi hỏi đối với Hà Nội
càng cao hơn. Cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh, trí tuệ,
phương pháp, đặc biệt là phải đoàn kết thống nhất cao, huy
động được sức dân. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong
muốn cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến, giúp các đại biểu Quốc
hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Nghị
quyết của Quốc hội, xây dựng Hà Nội xứng đáng là Thủ đô
của cả nước, trung tâm đầu não quốc gia, Thành phố Vì hòa
bình, văn hiến và anh hùng, thanh lịch, văn minh.n

(Theo TTXVN)

Phát huy... (Tiếp theo trang 1)

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội TĐYN của KTNN lần thứ IV, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ -
Phó Chủ tịch Quốc hội - đánh giá: Các phong trào thi đua của KTNN luôn có sự đổi mới,
sáng tạo, có chiều sâu, tạo được dấu ấn tốt đẹp với nhiều mô hình mới, nhiều điển hình
tiên tiến tiêu biểu xuất sắc. Phong trào thi đua đã thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo trong
công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng KTNN ngày
càng vững mạnh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, sau Đại hội, phong trào TĐYN của KTNN tiếp tục phát
triển mạnh mẽ với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, thực sự là động lực to lớn cổ
vũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành vươn lên lập nhiều
thành tích xuất sắc, làm cho “vườn hoa” người tốt, việc tốt của KTNN và cả nước ngày càng
rực rỡ, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.n
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Cần thiết ban hành 
quy định mới

Theo Bộ KH&ĐT, dù sau khi
Luật Đầu tư công được Quốc hội
ban hành năm 2019, Nghị định số
84/2015/NĐ-CP cũng đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị
định số 01/2020/NĐ-CP ngày
01/01/2020 nhưng việc ban hành
Nghị định mới là cần thiết để phù
hợp với quy định của Luật Đầu tư
và Luật Đầu tư theo phương thức
đối tác công tư đã được Quốc hội
thông qua trong năm 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
phân tích, Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư năm
2020 có một số quy định mới đối
với các dự án đầu tư theo phương
thức đối tác công tư so với Nghị
định số 84/2015/NĐ-CP và Nghị
định số 01/2020/NĐ-CP. Chẳng
hạn như về thuật ngữ được sử
dụng là “phương thức đối tác công
tư” thay vì “hình thức đối tác công
tư” như trước đây; không có quy
định về “Cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ký kết hợp đồng dự
án” mà chỉ có quy định về “Cơ
quan có thẩm quyền” và “Cơ quan
ký kết hợp đồng dự án PPP”. Bên
cạnh đó, quy định về cơ quan thực
hiện và nội dung giám sát đầu tư
trong Luật cũng khác so với quy
định tại Nghị định số
84/2015/NĐ-CP và Nghị định số
01/2020/NĐ-CP. Do đó, cũng cần
sửa đổi các quy định liên quan đến
công tác giám sát, đánh giá đầu tư
đối với các dự án đầu tư theo hình
thức đối tác công tư cho phù hợp.   

Là cơ quan chủ trì xây dựng
Dự thảo Nghị định về giám sát và
đánh giá đầu tư, sau khi tiếp thu
ý kiến của các Bộ, ngành, địa
phương; các góp ý hoàn thiện
cũng như ý kiến thẩm định của
Bộ Tư pháp, đến thời điểm này,
Bộ KH&ĐT đang tiến hành lấy ý
kiến rộng rãi của các tổ chức, cá
nhân để hoàn thiện Dự thảo Nghị
định trình Chính phủ. Tuy nhiên,
Ban Soạn thảo cho biết, do quy
định về giám sát và đánh giá đầu
tư quy định tại Luật Đầu tư năm
2020 không thay đổi so với Luật

Đầu tư năm 2014 nên về cơ bản,
Dự thảo Nghị định vẫn giữ
nguyên các quy định tại Nghị
định số 84/2015/NĐ-CP và Nghị
định số 01/2020/NĐ-CP, chỉ tập
trung sửa đổi, bổ sung một số nội
dung cho phù hợp với Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công
tư số 64/2020/QH14 và thực tiễn
triển khai.

Dự thảo Nghị định về giám
sát và đánh giá đầu tư được đưa
ra lấy ý kiến có kết cấu 10
chương, 69 điều, trong đó quy
định về giám sát, đánh giá
chương trình, dự án đầu tư; giám
sát, đánh giá tổng thể đầu tư và
giám sát đầu tư của cộng đồng đối
với hoạt động đầu tư tại Việt Nam
và đầu tư từ Việt Nam ra nước
ngoài; chi phí giám sát, đánh giá

đầu tư; quyền hạn và trách nhiệm
của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá
nhân có liên quan đến hoạt động
giám sát, đánh giá đầu tư. 

Yêu cầu phải cập nhật 
thông tin, báo cáo định kỳ

Dự thảo Nghị định nêu rõ,
nguyên tắc giám sát, đánh giá đầu
tư là đúng đối tượng, phạm vi, nội
dung giám sát và đánh giá đầu tư
theo quy định; không gây cản trở
công việc của các đối tượng chịu

sự giám sát và đánh giá đầu tư;
phải có các tiêu chuẩn, tiêu chí và
hồ sơ, tài liệu hợp lệ làm cơ sở cho
việc giám sát, đánh giá. Các thông
tin phục vụ công tác giám sát,
đánh giá đầu tư phải đầy đủ, kịp
thời, chuẩn xác, trung thực và
minh bạch. Đồng thời, công tác
giám sát, đánh giá phải xem xét
toàn diện, đồng bộ các vấn đề liên
quan đến quá trình đầu tư. Việc
xem xét, đánh giá phải có đủ căn
cứ, tài liệu; phải có phương pháp

khoa học phù hợp với đối tượng và
nội dung đánh giá. Các giải pháp,
đề xuất kiến nghị phải thiết thực,
cụ thể và bảo đảm tính khả thi. Kết
quả giám sát, đánh giá phải được
xử lý, phản hồi tích cực và phải
được lưu trữ một cách hệ thống.

Đối với chế độ báo cáo về
giám sát, đánh giá đầu tư, Dự thảo
quy định Bộ KH&ĐT tổng hợp
báo cáo Thủ tướng Chính phủ về
giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư
hằng năm, trong đó bao gồm nội
dung báo cáo tổng hợp giám sát,
đánh giá dự án quan trọng quốc
gia, dự án nhóm A trong phạm vi
toàn quốc. Các cá nhân, tổ chức,
cơ quan cần cập nhật đầy đủ, kịp
thời, chính xác các thông tin báo
cáo về chương trình, dự án đầu tư
công; dự án đầu tư theo phương
thức đối tác công tư; dự án đầu tư
sử dụng vốn tín dụng do Nhà
nước bảo lãnh, vốn vay được bảo
đảm bằng tài sản nhà nước, giá trị
quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ
phát triển hoạt động sự nghiệp,
vốn đầu tư phát triển của DNNN
lên Hệ thống thông tin về giám
sát, đánh giá đầu tư chương trình,
dự án đầu tư sử dụng vốn nhà
nước. Đồng thời, cập nhật thông
tin dự án đầu tư sử dụng nguồn
vốn khác và dự án đầu tư ra nước
ngoài lên Hệ thống thông tin quốc
gia về đầu tư.

Theo Dự thảo, Bộ KH&ĐT là
cơ quan chủ trì, phối hợp với các
cơ quan có liên quan thực hiện xây
dựng, vận hành và hướng dẫn việc
quản lý, vận hành, khai thác sử
dụng Hệ thống thông tin về giám
sát, đánh giá đầu tư; đồng thời
đánh giá việc vận hành Hệ thống
của cơ quan quản lý nhà nước về
đầu tư ở T.Ư và địa phương.n

Chú trọng hoàn thiện quy định về giám sát
và đánh giá đầu tư
r PHÚC KHANG

Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư được kỳ vọng sẽ chặt chẽ và hiệu quả hơn       Ảnh minh họa

Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư được kỳ vọng sẽ chặt chẽ và hiệu quả hơn khi Chính phủ
ban hành Nghị định mới thay thế cho Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và
đánh giá đầu tư... - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

KTNN vừa triển khai các cuộc kiểm toán: Việc
quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

năm 2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh; Văn phòng Bộ Công an, Cục Đối ngoại, Cục
Viễn thông và Cơ yếu, Cục Hậu cần, Dự án Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát quản lý
hành chính về trật tự xã hội) - Bộ Công an; Khối
các học viện, nhà trường thuộc Bộ Công an; công
an 9 tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên,
Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Phú Yên, Khánh
Hòa, Đà Nẵng; ngân sách địa phương năm 2019
của tỉnh Kon Tum; hoạt động quản lý sử dụng ngân
sách TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) giai đoạn
2017-2019.

Kiểm toán hoạt động Chương trình giảm ngập
nước giai đoạn 2016-2020 của TP. HCM; hoạt động
quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh
hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-
2019; hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng
vốn đầu tư Dự án Đầu tư nâng cấp hạ tầng công
nghệ thông tin và nâng cao năng lực của KTNN;
Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ

An và tỉnh Hà Tĩnh; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến
cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 -
Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc
lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang
và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT
(xây dựng - kinh doanh - chuyển giao); Dự án Cảng
hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) theo
hình thức hợp đồng BOT. 

Đồng thời, KTNN cũng triển khai kiểm toán
việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, công
tác quản lý thực hiện đầu tư các dự án xây dựng khu
đô thị giai đoạn 2015-2019, các dự án BT (xây dựng
- chuyển giao), BOT tại tỉnh Sơn La; chuyên đề
Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm
2019 của tỉnh Điện Biên; Báo cáo tài chính, các hoạt
động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà
nước năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải
Dầu khí, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH
MTV; hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và sửa
chữa lớn tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
giai đoạn 2017-2019. Các cuộc kiểm toán trên do
KTNN các chuyên ngành: Ib, IV, V, VI và KTNN
các khu vực: II, IV, VI, VII, XII thực hiện trong thời
gian từ 22 đến 60 ngày.n Vụ Tổng hợp KTNN

Dự thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư dành riêng
Chương II để quy định về giám sát và đánh giá chương trình, dự án
đầu tư sử dụng vốn nhà nước: đầu tư công, dự án đầu tư sử dụng
vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng
tài sản nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất, vốn từ quỹ phát triển
hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của DNNN.n

nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án: hồ chứa nước
sông Than (tỉnh Ninh Thuận), hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh
Nghệ An); cho ý kiến về chủ trương chuyển đổi mục đích sử
dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các dự
án trên. Đồng thời, UBTVQH đã cho ý kiến và biểu quyết thông
qua về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm
2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; việc bổ sung dự
toán NSNN năm 2020, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính
phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Tại Phiên họp, UBTVQH sẽ bàn về công tác nhân sự, trong
đó có việc bãi nhiễm đại biểu Quốc hội và miễn nhiệm thành
viên Chính phủ nhận nhiệm vụ khác; cho ý kiến về công tác
chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. UBTVQH còn cho
ý kiến bằng văn bản đối với 3 nội dung gồm: Báo cáo Chính
phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2019; Báo
cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về
thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM và quy
định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt hành chính đối với một
số lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn.n

N.HỒNG

Chuẩn bị nội dung... (Tiếp theo trang 2)
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Nhiều thành quả song vẫn
còn không ít thách thức

Phó Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) Nguyễn
Kim Anh cho biết, nhờ nỗ lực
triển khai Đề án Cơ cấu lại các
TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai
đoạn 2016-2020 theo Quyết
định số 1058/QĐ-TTg (Đề án
1058) của Thủ tướng Chính
phủ, hệ thống ngân hàng đã giữ
vững sự ổn định, an toàn trong
hoạt động. Chất lượng tín dụng
được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu
giảm dần qua các năm. Quy mô
tài chính, năng lực quản trị, tính
minh bạch trong hoạt động của
các TCTD được mở rộng, nâng
cao. Các ngân hàng đã tiếp tục
triển khai Basel II để đáp ứng
thông lệ quốc tế về an toàn vốn.
Tình trạng sở hữu chéo, đầu tư
chéo, cổ đông/nhóm cổ đông
lớn thao túng, chi phối ngân
hàng về cơ bản được kiểm soát,
xử lý. Việc tăng cường công tác
thanh tra, giám sát đã góp phần
ổn định, đảm bảo an ninh tài
chính, tiền tệ… 

Nhìn lại giai đoạn 2016-
2020, các chuyên gia đều cho
rằng, việc triển khai Nghị quyết
số 42/2017/QH14 về thí điểm xử
lý nợ xấu của các TCTD (Nghị
quyết 42) là dấu ấn trong hành
trình tái cơ cấu ngân hàng. Ông
Đỗ Giang Nam - Phó Giám đốc
Công ty Quản lý tài sản của các
TCTD Việt Nam (VAMC) - nhìn
nhận: Nghị quyết 42 giúp khách
hàng ý thức được nghĩa vụ trả
nợ; cho phép VAMC và các
TCTD có nhiều biện pháp hơn
trong việc xử lý nợ, đặc biệt là
mua bán nợ. Còn Luật sư Trương
Thanh Đức - Công ty Luật Ba-
sico - coi Nghị quyết 42 là chìa
khoá giúp giải quyết nút thắt về
tài sản tranh chấp, hạn chế nợ
xấu phát sinh. 

Tuy vậy, từ góc độ cơ quan
quản lý, đại diện NHNN thừa
nhận: Trong hành trình tái cơ cấu
giai đoạn này, các TCTD vẫn
gặp nhiều khó khăn liên quan
đến việc nâng cao năng lực tài
chính, đáp ứng yêu cầu của
Basel II. Mặt khác, tiến độ cơ

cấu lại một số TCTD phi ngân
hàng có chủ sở hữu/cổ đông lớn
là tập đoàn/tổng công ty nhà
nước còn chậm. Việc xử lý tài
sản bảo đảm (TSBĐ) còn gặp
khó khăn trong trường hợp
TSBĐ cho các khoản nợ bị kê
biên, liên quan đến các vụ án, hồ
sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh. 

Bên cạnh đó, ông Nguyễn
Thế Huân - Thành viên Hội đồng
quản trị Ngân hàng Thương mại
cổ phần (TMCP) Công Thương
Việt Nam (VietinBank) - nhận
định, quy định pháp luật về xử lý
nợ xấu nói chung và xử lý TSBĐ
của các khoản nợ xấu nói riêng
còn chồng chéo, chưa tạo hành
lang pháp lý thông thoáng cho
các ngân hàng. Tiến độ xử lý, thu
hồi nợ qua tòa án và cơ quan thi

hành án còn rất chậm. Hơn nữa,
theo ông Đỗ Giang Nam, hành
lang pháp lý chưa khuyến khích
nhà đầu tư tham gia thị trường
mua bán nợ, chưa có quy định cụ
thể để làm cơ sở cho các tổ chức
thẩm định giá khoản nợ. 

Một vấn đề khiến ngành ngân
hàng quan ngại là dịch bệnh
Covid-19 đã tác động xấu đến
hoạt động sản xuất, kinh doanh,
làm suy giảm năng lực trả nợ của
khách hàng khi đến hạn trong
thời gian tới, ảnh hưởng đến việc
kiểm soát và xử lý nợ xấu của
TCTD cũng như việc thực hiện
các mục tiêu tại Đề án 1058. Do
đó, dự kiến, một số mục tiêu khó
có khả năng hoàn thành vào cuối
năm nay, trong đó có việc kiểm
soát tỷ lệ nợ xấu.

Gỡ rào cản nợ xấu, nâng cao
năng lực tài chính

Những vướng mắc, rào cản
trên cho thấy, để có thể hoàn
thành mục tiêu đặt ra tại Đề án
1058, trong đó có việc kiểm soát
tỷ lệ nợ xấu, ngành ngân hàng
còn nhiều việc phải làm. Trước
mắt, đại diện VietinBank kiến
nghị: Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ
đạo Tổng cục Thi hành án dân
sự rà soát các vụ việc còn tồn
đọng để ưu tiên giải quyết, thu
hồi dứt điểm các khoản nợ xấu;
Bộ Công an có biện pháp kiên
quyết đối với các tổ chức, cá
nhân chống đối, cản trở, đe dọa
tính mạng, tinh thần của cán bộ
tham gia thu giữ TSBĐ, tạo điều
kiện cho việc thu giữ diễn ra
thuận lợi.

Về lâu dài, theo TS. Cấn Văn
Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam, cơ quan quản lý
cần tiếp tục hoàn thiện thể chế
ngân hàng thông qua việc sửa đổi
Luật Các TCTD, Luật Bảo hiểm
tiền gửi, xây dựng khung pháp lý
cho mô hình kinh doanh mới.
Đặc biệt, cần luật hóa Nghị quyết
42 để đảm bảo tính nhất quán và
đồng bộ, tạo hành lang pháp lý
thuận lợi cho việc xử lý nợ xấu. 

Đồng quan điểm, ông Đỗ
Giang Nam kiến nghị, việc luật
hóa Nghị quyết 42 cần sớm được
thực hiện trên cơ sở kế thừa
những quy định có tác động tích
cực đến quá trình xử lý nợ; đồng
thời, xem xét sửa đổi một số Luật
chuyên ngành liên quan: Luật
Đất đai, Bộ luật Dân sự… để
đồng bộ với các quy định tại
Nghị quyết này.

Việc hoàn thiện hành lang
pháp lý về xử lý nợ xấu sẽ là tiền
đề hình thành thị trường mua bán
nợ. Thực tế, Việt Nam chưa hình
thành được thị trường này một
cách chính thống. Do vậy, TS. Cấn
Văn Lực cho rằng, một thị trường
mua bán nợ đúng nghĩa sẽ làm
tăng tính thanh khoản, minh bạch
của thị trường, thu hút nhiều nhà
đầu tư cùng tham gia và hỗ trợ thị
trường trái phiếu phát triển. Muốn
xây dựng được thị trường này
đúng nghĩa, ông Đỗ Giang Nam
đề xuất, Việt Nam cần có chính
sách khuyến khích các nhà đầu tư,
kể cả nhà đầu tư nước ngoài tham
gia mua bán nợ; minh bạch thông
tin về nợ xấu và TSBĐ...

Cùng với việc xử lý nợ xấu,
theo các chuyên gia, nâng cao
năng lực tài chính cũng là điều
đáng lưu tâm của các TCTD
trong quá trình tái cơ cấu. Khi áp
dụng Basel II, ngân hàng phải
tăng vốn theo quy định của pháp
luật Việt Nam và phù hợp với
thông lệ quốc tế. Do đó, việc phát
hành trái phiếu hoặc tìm kiếm cổ
đông chiến lược nên được cân
nhắc. Ngoài ra, cần có thêm giải
pháp để thu hút các nhà đầu tư
nước ngoài tham gia tái cấu trúc
các ngân hàng yếu kém…n

Việc hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý nợ xấu sẽ là tiền đề hình thành thị trường mua bán nợ       
Ảnh: P.TUÂN

Thời điểm kết thúc hành trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu
giai đoạn 2016-2020 đã cận kề. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, một số mục tiêu, trong đó có việc
kiểm soát tỷ lệ nợ xấu đang đứng trước thách thức khó hoàn thành vào cuối năm nay. Bởi vậy, để
có thể về đích tái cơ cấu, ngành ngân hàng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Vượt rào cản để về đích 
tái cơ cấu ngân hàng
r THÀNH ĐỨC

Tại Hội nghị với các Bộ, ngành về
giải ngân vốn đầu tư công nguồn

vốn vay nước ngoài của Chính phủ 9
tháng năm 2020 do Cục Quản lý nợ và
Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) vừa
tổ chức, ông Hoàng Hải - Phó Cục
trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối
ngoại - cho biết: Phần lớn các Bộ, ngành
đều thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
nguồn vốn vay nước ngoài. 

Chính vì vậy, giải ngân vốn đầu tư
công của tháng 9 đã đạt hơn 4.315 tỷ
đồng, tăng hơn 558,6 tỷ đồng so với
tháng 8 (tăng 3,14% so với tỷ lệ giải
ngân trên kế hoạch vốn được giao đã ghi
nhận trong tháng 8). Bên cạnh đó, 9
tháng qua, các Bộ, ngành còn tập trung
giải ngân tiếp dự toán năm 2019 và phần
vốn kéo dài, chuyển nguồn trị giá 2.671
tỷ đồng. Một số Bộ, ngành có chuyển

biến tốt về tiến độ giải ngân như: Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận
tải, Bộ Y tế… Đến nay, 10/12 Bộ, ngành
(trừ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại học
Quốc gia Hà Nội) cam kết hoàn thành
giải ngân sau khi điều chỉnh giảm một
phần hoặc toàn bộ kế hoạch vốn. Tổng
số vốn các Bộ đề nghị giảm kế hoạch
vốn đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư
tổng hợp, chuẩn bị báo cáo các cấp có
thẩm quyền xem xét, quyết định là hơn
4.717 tỷ đồng.

Đại diện các đơn vị đều cam kết sẽ
nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ; thường xuyên cập
nhật, báo cáo tiến độ để xử lý vướng
mắc kịp thời. Đối với số kế hoạch vốn
2020 đã đề nghị cắt giảm, điều chuyển,

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị xác định
rõ cắt giảm dự án nào, không thể giải
ngân dự án nào, dự án nào chỉ giải ngân
được một phần… để bổ sung kế hoạch
vốn cho năm 2021. Đồng thời, Bộ cũng
đề nghị, các Bộ, ngành tập trung xử lý
dứt điểm, phối hợp với các nhà tài trợ,
các địa phương liên quan khẩn trương
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Cam kết tiếp tục coi giải ngân vốn
đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi
là nhiệm vụ trọng tâm, Bộ Tài chính
phối hợp với các cơ quan chủ quản trong
các vấn đề liên quan đến đàm phán, ký
kết, hoàn thành thủ tục hiệu lực của hiệp
định vay, điều chỉnh hiệp định vay (nếu
có), ký hợp đồng cho vay lại, rà soát,
đẩy nhanh tiến độ mọi công tác liên

quan đến giải ngân và trao đổi với nhà
tài trợ các vấn đề phát sinh trong quá
trình giải ngân. Để đẩy nhanh giải ngân
vốn đầu tư công những tháng cuối năm,
trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng
giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp
phương án cắt giảm vốn của các Bộ,
ngành có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/9
dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách T.Ư
đã được giao từ đầu năm nay để điều
chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp
bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng
giải ngân nhanh vốn đầu tư nguồn ngân
sách T.Ư năm 2020 và các dự án khẩn
cấp như ứng phó với biến đổi khí hậu,
chống sạt lở bờ sông, bờ biển trong
tháng 10 này.n THÙY ANH

10 Bộ, ngành cam kết hoàn thành giải ngân vốn vay nước ngoài
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Đạt được nhiều kết quả 
quan trọng

Theo Báo cáo kết quả công tác
trình bày tại Hội nghị giao ban trực
tuyến toàn Ngành tháng 10/2020,
nhờ nỗ lực triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp, tích cực đổi mới
với tinh thần quyết liệt, trách
nhiệm, khắc phục khó khăn, trong
9 tháng năm 2020, nhiều nhiệm vụ
chính trị nặng nề liên quan đến
hoạt động kiểm toán đã được toàn
Ngành hoàn thành theo đúng kế
hoạch đề ra. 

Trong đó, xác định nhiệm vụ
xây dựng Kế hoạch kiểm toán
(KHKT) có vai trò rất quan trọng
trong việc định hướng các công
việc kiểm toán, góp phần nâng cao
chất lượng kiểm toán và là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm
của Ngành, ngay từ đầu tháng
7/2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước
đã yêu cầu các đơn vị tập trung xây
dựng KHKT năm 2021 đúng theo
hướng dẫn tại Công văn số
638/KTNN-TH ngày 15/6/2020.
Đến nay, KHKT năm 2021 đã
được xây dựng và đang trong quá
trình tổng hợp ý kiến, hoàn thiện
để gửi các đại biểu Quốc hội.  

Ông Trần Khánh Hòa - Vụ
trưởng Vụ Tổng hợp - cho biết,
qua rà soát, thẩm định cho thấy
phương pháp lập KHKT tiếp tục
được đổi mới theo thông lệ quốc
tế; KHKT năm 2021 cơ bản bám
sát các định hướng của KTNN về
mục tiêu, nội dung, trọng tâm
kiểm toán trong năm. Việc lập
KHKT được đổi mới đảm bảo
đúng pháp luật, khoa học, chặt
chẽ, minh bạch và thích ứng
nhanh với những thay đổi của xã

hội; chi tiết các đầu mối kiểm toán
được rà soát, giảm thiểu sự chồng
chéo giữa hoạt động kiểm toán và
thanh tra. Đặc biệt, trong xây dựng
KHKT, Ban cán sự đảng, lãnh đạo
KTNN đã quyết liệt thực hiện chủ
trương đảm bảo số lượng cuộc
kiểm toán phù hợp, để tập trung
nâng cao chất lượng, hiệu quả
kiểm toán, đồng thời tạo điều kiện

để các đơn vị được kiểm toán khắc
phục hậu quả của dịch bệnh. 

Đề cập đến hoạt động kiểm
toán, ông Hòa cho biết, trong tháng
9 và đầu tháng 10, các đơn vị đã
triển khai các cuộc kiểm toán đợt
3. Đến nay, KTNN đã kết thúc
49/52 đoàn kiểm toán thuộc KHKT
đợt 2 và phát hành được 105 báo
cáo kiểm toán; lãnh đạo KTNN đã

xét duyệt 52/53 KHKT đợt 3/2020.
Tổng hợp từ đầu năm đến nay, lãnh
đạo KTNN đã xét duyệt 157/169
KHKT. Về cơ bản, các cuộc kiểm
toán được thực hiện đúng tiến độ,
đảm bảo chất lượng đã đề ra. 

Còn theo Vụ trưởng Vụ Chế độ
và Kiểm soát chất lượng kiểm toán
(KSCLKT) Ngô Minh Kiểm, hoạt
động KSCLKT năm 2020 đang

được Vụ tích cực triển khai theo kế
hoạch. Đến nay, đơn vị đã phát
hành 3 báo cáo KSCLKT đột xuất,
2 báo cáo KSCLKT trực tiếp; thực
hiện kiểm soát việc tổ chức
KSCLKT 2 Kiểm toán trưởng; xây
dựng Dự thảo Kế hoạch KSCLKT
và các văn bản chuyên môn,
nghiệp vụ năm 2021. Qua kiểm
soát cho thấy, các đoàn kiểm toán
đã cơ bản tuân thủ theo đúng mẫu
biểu, hồ sơ kiểm toán sửa đổi. 

Tăng cường các giải pháp 
phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro

Theo Kiểm toán trưởng KTNN
chuyên ngành II Lê Đình Thăng,
để đẩy nhanh tiến độ phát hành
báo cáo kiểm toán tổng hợp theo
chuyên đề, các đơn vị cần sớm gửi
báo cáo kiểm toán đã phát hành về
KTNN chuyên ngành II để tổng
hợp, trình Tổng Kiểm toán Nhà
nước. Trong khi đó, Vụ trưởng
Ngô Minh Kiểm cho rằng, một
trong những giải pháp quan trọng
nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi
ro trong quá trình kiểm toán, đó là
cần tăng cường hoạt động
KSCLKT nội bộ tại đơn vị kiểm
toán, đoàn kiểm toán. Vụ
CĐ&KSCLKT sẽ tăng cường
công tác KSCLKT; trình Tổng
Kiểm toán Nhà nước ký ban hành
Quy trình kiểm toán của KTNN,
sửa đổi, bổ sung Quy chế
KSCLKT; hoàn thiện Dự thảo Kế
hoạch KSCLKT; tiếp tục tham
mưu thực hiện công tác chính
sách, chế độ và KSCLKT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị,
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ
Đức Phớc đánh giá cao kết quả
công tác của toàn Ngành thời gian

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả kiểm toán
r NGUYỄN LỘC

Thời gian qua, mặc dù vừa phải thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nhưng vẫn phải chấp hành các
quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh
đạo KTNN và sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn
Ngành đã đạt được nhiều kết quả khả quan, trong đó nổi bật là công tác kiểm toán.

Trải qua 15 năm thành lập và phát triển
(2005-2020), Hội Kiểm toán viên hành
nghề Việt Nam (VACPA) đã ban hành
nhiều sản phẩm chuyên môn có giá trị
cả về phương pháp luận và ứng dụng
thực tiễn. Các sản phẩm này đã và đang
được áp dụng hiệu quả trong thực tế
hành nghề của kiểm toán viên (KTV) tại
nhiều doanh nghiệp kiểm toán (DNKT),
trong quá trình kiểm tra, giám sát của
cơ quan quản lý nhà nước cũng như
trong công tác đào tạo. 

Nỗ lực tiệm cận thông lệ quốc tế 
Từ năm 2009-2015, VACPA đã nghiên

cứu, soạn thảo và liên tục cập nhật, trình
Bộ Tài chính ban hành 47 chuẩn mực
nghề nghiệp, bao gồm các chuẩn mực về
kiểm toán, soát xét, dịch vụ đảm bảo khác,
dịch vụ liên quan và chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Các
chuẩn mực này phù hợp với thông lệ quốc
tế cũng như những quy định pháp lý và
thực tế Việt Nam. 

Đặc biệt, từ năm 2016 trở đi, nhằm
giúp hội viên, DNKT có thêm cơ sở để
thực hiện hiệu quả cuộc kiểm toán,
VACPA tập trung tìm hiểu, nghiên cứu,
dịch thuật tài liệu chính thống của các tổ
chức nghề nghiệp quốc tế và một số nước
phát triển trong khu vực châu Á. Các tài
liệu này đều là những phiên bản mới nhất,
phù hợp với hệ thống chuẩn mực nghề
nghiệp của Việt Nam và tập trung vào
phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro. 

Nhiều tài liệu làm cơ sở lý luận và
thực tiễn để hướng dẫn áp dụng chuẩn
mực nghề nghiệp tại Việt Nam đã được
VACPA ban hành thời gian gần đây. Nổi
bật là Sách “Hướng dẫn sử dụng chuẩn
mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán
các đơn vị nhỏ và vừa” biên dịch từ ấn
bản cùng tên của Liên đoàn Kế toán quốc
tế (IFAC) giúp KTV và DNKT thực hiện
cuộc kiểm toán dựa trên rủi ro cho đơn
vị nhỏ và vừa đảm bảo chất lượng và
hiệu quả. Chương trình kiểm toán mẫu
Singapore hướng dẫn kiểm toán cho các
đơn vị là công ty riêng (không thuộc tập
đoàn), giúp người đọc nắm bắt công việc
cụ thể mà nhóm kiểm toán và đơn vị
được kiểm toán cần thực hiện theo chuẩn
mực kiểm toán. “Hướng dẫn áp dụng
Hợp đồng dịch vụ thực hiện thủ tục thoả
thuận trước” được biên dịch từ ấn phẩm
của IAASB (Uỷ ban Quốc tế về Chuẩn
mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo). Đây
là tài liệu hữu ích cho DNKT, đặc biệt là
các DNKT kiểm toán các đơn vị có lợi
ích công chúng. 

Hướng tới mục tiêu tuân thủ pháp luật
và chuẩn mực nghề nghiệp

Trên cơ sở các quy định pháp lý, hệ
thống chuẩn mực nghề nghiệp hiện hành,
thời gian qua, VACPA đã liên tục cập nhật
và ban hành mới nhiều sản phẩm chuyên
môn giúp hội viên, DNKT, KTV tuân thủ
pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp. 

Một trong những sản phẩm có giá trị và
phổ biến nhất là Chương trình kiểm toán
mẫu kiểm toán báo cáo tài chính với 3 lần
sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường việc triển
khai, áp dụng phương pháp kiểm toán dựa
trên đánh giá rủi ro thông qua việc bổ sung
các biểu mẫu quan trọng mới và thay đổi
kết cấu chương trình kiểm toán từng phần
hành. Trong lần cập nhật thứ 3 (năm 2019),
VACPA đã tham khảo tài liệu của các tổ
chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc
tế. Đây là sản phẩm góp phần đảm bảo,
nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại
Việt Nam, đặc biệt là các DNKT nhỏ và vừa
trong nước không có đủ nguồn lực để tự xây
dựng và cập nhật một chương trình kiểm
toán mẫu cho riêng mình. 

Sản phẩm có ý nghĩa nữa là Hồ sơ kiểm
toán mẫu kiểm toán báo cáo quyết toán dự
án hoàn thành với nhiều nội dung công việc,
biểu mẫu mới như: tìm hiểu kiểm soát nội
bộ, tỷ lệ xác định mức trọng yếu, áp dụng
mức trọng yếu vào thực hiện các thủ tục
kiểm toán, đánh giá sai sót phát hiện và đưa
ra ý kiến kiểm toán… 

Cùng với đó, VACPA cũng đã ban hành
Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng
cho DNKT nhỏ và vừa, Bộ quy chế mẫu
giúp các DNKT xây dựng quy chế kiểm
soát chất lượng riêng phù hợp với DN mình
và nâng cao hiệu quả hoạt động.  

Đối với hoạt động đào tạo, VACPA đã
xây dựng Bộ tài liệu: “Thực hành kiểm toán
theo Hồ sơ kiểm toán mẫu” dựa trên số liệu,
thông tin và tài liệu kế toán thực tế của một
DN. Bộ tài liệu với các mẫu biểu, số liệu
minh họa đầy đủ, chi tiết mang tính “cầm
tay chỉ việc”, giúp học viên (KTV, sinh
viên…) tiếp cận nhanh, biết cách trình bày
và thực hiện các thủ tục cơ bản, quan trọng
trong cuộc kiểm toán. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý
hoạt động kiểm toán độc lập

Nhằm giúp Bộ Tài chính hoàn thiện cơ
chế, chính sách quản lý hoạt động kiểm
toán độc lập, Hội còn xây dựng nhiều sản
phẩm nổi bật khác trong những năm qua.
Cụ thể, để cung cấp đầy đủ cho cơ quan
quản lý về tình hình thay đổi của chuẩn
mực nghề nghiệp, năm 2019, VACPA đã
tổng hợp, dịch, đánh giá chi tiết và báo cáo

15 NăM THÀNH LậP VÀ PHÁT TRIểN VACPA: 

Dấu ấn từ những sản phẩm chuyên
môn giàu giá trị lý luận và thực tiễn
r TS. HÀ THỊ NGỌC HÀ - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA 
và Ban Chuyên môn VACPA

Các cuộc kiểm toán được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đã đề ra               Ảnh tư liệu
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Nhân dịp Đại hội Hội Kiểm toán viên hành
nghề Việt Nam (VACPA) nhiệm kỳ V (2020-
2025), Chủ tịch VACPA Phạm Sỹ Danh đã
có cuộc trao đổi với Báo Kiểm toán để
cùng nhìn lại chặng đường phát triển vừa
qua của Hội.

rThưa ông, nhiệm kỳ IV của VACPA đã kết
thúc, nhìn lại chặng đường vừa qua, ông
đánh giá như thế nào về những thành tựu
mà Hội đã đạt được? 

- Trải qua 15 năm phát triển và hội nhập
quốc tế, với phương châm: “Nâng cao chất
lượng dịch vụ, uy tín của hội viên và hoạt động
vì lợi ích hội viên”, VACPA luôn nỗ lực phấn
đấu nhằm phát huy tốt vai trò là một hội nghề
nghiệp chuyên nghiệp, hoạt động vì lợi ích của
hội viên và sự phát triển chung của nghề kiểm
toán độc lập Việt Nam. 

Nhiệm kỳ IV (2015-2020), VACPA đạt
được nhiều kết quả tích cực trong việc sắp xếp
tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới quy trình
hoạt động, quản trị nội bộ nhằm tăng cường
năng lực và nâng cao hiệu quả thực hiện các
nhiệm vụ được giao. Số lượng hội viên ngày
càng tăng và VACPA cũng đã vinh danh nhiều
“Hội viên cao cấp” có cống hiến cho hoạt
động nghề nghiệp, tích cực xây dựng, phát
triển Hội. Bên cạnh đó, VACPA đã nỗ lực
thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả
đào tạo, cập nhật kiến thức, phục vụ kế toán
viên và kiểm toán viên hành nghề, đáp ứng
yêu cầu nghề nghiệp trong môi trường cạnh
tranh sôi động. 

Đặc biệt, với mục tiêu bám sát thực tiễn
hành nghề, tiếp cận nhanh các chuẩn mực
quốc tế, VACPA đã ban hành nhiều sản phẩm
chuyên môn hỗ trợ nâng cao kỹ năng, chất
lượng dịch vụ của hội viên cũng như thực hiện
tốt các nhiệm vụ do Nhà nước chuyển giao,
góp phần thúc đẩy phát triển nghề nghiệp. Một
trong những thành tựu nổi bật phải kể đến là
việc nghiên cứu, biên soạn, cập nhật hệ thống
47 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam theo hướng
tiệm cận chuẩn mực quốc tế và bắt kịp xu
hướng ngành nghề. 

Cùng với đó, VACPA đã phối hợp với Bộ
Tài chính hoàn thành tốt chức năng kiểm tra
chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán.
Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa
VACPA với các hội nghề nghiệp khác trên thế
giới và là đặc thù trong lộ trình phát triển nghề
nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam.
VACPA còn luôn duy trì và phát triển các hoạt
động đối ngoại, hợp tác quốc tế theo chiều sâu
và mở rộng truyền thông, khẳng định tiếng nói
nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam
tại các diễn đàn trong nước và quốc tế.

Với những nỗ lực trên, hình ảnh và vị thế
của VACPA ngày càng được các cơ quan nhà
nước, hội viên, tổ chức nghề nghiệp trong
nước, quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 
rBên cạnh những thành tựu mà VACPA đã
đạt được, còn điểm nào ông nhận thấy chưa
thực sự hài lòng? 

- Kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV
là khả quan và tích cực nhưng chưa thật sự
toàn diện, một số công việc phải tiếp tục tập
trung đầu tư theo chiều sâu, đó là: 

VACPA chưa có đầy đủ điều kiện pháp lý
và chức năng, nhiệm vụ cũng như vị thế của

một hội nghề nghiệp để có thể mang lại nhiều
lợi ích hơn nữa cũng như bảo vệ lợi ích hợp
pháp cho hội viên. 

Mô hình Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn
kiểm toán viên của VACPA tuy đã hình thành
nhưng mới chỉ dừng lại ở các hoạt động khoa
học, chưa phát huy hết chức năng nghiên cứu
ứng dụng đáp ứng các yêu cầu phục vụ hội
viên nhằm tạo sự khác biệt về thụ hưởng dịch
vụ giữa hội viên và người quan tâm khác. 

Trong nhiệm kỳ IV, VACPA chưa thực
hiện được việc đánh giá kết quả triển khai Luật
Kiểm toán độc lập, đề xuất mô hình tổ chức
hoạt động kiểm soát chất lượng phù hợp với
sự thay đổi của môi trường pháp lý và từng
bước thu hẹp khoảng cách với thông lệ quốc
tế. Đây là một trong những hạn chế tác động
đến xu thế phát triển mang tính chuyên nghiệp
của hội nghề nghiệp. 

r Vậy VACPA đặt ra mục tiêu, phương
hướng gì trong nhiệm kỳ mới để thay đổi
những điểm này và phát huy kết quả đã đạt
được, thưa ông?

- Nhiệm kỳ tới, VACPA vẫn giữ vững
phương châm hành động: “Độc lập - Trung
thực - Minh bạch”, “Vì lợi ích hội viên” và
“Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của hội
viên và VACPA”, nỗ lực xây dựng Hội gắn
liền với sự phát triển của ngành kế toán,
kiểm toán độc lập, hướng tới là một tổ chức
dẫn dắt nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại
Việt Nam.

VACPA đã và sẽ luôn đặt hội viên là ưu
tiên trọng tâm để phấn đấu phát triển số lượng
và tối ưu hóa nguồn lực hội viên; tiếp tục nêu
cao vai trò điều phối, khuyến khích và thu hút
hội viên tham gia tích cực vào hoạt động
chuyên môn của Hội; chủ động triển khai công

tác chuyên môn, phát huy thế mạnh của hoạt
động nghề nghiệp để cùng các cơ quan quản
lý nhà nước nghiên cứu, soạn thảo, hoàn thiện
Luật, chế độ, chính sách, chuẩn mực kế toán,
kiểm toán. 

Hội cũng sẽ đảm bảo năng lực và nguồn
lực sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện các nhiệm vụ
Nhà nước giao; tham gia thảo luận, góp ý về
dự thảo các văn bản pháp luật của các cơ quan,
tổ chức, góp phần hoàn thiện hành lang pháp
lý phù hợp với thực tiễn và tiếp cận thông lệ
quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy nghề nghiệp kế
toán, kiểm toán phát triển và hội nhập. 

Bên cạnh đó, VACPA sẽ thực hiện đầy đủ
và có trách nhiệm nghĩa vụ hội thành viên của
một số tổ chức trong nước và hội thành viên
liên kết của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC),
hướng tới mục tiêu sớm trở thành thành viên
chính thức của IFAC. Cùng với đó, Hội tiếp
tục phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối nghề
nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam với
các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc
tế; khai thác, mở rộng các nội dung liên kết,
hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;
thực hiện có hiệu quả hoạt động truyền thông
nhằm phổ cập rộng rãi và mở rộng sự hiểu biết
về nghề nghiệp kiểm toán độc lập trong cộng
đồng DN và xã hội.  
r Bước sang nhiệm kỳ mới, ông kỳ vọng
như thế nào về ngành nghề kiểm toán
nói chung và VACPA nói riêng?

- Trong bối cảnh Cách mạng công nghệ 4.0
đang làm biến đổi sâu sắc, toàn diện ngành
nghề kế toán, kiểm toán, các kiểm toán viên
và DN kiểm toán đã nhận thức được rằng họ
cần sẵn sàng đón nhận những cơ hội và đối
mặt với thách thức. 

Nhìn lại nhiệm kỳ IV cũng như 15 năm
hoạt động (2005-2020), VACPA đã và đang

nỗ lực hơn nữa để ngày càng phát triển bền
vững, gắn liền với sự phát triển của nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán trong nước và quốc
tế. Với tôn chỉ, mục đích đã được giương cao,
VACPA quyết tâm trở thành tổ chức nghề
nghiệp chuyên nghiệp, có danh tiếng để tập
hợp, đoàn kết các cá nhân có chứng chỉ kiểm
toán viên độc lập và các DN Việt Nam; cùng
nhau phấn đấu nâng cao năng lực, giữ gìn uy
tín và phẩm chất đạo đức, phát triển chất
lượng dịch vụ; hoàn thành tốt các nhiệm vụ
mà Bộ Tài chính giao và luôn nỗ lực hỗ trợ
cao nhất cho hội viên.

Tôi tin rằng, ngành kiểm toán độc lập nói
chung và VACPA nói riêng trong giai đoạn
mới sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt
được nhiều thành công mới, góp phần thực
hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.
r Xin trân trọng cảm ơn ông!n

Chủ tịch VACPA Phạm Sỹ Danh

Nâng cao uy tín, không ngừng nỗ lực để
ngày càng phát triển bền vững
r THÙY LÊ (thực hiện)

qua, đặc biệt là trong công tác kiểm
toán. Yêu cầu các đơn vị trong toàn
Ngành cần bám sát kế hoạch công
việc đã được phê duyệt để triển khai
đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả
cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn
mạnh: Vụ Tổng hợp khẩn trương
hoàn thiện, trình Tổng Kiểm toán Nhà
nước xem xét; tiếp tục hoàn thiện
danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị
và dự án được kiểm toán năm 2021
báo cáo lãnh đạo KTNN. Tổng Kiểm
toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị tiếp
tục triển khai các đoàn kiểm toán đợt
3/2020 đảm bảo các cuộc kiểm toán
kết thúc trước ngày 30/11/2020 và
phát hành kịp thời toàn bộ báo cáo
kiểm toán trước ngày 31/12/2020, trừ
những cuộc kiểm toán bổ sung. Việc
thực hiện kiểm toán phải đảm bảo
theo đúng yêu cầu đề ra với chất
lượng cao nhất. Trong quá trình thực
hiện kiểm toán, thủ trưởng các đơn vị
phải thực hiện quản lý nghiêm các
đoàn, tổ kiểm toán, chấp hành tốt các
quy chế, chuẩn mực của Ngành. Các
Vụ tham mưu cần tăng cường kiểm
soát, thanh tra đối với hoạt động kiểm
toán theo chức năng, đặc biệt là các
cuộc đột xuất để kịp thời phòng ngừa
các rủi ro trong hoạt động kiểm toán,
qua đó giúp nâng cao ý thức kỷ luật,
tinh thần trách nhiệm của kiểm toán
viên và tính tiên phong, gương mẫu
của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh,
uy tín của Ngành. Trong bối cảnh cả
nước đang nỗ lực phòng, chống, khắc
phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19
gây ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu
cầu các đơn vị kiểm toán chú trọng
ứng dụng công nghệ thông tin vào
hoạt động khảo sát, thu thập thông tin
để giảm thiểu việc đến làm việc tại
đơn vị.n

Bộ Tài chính về sự khác biệt của hệ
thống các chuẩn mực quốc tế với
các chuẩn mực của Việt Nam hiện
hành. Qua đó, Hội đã đề xuất cập
nhật nội dung đối với các chuẩn
mực đã ban hành cho phù hợp với
thông lệ quốc tế và thực tiễn của
Việt Nam.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ
phối hợp với cơ quan quản lý kiểm
soát chất lượng dịch vụ kiểm toán,
VACPA đã xây dựng và đưa vào áp
dụng Bảng chấm điểm hồ sơ kiểm
toán báo cáo tài chính; Bảng chấm
điểm hệ thống kiểm soát chất lượng
(sau này sửa đổi, cập nhật thành
Bảng câu hỏi phục vụ kiểm soát chất
lượng) và các tài liệu hướng dẫn
kiểm tra, xử lý sai phạm…

Ngoài ra, VACPA còn tìm hiểu,
dịch các tài liệu quốc tế về bảo hiểm
trách nhiệm nghề nghiệp liên quan
đến các dịch vụ mà KTV, DNKT
cung cấp và cách thức thu phí giám
sát kiểm toán đối với DNKT và
KTV hành nghề. Đồng thời, VACPA
đã ban hành Công cụ tra cứu văn bản
- Ebook; các bộ sách hướng dẫn thực
hiện chế độ kế toán DN, chế độ kế
toán hành chính sự nghiệp và phục
vụ quản trị DN nhằm giúp DN, tổ
chức, KTV, học viên ôn thi KTV
nắm bắt nhanh các kiến thức về kế
toán, kiểm toán; hỗ trợ hội viên nâng
cao hiệu quả hoạt động.n

Nhiệm kỳ qua, với những đóng góp cho ngành kiểm toán độc lập, VACPA đã vinh dự nhận
Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng;
Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, tập thể Hội và nhiều hội viên đã được trao
tặng Bằng khen, Giấy khen của Bộ Tài chính, Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...n

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VACPA thời gian tới là tổ chức khảo sát, đánh
giá kết quả triển khai Luật Kiểm toán độc lập để đề xuất với Bộ Tài chính về định hướng
xây dựng Luật phù hợp với thực tiễn Việt Nam và tiếp cận thông lệ quốc tế.n
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Ba năm liên tiếp hụt thu từ sản
xuất kinh doanh 

KTNN xác nhận, quyết toán thu
NSNN năm 2018 là 1.431.662 tỷ
đồng, tăng 8,5% so với dự toán
giao và bằng 110,7% thực hiện
năm 2017 (1.431.662/1.293.627 tỷ
đồng). Tuy nhiên, kết quả tăng thu
nội địa chủ yếu từ tiền sử dụng đất
61.915 tỷ đồng; chênh lệch thu chi
Ngân hàng Nhà nước không giao
dự toán 4.851 tỷ đồng; thu trước
hạn về thuế 1.095 tỷ đồng và lợi
nhuận sau thuế 15.999 tỷ đồng (DN
nộp trước hạn quy định). Nếu loại
trừ các khoản thu trên thì thu nội
địa chỉ đạt 96,7% dự toán giao. 

Đáng chú ý, một số khoản thu
từ hoạt động sản xuất kinh doanh
(DNNN, DN có vốn đầu tư nước
ngoài và công thương nghiệp ngoài
quốc doanh) chiếm khoảng 50,7%
tổng thu nội địa nhưng thực hiện
năm 2018 đều hụt so với dự toán
giao. Cụ thể, thu DNNN đạt 92,1%
dự toán giao (tương ứng hụt thu gần
13.200 tỷ đồng), thu DN có vốn đầu
tư nước ngoài đạt 83,6% dự toán
giao (tương ứng hụt hơn 36.400 tỷ
đồng), thu từ khu vực công thương
nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
đạt 96,2% dự toán giao (tương ứng
hụt hơn 8.300 tỷ đồng). Theo
KTNN, việc hụt thu này đã diễn ra
trong 2 năm liên tục trước đó (từ
năm 2017-2018). Ngoài nguyên
nhân do tình hình sản xuất kinh
doanh còn khó khăn thì nguyên
nhân chính là do trong quá trình xây
dựng dự toán đã đánh giá tốc độ
tăng thu của khu vực sản xuất kinh
doanh cao hơn so với thực tế dẫn
đến giao dự toán không sát. 

Kết quả kiểm toán cũng cho
thấy, tỷ lệ huy động vào NSNN
năm 2018 đạt 26% GDP, vượt mục
tiêu đặt ra trong Kế hoạch tài chính
5 năm 2016-2020 (23,5% GDP),
song cơ cấu thu NSNN chuyển
dịch chậm. Theo đó, tỷ lệ thu nội
địa năm 2018 đạt 81% tổng thu
NSNN, tăng so với năm 2017 song
chưa đạt mục tiêu đặt ra trong Kế
hoạch tài chính 5 năm 2016-2020

(84 - 85%); tỷ lệ thu từ thuế, phí, lệ
phí chỉ đạt 19,1% GDP, thấp hơn
mục tiêu đề ra trong Kế hoạch tài
chính 5 năm 2016-2020 (khoảng
21% GDP).
Tái diễn nhiều bất cập 
trong quản lý thu ngân sách 
nhà nước

Chỉ ra những bất cập, hạn chế
trong công tác thu và quản lý thu
NSNN, KTNN cho biết, tình trạng
hạch toán và kê khai thiếu doanh
thu, xác định sai chi phí, từ đó tính
thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT),
thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN) và lợi nhuận còn lại phải
nộp NSNN… còn xảy ra tại nhiều

đơn vị được kiểm toán. Kết quả
kiểm toán, KTNN xác định số phải
nộp NSNN tăng thêm 8.151 tỷ
đồng. Trong đó, qua đối chiếu thuế,
KTNN đã kiến nghị nộp NSNN
tăng 861 tỷ đồng tại 1.778 DN.
Ngoài ra, tỷ lệ để lại đối với một số
phí, lệ phí không phù hợp so với
nhu cầu sử dụng dẫn đến cuối năm
2018, kinh phí tồn không có nhiệm
vụ chi còn lớn, làm giảm hiệu quả
sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh đó, công tác quản lý
thu, chống thất thu thuế tại một số
cơ quan thuế còn tình trạng miễn
giảm tiền thuê đất, ưu đãi thuế
TNDN đối với một số dự án chưa

đáp ứng đầy đủ điều kiện ưu đãi;
một số cuộc thanh tra, kiểm tra xử
lý kết quả thanh tra, kiểm tra không
phù hợp quy định về xử phạt vi
phạm hành chính về thuế; xác định
tiền chậm nộp, xác định thuế GTGT
đầu vào, xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực thuế qua kết
quả thanh tra, kiểm tra chưa đầy đủ...

Kết quả kiểm toán cũng chỉ ra
những bất cập trong quản lý tiền
thuê đất, tiền sử dụng đất, như:
chưa điều chỉnh lại đơn giá thuê đất
đối với một số trường hợp hết thời
gian ổn định tiền thuê đất; chưa lập
bộ quản lý thu tiền thuê đất các
trường hợp đã có hợp đồng thuê
đất; chưa lập thủ tục cho thuê đất
và thu tiền thuê đất đối với một số
đơn vị sử dụng đất vào mục đích
sản xuất kinh doanh; chưa ký hợp
đồng thuê đất, chưa xác định thông
tin địa chính làm căn cứ xác định
tiền thuê đất phải thu trong thời
gian dài tại một số khu đất... Trong
quản lý khai thác tài nguyên
khoáng sản, một số địa phương còn
tình trạng khai thác khoáng sản
không phép; cấp phép khai thác
khoáng sản nhưng chưa ký hợp
đồng cho thuê đất dẫn đến chưa thu
được tiền thuê; khai thác tài nguyên
nước trước khi được cấp phép khai
thác hoặc chưa được cấp phép;
chậm điều chỉnh giá tính thuế tài
nguyên. Bên cạnh đó, một số địa
phương chưa ban hành chế tài xử

lý đơn vị chậm nộp tiền hỗ trợ đóng
góp từ khai thác khoáng sản để
phục hồi hạ tầng giao thông của
tỉnh; một số DN còn nợ tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản; chưa
hoàn trả tiền ký quỹ về cải tạo, phục
hồi môi trường.

Trong công tác quản lý thuế,
KTNN xác nhận, tổng số nợ thuế
do ngành thuế quản lý đến ngày
31/12/2018 là 86.680 tỷ đồng, tăng
4,9% so với năm 2017, trong đó nợ
khó thu tăng 17%. Qua kiểm toán
cho thấy, mặc dù tỷ trọng nợ thuế
so với thu nội địa (trừ dầu thô) giảm
so với các năm trước song 55/63
địa phương có dư nợ khó thu tăng,
trong đó một số địa phương có mức
tăng cao. Số nợ thuế đến ngày
31/12/2018 bằng 8% số thực thu
NSNN năm 2018, chưa đạt mức
phấn đấu dưới 5% theo Nghị quyết
số 01/NQ-CP của Chính phủ; có
49/63 địa phương mức dư nợ thuế
trên 5%, đặc biệt 6 địa phương có
tỷ lệ dư nợ thuế trên 20%. Hầu hết
các cơ quan thuế chưa hoàn thành
chỉ tiêu phấn đấu của ngành về thu
hồi “tối thiểu 97% đối với các
khoản nợ thuế đến 90 ngày và tiền
nợ thuế trên 90 ngày đến ngày
31/12/2017”.  Đối với nợ thuế do
cơ quan hải quan quản lý, mặc dù
nợ quá hạn đến ngày 31/12/2018 là
6.720 tỷ đồng, giảm 1,7% so với
năm 2017, bằng 2,14% số thu
ngành hải quan năm 2017 song còn
11/36 cục hải quan có số nợ đọng
thuế chuyên thu quá hạn tăng so với
năm 2017, trong đó có một số cục
hải quan có số nợ tăng cao.n

KTNN chỉ rõ, thu NSNN năm 2018 vượt dự toán giao song cơ cấu
thu chuyển dịch chậm, nhiều khoản thu không đạt mục tiêu đặt ra                    

Ảnh tư liệu

QUYếT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NướC NăM 2018: 

Kỳ II Thu vượt dự toán nhưng công tác 
quản lý thu còn bất cập
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Kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, KTNN chỉ rõ, thu NSNN vượt dự toán giao song cơ cấu
thu chuyển dịch chậm, nhiều khoản thu không đạt mục tiêu đặt ra. Trong khi đó, công tác quản lý thu
còn không ít bất cập, hạn chế, tình trạng nợ đọng thuế gia tăng…

Theo INTOSAI (Tổ chức quốc tế Các cơ
quan Kiểm toán tối cao), KTMT không khác
biệt đáng kể so với kiểm toán thông thường,
được thực hiện bởi các cơ quan kiểm toán tối
cao (SAI). KTMT có thể bao gồm tất cả các
loại kiểm toán: kiểm toán tài chính, tuân thủ
và hoạt động. Đối với kiểm toán tuân thủ,
KTMT kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, các
quy định về bảo vệ môi trường; đối với kiểm
toán báo cáo tài chính, KTMT kiểm tra và xác
nhận các báo cáo tài chính, các khoản kinh
phí cho hoạt động môi trường; đối với kiểm
toán hoạt động, KTMT đánh giá tính chất
lượng, hiệu lực, hiệu quả và kinh tế của các
chính sách, chương trình, dự án phục vụ cho
việc bảo vệ môi trường.

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2014 của
Việt Nam, KTMT là công cụ quản lý sắc bén,
hiệu quả, giúp các DN nhận thức rõ những vấn
đề môi trường đang xảy ra là rất nghiêm trọng.
Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp ngăn ngừa
và cải thiện môi trường một cách hiệu quả.
Trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền
vững, KTMT là một nội dung quan trọng và
mang tính đột phá trong Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2030.

Thực hiện Tuyên bố Hà Nội tại Đại hội
Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu
Á (ASOSAI) lần thứ 14 và đặc biệt với cương
vị là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021,
KTNN Việt Nam có trách nhiệm đi đầu trong
việc định hướng phát triển KTMT lên tầm
cao mới. 

Ở Việt Nam, trước năm 2015, hoạt động
KTMT chủ yếu được KTNN lồng ghép trong
các cuộc kiểm toán chuyên đề, chương trình
mục tiêu hoặc dự án đầu tư. Từ năm 2008,
KTNN đã quyết định thành lập Nhóm công tác
về KTMT, đưa nội dung về KTMT vào kế hoạch
hành động thực hiện Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2020. Từ năm 2015 trở lại đây,
KTNN đã từng bước thực hiện các cuộc KTMT
dưới hình thức kiểm toán hoạt động.  

Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách,
sống còn không chỉ riêng của một quốc gia, mà
là của toàn nhân loại. Việt Nam đã, đang và sẽ
còn tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt thách
thức về môi trường, như: ô nhiễm không khí,

đất và nguồn nước; áp lực biến đổi khí hậu và
suy thoái về tài nguyên, đa dạng sinh học…
KTNN với mục tiêu trở thành công cụ trọng
yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong
kiểm tra, kiểm soát tính kinh tế, hiệu lực và hiệu
quả của việc quản lý, sử dụng các nguồn lực
tài chính và tài sản quốc gia cần phải tham gia
vào KTMT…

Theo tinh thần đó, cần bổ sung chức năng,
nhiệm vụ KTMT cho KTNN vào Luật Bảo vệ
môi trường (sửa đổi) năm 2020, theo đó, Dự
thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) cần bổ
sung một điều về KTMT do KTNN thực hiện
tại Chương XIV về “Kiểm tra, thanh tra, kiểm
toán, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp,
khiếu nại, tố cáo môi trường”. Điều này là hết
sức bức thiết cả về pháp lý và thực tiễn, bởi lẽ:
Môi trường là tài sản công (theo Luật KTNN,
bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên
khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng tài
nguyên thiên nhiên khác...) và nguồn lực tài
chính chi cho bảo vệ môi trường đã, đang và

sẽ tiếp tục chủ yếu là tài chính công - là đối
tượng kiểm toán của KTNN. 

Nói cách khác, việc bổ sung nhiệm vụ
KTMT vào Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
là phù hợp theo Hiến pháp và Luật KTNN hiện
hành. Theo đó, KTNN là cơ quan hiến định
độc lập, có trách nhiệm KTMT để phục vụ
Quốc hội giám sát công tác quản lý và bảo vệ
môi trường của các cơ quan quản lý chức
năng, giúp Chính phủ tăng cường các biện
pháp quản lý, 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 bảo
vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Với tinh thần đó, có thể khẳng định: Việc
đưa hoạt động KTMT của KTNN vào Luật
Bảo vệ môi trường (sửa đổi) dự kiến thông
qua tại Kỳ họp thứ 10 tới của Quốc hội là hết
sức cần thiết. Điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý
quan trọng thuận lợi cho KTNN thực hiện tốt
hơn vai trò đã được Hiến định, trực tiếp và
gián tiếp góp phần cải thiện năng lực, hiệu
lực và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường
theo tinh thần “Không đánh đổi môi trường
lấy tăng trưởng kinh tế”, hướng tới những
mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam
trong thế kỷ 21.n

Kiểm toán Nhà nước... (Tiếp theo trang 1)
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Thị trường lao động dần 
cải thiện nhưng chưa phục hồi

Bà Nguyễn Thị Hương nêu rõ,
trong 3 khu vực của nền kinh tế thì
khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng
nặng nề nhất bởi dịch Covid-19
với 68,9% lao động bị ảnh hưởng.
Tiếp đến là khu vực công nghiệp
và xây dựng với khoảng 66,4% lao
động bị ảnh hưởng và khu vực
nông, lâm nghiệp và thủy sản có
27% lao động bị ảnh hưởng.

Tình hình lao động, việc làm
cả nước trong quý III/2020 được
đánh giá có dấu hiệu phục hồi, thu
nhập của người làm công hưởng
lương dần được cải thiện. Tỷ lệ
thất nghiệp trong độ tuổi lao động
của khu vực thành thị quý III tuy
có giảm so với quý II nhưng so
với cùng kỳ năm trước vẫn ở mức
cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở
lên của cả nước quý III/2020 ước
tính là 54,6 triệu người, tăng 1,4
triệu người so với quý trước và
giảm 1,1 triệu người so với cùng
kỳ năm trước. 

Điều này cho thấy, sau khi ghi
nhận mức giảm sâu kỷ lục vào quý
II/2020, thị trường lao động đang
có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn
chưa thể khôi phục về trạng thái
cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tham gia
lực lượng lao động 9 tháng ước
tính đạt 73,9%, giảm 2,6 điểm
phần trăm so với cùng kỳ năm
trước. Xu hướng biến động của
lực lượng lao động này cũng được
thể hiện rõ tại hai thành phố lớn
nhất cả nước. Cụ thể, tại Hà Nội,
lực lượng lao động quý III/2020 là
4,2 triệu người, tăng 123.200
người so với quý II/2020 và giảm
125.100 người so với cùng kỳ năm
2019. Tại TP. HCM, lực lượng lao
động quý III/2020 là 4,9 triệu

người, tăng 130.600 người so với
quý II/2020 và giảm 106.600
người so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu thống kê cũng cho thấy,
tuy lao động có việc làm tăng so
với quý II/2020 nhưng vẫn thấp
hơn so với cùng kỳ năm 2019. Số
lao động từ 15 tuổi trở lên có việc
làm trong quý III là 53,3 triệu
người, tăng 1,5 triệu người so với
quý trước và giảm gần 1,3 triệu
người so với cùng kỳ năm 2019.

Nếu phân theo khu vực, số lao
động có việc làm ở khu vực thành
thị tăng 471.000 người so với quý
II và giảm 77.900 người so với
cùng kỳ năm 2019. Ở khu vực
nông thôn, số người có việc làm
tăng hơn 1 triệu người so với quý
II/2020 và giảm 1,2 triệu người so
với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng
lao động trong khu vực nông, lâm
nghiệp và thủy sản là 17,3 triệu
người (chiếm 32,4%), khu vực

công nghiệp và xây dựng là 16,6
triệu người (chiếm 31,2%), khu
vực dịch vụ là 19,4 triệu người
(chiếm 36,4%).

Tỷ lệ thất nghiệp 
vẫn ở mức cao

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi
lao động của khu vực thành thị
tuy đã giảm so với quý II/2020
nhưng vẫn ở mức cao nhất so với
cùng kỳ các năm 2019 trong vòng
10 năm qua - Tổng cục trưởng
Tổng cục Thống kê nhận định. Cụ
thể, số người thất nghiệp trong độ
tuổi lao động quý III là hơn 1,2
triệu người, giảm 63.000 người
so với quý II và tăng 148.200
người so với cùng kỳ năm 2019.
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi
lao động quý III là 2,5%, giảm
0,23 điểm phần trăm so với quý
II và tăng 0,33 điểm phần trăm so
với cùng kỳ năm 2019. Tại TP.
HCM, tỷ lệ thất nghiệp trong độ
tuổi lao động quý III là 4,3%, cao
hơn 1,94 điểm phần trăm so với
TP. Hà Nội (2,36%).

Theo bà Nguyễn Thị Hương,
thu nhập của người lao động quý

III được cải thiện hơn so với quý
trước nhưng vẫn thấp hơn so với
cùng kỳ năm 2019. Theo đó, thu
nhập bình quân tháng của người
lao động đạt 5,5 triệu đồng, tăng
258.000 đồng so với quý II và
giảm 115.000 đồng so với cùng
kỳ năm 2019. Trong đó, thu nhập
bình quân tháng của lao động nam
là 6,3 triệu đồng, lao động nữ là
4,6 triệu đồng, lao động ở khu vực
thành thị 7 triệu đồng, lao động ở
khu vực nông thôn 4,8 triệu đồng. 

Tính đến hết 9 tháng năm
2020, số người thất nghiệp trong
độ tuổi lao động được thống kê
khoảng gần 1,2 triệu người, tăng
132.100 người so với cùng kỳ năm
trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ
tuổi lao động là 2,48%, cao gấp
1,14 lần so với cùng kỳ năm trước.
Riêng trong lực lượng thanh niên,
tỷ lệ thất nghiệp là 7,07%, tăng
0,45 điểm phần trăm. Đáng chú ý,
tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên
khu vực thành thị lên tới 10,7%,
tăng 0,09 điểm phần trăm. Tỷ lệ
thiếu việc làm của lao động trong
độ tuổi lao động là 2,69%, tăng
1,15 điểm phần trăm, trong đó
thiếu việc làm ở khu vực nông
thôn tăng 1,21 điểm phần trăm.

Tổng cục Thống kê cũng
cho biết, thu nhập bình quân
của lao động có việc làm trong
9 tháng qua đạt 5,5 triệu
đồng/người/tháng, giảm 83.000
đồng so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, thu nhập bình quân
của lao động nam cao hơn lao
động nữ 1,4 lần (tương ứng 6,4
triệu đồng và 4,5 triệu đồng), thu
nhập bình quân của lao động ở
khu vực thành thị cao hơn lao
động ở khu vực nông thôn 1,5
lần (tương ứng là 7,2 triệu đồng
và 4,7 triệu đồng).n

Nhiều lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 
Ảnh: V.TUÂN

Covid-19 tác động tiêu cực 
đến thị trường lao động việc làm
r QUỲNH ANH

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.

18. Nếu kiểm toán viên nhà nước kết luận rằng văn bản
giải trình là không đáng tin cậy, kiểm toán viên nhà nước
phải có các biện pháp xử lý thích hợp như xác định ảnh
hưởng đối với ý kiến kiểm toán theo quy định và hướng
dẫn của CMKTNN 1705 - Ý kiến kiểm toán không phải ý
kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán tài chính,
có xem xét tới quy định tại Đoạn 20 Chuẩn mực này.

Văn bản giải trình không được cung cấp hoặc nội
dung giải trình không đầy đủ

19. Nếu đơn vị được kiểm toán không cung cấp văn
bản giải trình hoặc nội dung giải trình không đầy đủ theo
yêu cầu của kiểm toán viên nhà nước thì kiểm toán viên
nhà nước phải:

(i) Trao đổi vấn đề này với lãnh đạo đơn vị được
kiểm toán;n

Đấu trường kế kiểm - A&A ARENA 2020
Đây là cuộc thi thường niên dành cho sinh viên khối

ngành kinh tế - tài chính, kế toán - kiểm toán do Câu lạc bộ
Kế toán - Kiểm toán, Học viện Ngân hàng khởi động vào
tháng 10/2020. Cuộc thi giúp các bạn trẻ trải nghiệm những
kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo trong trường, đồng
thời là cơ hội để giao lưu, học hỏi và định hướng nghề
nghiệp trong tương lai.n T.LÊ

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên 
ngành kế toán, kiểm toán

Vừa qua, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Đại Học Thương
mại tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Định hướng nghề nghiệp
và cơ hội việc làm cho sinh viên trong bối cảnh Cách mạng
công nghiệp 4.0”. Tọa đàm đã mang đến cái nhìn tổng quát
về thực trạng, những cơ hội và thách thức của nghề kế toán,
kiểm toán, từ đó, giúp sinh viên định hướng được nghề
nghiệp tương lai, đam mê với ngành học mình chọn, không
ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng để trở thành kế toán, kiểm
toán viên giỏi.n BẮC SƠN

Giá chuyển nhượng trong thời điểm Covid-19
Đó là chủ đề của Hội thảo do PwC Việt Nam tổ chức với

sự tham gia của hơn 200 DN hoạt động trên khắp các ngành
công nghiệp. Tại Hội thảo, các chuyên gia của PwC đã đánh
giá sự phát triển giá chuyển nhượng gần đây, nhận diện
những thách thức và cách giải quyết trong một số trường
hợp cụ thể. Trước đó, tại Long An, PwC đã tổ chức Hội thảo
cập nhật các quy định về quản lý thuế đối với DN có giao
dịch liên kết và chia sẻ những vấn đề thường gặp trong việc
thanh tra, kiểm tra thuế.n THÙY LÊ

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)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, tính đến hết tháng 9/2020, cả nước
có 31,8 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19. Trong đó, có 68,9%
người lao động bị giảm nhẹ thu nhập, gần 40% phải giảm giờ làm, nghỉ giãn việc hoặc nghỉ luân phiên
và khoảng 14% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.
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Đưa nền kinh tế duy trì 
mức tăng trưởng cao từ 
6 - 7%/năm

Lần đầu tiên sau 25 năm Việt
Nam tham gia và thực thi các
FTA, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội (UBTVQH) tiến hành giám
sát chuyên đề “Việc thực hiện
các hiệp định thương mại tự do
(FTA) mà Việt Nam là thành
viên”. Báo cáo kết quả giám sát
tại phiên họp của UBTVQH
ngày 12/10, Chủ nhiệm Ủy ban
Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu -
Phó Trưởng Đoàn giám sát - cho
biết, tính đến hết năm 2019, Việt
Nam đã ký kết 13 FTA và đang
đàm phán 3 FTA (Hiệp định
EVFTA có hiệu lực đối với Việt
Nam từ ngày 01/8/2020 không
thuộc phạm vi giám sát). Các
FTA mà Việt Nam tham gia có
độ phủ rộng hầu hết các châu lục
với gần 60 nền kinh tế có tổng
GDP chiếm gần 90% GDP thế
giới, trong đó có 15 nước thành
viên G20 và 9/10 đối tác kinh tế
- thương mại lớn nhất của Việt
Nam thuộc 3 trung tâm kinh tế
lớn nhất thế giới là Bắc Mỹ, Tây
Âu và Đông Á. 

Để thực hiện các FTA, từ
năm 1995 đến nay, Quốc hội đã
thông qua 19 luật, bộ luật, nghị
quyết; UBTVQH đã ban hành 1
nghị quyết; Chính phủ đã ban
hành 45 nghị định; Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành 9 quyết
định; Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa
án nhân dân tối cao, Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao đã ban hành
76 thông tư. Riêng đối với Hiệp

định Đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) là FTA thế hệ mới,
Chính phủ đã rà soát pháp luật
và đề xuất sửa đổi, bổ sung 12
văn bản bao gồm: 8 luật, 3 nghị
định, 1 quyết định của Thủ

tướng Chính phủ và kiến nghị
ban hành mới là 5 văn bản quy
phạm pháp luật bao gồm: 4 nghị
định và 1 quyết định của Thủ
tướng Chính phủ. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại
Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh,

việc tham gia các FTA đã góp
phần đưa nền kinh tế nước ta
duy trì mức tăng trưởng cao từ 6
- 7%/năm, kinh tế vĩ mô ngày
càng ổn định; lạm phát được
kiểm soát, các cân đối lớn được
đảm bảo, thể hiện trên một số

lĩnh vực như: thương mại hàng
hóa; thương mại dịch vụ; đầu tư;
về cán cân thương mại. Trong
đó, về thương mại hàng hóa, kể
từ năm 2004 đến nay, tốc độ tăng
bình quân xuất nhập khẩu hàng
hóa giữa Việt Nam và các đối tác
thương mại FTA đều đạt mức 2
con số, trong đó, Chile, Trung
Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ là 4
đối tác có tốc độ tăng trị giá xuất
nhập khẩu trung bình năm cao
hơn 20%. Tổng kim ngạch xuất
khẩu của Việt Nam sang các thị
trường có FTA ngoài CPTPP
năm 2019 đạt 123,11 tỷ USD...
Tham gia các FTA góp phần
tăng thu cho NSNN, tạo thêm
nhiều việc làm, nâng cao thu
nhập và góp phần xoá đói giảm
nghèo... Các FTA đã ký kết cũng
đã góp phần thúc đẩy môi trường
kinh doanh minh bạch, mở rộng
và hài hòa tiêu chuẩn, quy định
trong thương mại và hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường.

Nhìn rõ thách thức để có 
giải pháp ứng phó phù hợp

Bên cạnh những lợi ích mang
lại, Báo cáo giám sát cũng chỉ rõ,
việc tham gia các FTA, đặc biệt
là các FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn
cao và toàn diện như CPTPP và
EVFTA không chỉ mang lại cơ

FTA thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
r Đ.KHOA

Với độ bao phủ rộng hầu hết các châu lục, các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham
gia thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá cao,
mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư cũng như thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, tăng năng lực
cạnh tranh quốc gia...

Thời gian qua, ngành công nghiệp môi
trường (CNMT) đã và đang thu hút
được sự quan tâm, đầu tư phát triển
của xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện
mục tiêu của Đề án Phát triển ngành
CNMT Việt Nam đến năm 2025 cũng
như những yêu cầu đặt ra trong bối
cảnh công nghệ 4.0, hệ thống chính
sách cần được đổi mới, hoàn thiện
nhằm khuyến khích và tạo môi trường
đầu tư thích hợp cho các DN.

Ngành công nghiệp môi trường 
mới đáp ứng 2 - 3% nhu cầu xử lý 
nước thải đô thị 

Việt Nam hiện có hơn 900 DN hoạt
động trong cả 3 lĩnh vực: thiết bị CNMT;
dịch vụ CNMT; sử dụng bền vững tài
nguyên, phục hồi môi trường. Trong đó,
lĩnh vực sản xuất thiết bị CNMT bước
đầu đã hình thành một số DN với sản
phẩm chủ lực như: lò đốt chất thải rắn
thông thường, công nghiệp, y tế và chất
thải nguy hại; hệ thống lọc bụi, dây
chuyền phân loại rác và thiết bị vận
chuyển rác chuyên dụng. Với dịch vụ
CNMT, có hơn 100 DN đang hoạt động
trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước
thải, 473 DN làm dịch vụ xử lý chất thải
rắn, gần 90 DN trong lĩnh vực xử lý chất
thải nguy hại đã được cấp phép.

Tuy nhiên, chuyên gia môi trường
Phạm Sinh Thành đánh giá, năng lực
ngành CNMT mới đáp ứng được 2 - 3%
nhu cầu xử lý nước thải đô thị, 15% nhu
cầu xử lý chất thải rắn, khoảng 14% nhu
cầu xử lý chất thải nguy hại, nhiều lĩnh

vực chưa phát triển để đáp ứng yêu cầu
bảo vệ môi trường. Kết quả thu hút vốn
đầu tư vào phát triển ngành CNMT còn
thấp, chưa tương xứng với yêu cầu của
xã hội. Lĩnh vực dịch vụ môi trường vẫn
chủ yếu dựa vào kinh phí từ nguồn
NSNN, nhất là lĩnh vực xử lý nước thải
đô thị. Giá dịch vụ môi trường ở mức
thấp, ít hấp dẫn nhà đầu tư. Năng lực, sự

liên kết giữa nghiên cứu và triển khai sản
xuất hàng loạt các thiết bị môi trường
còn hạn chế. Phát triển CNMT chưa
nhấn mạnh khía cạnh hiệu quả kinh tế
đạt được cũng như chưa xem xét tính
chất khan hiếm nguồn tài nguyên thiên
nhiên - động lực chính của sự phát triển
ngành công nghiệp tái chế.

Nhiều quan điểm cùng cho rằng, Việt

Nam chưa có công nghệ chế tạo thiết bị
CNMT đúng nghĩa, mới chỉ dừng ở gia
công cơ khí và lắp ráp sản xuất đơn lẻ.
Hoạt động của các DN dịch vụ CNMT
vẫn ở quy mô vừa và nhỏ, vốn điều lệ ít,
không có khả năng đầu tư vào các lĩnh
vực đòi hỏi nguồn vốn lớn. Thiết bị,
công nghệ của các DN chưa được đầu tư
bài bản, đúng mức, nhất là việc chưa có
quy định rõ ràng về điều kiện hành nghề
cung cấp dịch vụ CNMT dẫn đến các
DN này thành lập tràn lan, hoạt động
kém hiệu quả; chất lượng dịch vụ còn
thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực sử dụng
tài nguyên và phục hồi môi trường, hiện
phần lớn chất thải công nghiệp có khả
năng tái chế làm vật liệu xây dựng như:
tro xỉ của nhà máy nhiệt điện đốt than;
xỉ lò cao, lò điện và bụi thải của lò luyện
thép… chưa có công nghệ tái chế phù
hợp. Với chất thải điện, vẫn chưa có một
tổ chức trong nước đủ khả năng tái chế,
thu hồi nguyên liệu gốc chứa trong thành
phần của chất thải.

Mặt khác, nhóm ngành CNMT được
xếp là nhóm ngành lớn E trong danh
mục mã ngành quốc gia, bao gồm 4
nhóm, ngành cấp 2: khai thác nước tự
nhiên (E36), dịch vụ thoát nước và xử lý
nước thải (E37), dịch vụ thu gom, xử lý
và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu
(E38), dịch vụ xử lý ô nhiễm và hoạt
động quản lý chất thải khác (E39). Như
vậy, còn một mảng rất lớn các ngành cấp
2 khác chưa được đưa vào danh mục
nhóm ngành quốc gia, dẫn đến khó khăn

Đổi mới, hoàn thiện chính sách 
phát triển công nghiệp môi trường
r HỒNG NHUNG

Kết quả thu hút vốn đầu tư vào phát triển ngành CNMT còn thấp        Ảnh tư liệu

Cần phải có chính sách ưu đãi cho các DN trong nước tham gia FTA                           Ảnh: TTXVN
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Thu giảm - chi tăng, thâm hụt 
ngân sách lớn

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân
đối NSNN lũy kế thực hiện 9 tháng
đạt 975.300 tỷ đồng, bằng 64,5%
dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ
năm 2019. Trong đó, các khoản thu
đều giảm. Cụ thể, lũy kế 9 tháng,
thu nội địa ước đạt 812.400 tỷ
đồng, bằng 64,3% dự toán, giảm
8,3% so với cùng kỳ năm 2019 và
ở mức thấp nhất so với cùng kỳ một
số năm gần đây; thu từ dầu thô ước
đạt 27.500 tỷ đồng, bằng 78,2% dự
toán, giảm 36,9% so với cùng kỳ
năm trước; thu cân đối ngân sách từ
hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt
134.550 tỷ đồng, bằng 64,7% dự
toán, giảm 20,1% so với cùng kỳ
năm 2019.

Trong khi đó, lũy kế chi NSNN
9 tháng đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng,
bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so
với cùng kỳ năm 2019. Trong đó,
chi trả nợ lãi đạt gần 80.700 tỷ
đồng, bằng 68,3% dự toán, giảm
5,6% so với cùng kỳ năm 2019; chi
thường xuyên đạt 756.900 tỷ đồng,
bằng 71,6% dự toán, tăng 3,2% so
với cùng kỳ năm 2019.   

Như vậy, thâm hụt NSNN 9
tháng tăng mạnh lên mức 138.400
tỷ đồng từ 93.700 tỷ đồng của 8
tháng và mức 75.700 tỷ đồng của
7 tháng năm 2020. Theo Bộ Tài
chính, cân đối ngân sách T.Ư và
ngân sách các cấp địa phương rất
khó khăn trong điều kiện giảm
thu NSNN.

Đánh giá tình hình thực hiện các
cân đối lớn của nền kinh tế trong
năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư cho thấy, đại dịch Covid-19
khiến tình hình sản xuất, kinh
doanh gặp nhiều khó khăn; việc
thực hiện các chính sách miễn,
giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê
đất để tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất kinh doanh của DN đã ảnh
hưởng lớn đến số thu NSNN. Ước
cả năm, tổng thu cân đối NSNN đạt
khoảng 1,32 triệu tỷ đồng, bằng
87,5% dự toán; tổng chi cân đối
NSNN khoảng 1,68 triệu tỷ đồng,
bằng 96,5% dự toán. Bội chi NSNN
khoảng 319.400 tỷ đồng, bằng
khoảng 5% GDP; nợ công bằng
khoảng 57 - 58% GDP; nợ Chính
phủ khoảng 51 - 52% GDP.

Nhằm ứng phó với những tác
động tiêu cực của dịch Covid-19,
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến
Dũng cho biết, Bộ đã chủ động xây
dựng phương án điều hành thu, chi
NSNN; chỉ đạo tăng cường công
tác quản lý thu, chống thất thu,
chống buôn lậu, gian lận thương

mại và chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ
đọng thuế; phối hợp với các đơn vị
liên quan đẩy nhanh tiến độ giao kế
hoạch vốn và giải ngân vốn đầu tư,
phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu
tư xây dựng ở mức cao nhất… Tuy
nhiên, năm 2020, thu NSNN dự
kiến giảm sâu do tăng trưởng kinh
tế thấp hơn dự kiến, trong khi đó,
nhu cầu chi đáp ứng công tác
phòng, chống dịch Covid-19, bảo
đảm an sinh xã hội, kích cầu tiêu
dùng… lại lớn khiến bội chi NSNN
tăng là không tránh khỏi.

Tiếp tục xem xét để hỗ trợ 
doanh nghiệp

Để đảm bảo cân đối ngân sách,
Bộ Tài chính đã yêu cầu các Bộ,
ngành, địa phương rà soát, cắt giảm
các khoản chi chưa cần thiết, cấp
bách, giảm chi thường xuyên 10%
và giảm việc đi công tác nước ngoài
70%; đồng thời, chủ động sử dụng
nguồn dự phòng, dự trữ ngân sách,
các nguồn lực tại chỗ và huy động
thêm nguồn lực từ xã hội.

Điều quan trọng, theo Bộ
trưởng Đinh Tiến Dũng, là sau 5
năm thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và Kế hoạch tài
chính 5 năm giai đoạn 2016-2020,
dư địa tài khoá của Việt Nam đã
được củng cố và tăng cao, đặc biệt
là việc quản lý bội chi chặt chẽ.
Đến hết năm 2019, nhiều mục tiêu
đề ra cho cả giai đoạn 5 năm về tài
chính, ngân sách đã cơ bản hoàn
thành như: thu NSNN bình quân
đạt 25,5% GDP, chi NSNN bằng
gần 28% GDP; chi đầu tư cho phát
triển bằng 29,2% tổng chi ngân
sách; bội chi NSNN bằng 3,36%
GDP (mức cho phép là 3,9% GDP)
và nợ công ở mức 54,7% GDP (trần
cho phép là 65% GDP)... Vì vậy,
thu ngân sách năm 2020 mặc dù
giảm so với dự toán nhưng do dư
địa tài khoá được củng cố, cơ cấu
nợ công được cải thiện nên có khả

năng bù đắp, tăng chi đầu tư phát
triển và phòng, chống dịch bệnh.
Việt Nam có thể xem xét gia hạn
các giải pháp giảm thuế, gia hạn
nộp thuế... nhằm hỗ trợ DN. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định,
Bộ đang phối hợp với các Bộ, cơ
quan liên quan đánh giá tình hình
triển khai các chính sách đã ban
hành để nghiên cứu, xây dựng các
nhiệm vụ, giải pháp chính sách hỗ
trợ nền kinh tế trong những tháng
cuối năm 2020 và 2021. 

Về gói hỗ trợ lần 2, ông Nguyễn
Bích Lâm - nguyên Tổng cục
trưởng Tổng cục Thống kê - cho
rằng, Chính phủ cần thực hiện gói
hỗ trợ tiếp theo đáp ứng 4 mục tiêu:
đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội,
tạo điều kiện để nền kinh tế phục
hồi nhanh trong giai đoạn hậu
Covid-19; hỗ trợ các hoạt động
kinh tế, đặc biệt là DN nhằm ngăn
chặn và giảm thiểu tình trạng mất
thanh khoản, phá sản, giải thể; cơ
cấu lại nền kinh tế phù hợp với
những thay đổi trên thế giới sau đại
dịch; kích thích tiêu dùng trong
nước, bảo đảm an sinh xã hội.

Còn theo kết quả khảo sát lần
thứ 3 của Ban Nghiên cứu phát
triển kinh tế tư nhân thuộc Hội
đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành
chính của Thủ tướng Chính phủ,
DN đề xuất giảm thuế thu nhập DN
30% cho tất cả DN trong năm 2020
thay vì chỉ áp dụng với trường hợp
DN có tổng doanh thu năm 2020
không quá 200 tỷ đồng. Giảm tối
thiểu 50% các khoản bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp trong năm 2020, thậm chí
kéo dài sang năm 2021; miễn đóng
kinh phí công đoàn trong cả năm
2020 đến năm 2021, giảm thuế giá
trị gia tăng từ 10% xuống 5% để
giảm chi phí cho người tiêu dùng
nhằm kích cầu trong và ngay sau
dịch Covid-19…n

Thâm hụt ngân sách tăng mạnh trong 9 tháng qua      Ảnh minh họa

Tổng thu cân đối NSNN lũy kế thực hiện 9 tháng qua đạt 975.300 tỷ đồng, giảm 11,5% so với
cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định, cán cân tài khóa vẫn còn dư địa để bảo
đảm nguồn chi đầu tư phát triển, chi hỗ trợ DN vượt khó khăn do Covid-19 gây ra.

Ngân sách nhà nước vẫn còn dư địa
để hỗ trợ doanh nghiệp
r THÙY ANH

hội mà còn kèm theo những rủi ro và thách thức, nhất là
năng lực cạnh tranh để tác động tăng trưởng kinh tế, có thể
rủi ro đối với DN trong nước. Bên cạnh đó là thách thức về
hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thách thức trong việc thực
thi các cam kết ở những lĩnh vực mới chưa có trong các FTA
trước đây như: lao động, công đoàn, môi trường.

Thảo luận tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng
Quốc Hiển cho rằng, cần khẳng định việc chúng ta tham
gia các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới, đem lại lợi ích
rất chính đáng và quan trọng. Trong quá trình tham gia ban
đầu có thể gặp khó khăn nhưng về lâu dài chúng ta thấy có
kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề
nghị cần đánh giá sâu hơn nữa những thách thức sẽ gặp
phải trong điều kiện, bối cảnh mới, nhất là sau Covid-19,
cũng như vấn đề về thể chế pháp luật mà chúng ta cần tiếp
tục hoàn thiện để phù hợp, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng
lưu ý, việc gia nhập FTA đang tạo áp lực đối với các DN
trong nước, đặt ra yêu cầu về nâng cao hàm lượng giá trị
gia tăng trong chuỗi giá trị toàn cầu, định hướng lại dòng
vốn đầu tư khi chúng ta đã hết thời kỳ “trải thảm đỏ” mà
bước vào thời kỳ lựa chọn dòng vốn đầu tư. Đồng thời đòi
hỏi chúng ta cần có các giải pháp sẵn sàng ứng phó khi bị
áp đặt các biện pháp phòng vệ thương mại và giải quyết
tranh chấp cũng như thực thi cam kết trong những lĩnh vực
mới như chuyển dịch lao động và đào tạo nghề... Trước
tình hình trên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị
phải có chính sách ưu đãi cho các DN tham gia FTA; quan
tâm, khơi dậy và phát huy năng lực DN trong nước; đảm
bảo bình đẳng trong chính sách ưu đãi giữa DN FDI với
các DN trong nước. 

Để nâng cao hiệu quả thực thi các FTA, các thành viên
UBTVQH cũng nhất trí với những kiến nghị của Đoàn
giám sát, đặc biệt là nâng cao vai trò của Quốc hội,
UBTVQH trong giám sát quá trình triển khai thực hiện các
FTA sau khi phê chuẩn; ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn
bản luật, nghị quyết của Quốc hội để nội luật hóa phù hợp
với các cam kết trong FTA. Đồng thời, Chính phủ và các
Bộ, ngành T.Ư cần quan tâm đến việc tiếp tục rà soát, hoàn
thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thực hiện đầy đủ
các cam kết theo lộ trình, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả,
đơn giản hóa thủ tục hành chính…n

trong việc xác định đối tượng cụ thể của các định hướng
chính sách và phát triển.

Cần xây dựng đồng bộ các chính sách
Theo PGS,TS. Nguyễn Thế Chinh - nguyên Viện

trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên môi
trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, để phát triển CNMT
trong bối cảnh công nghệ 4.0, Việt Nam cần sửa đổi, bổ
sung và hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến phát
triển CNMT; khuyến khích DN khởi nghiệp sáng tạo tham
gia; tạo lập thị trường sản phẩm hàng hóa cho ngành
CNMT… Chuyên gia Phạm Sinh Thành cho rằng, đã đến
lúc, Nhà nước không chỉ ưu đãi, hỗ trợ mà phải tạo một
sân chơi công bằng, bình đẳng cho các nhà đầu tư kể cả
trong và ngoài nước. Muốn vậy, Nhà nước cần có các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho mỗi loại
sản phẩm, thiết bị mà ngành CNMT tạo ra. 

Bên cạnh đó, giới chuyên gia khuyến nghị, trong bối
cảnh hội nhập khu vực và thế giới, DN thuộc lĩnh vực này
cần tăng cường hợp tác, liên doanh với các DN cùng loại
trong khu vực và thế giới để học hỏi kinh nghiệm, giải mã,
chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Ngoài ra, kinh nghiệm ở hầu hết các quốc gia phát triển còn
cho thấy, sự liên kết chặt chẽ giữa DN thuộc lĩnh vực CNMT
với các đơn vị nghiên cứu khoa học mang lại nhiều lợi ích.
Trong đó, DN là người đặt hàng các đơn vị nghiên cứu dựa
vào nhu cầu của xã hội. Sự kết hợp này giúp DN giảm chi
phí đầu tư phát triển nghiên cứu khoa học, đồng thời có được
thành quả nghiên cứu mới nhất để ứng dụng vào thực tiễn.

Tóm lại, việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách,
bao gồm các chính sách về thị trường, đầu tư cũng như hỗ
trợ và phát triển khoa học công nghệ cần được tiến hành
kịp thời, đồng bộ nhằm tạo thị trường mới, mở với môi
trường đầu tư thích hợp cho DN hoạt động trong lĩnh vực
CNMT, nâng cao sức cạnh tranh của các DN này với các
DN ngoài ngành cả về nguồn lực, năng lực công nghệ và
năng lực quản lý.n
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Chuyển biến tích cực
trên nhiều mặt công tác

Tổng cục trưởng Tổng
cục Hải quan Nguyễn Văn
Cẩn cho biết: Dù dịch
Covid-19 diễn biến phức
tạp nhưng với sự chỉ đạo
quyết liệt của lãnh đạo Bộ
Tài chính và quyết tâm của
toàn ngành, trong quý III,
ngành hải quan đạt nhiều
kết quả tích cực trên các
mặt công tác. 

Cụ thể, về công tác
chống buôn lậu, gian lận
thương mại, đến hết ngày
30/9, toàn ngành hải quan
đã chủ trì, phối hợp, phát
hiện, bắt giữ 12.190 vụ vi
phạm, trị giá hàng hóa vi
phạm hơn 3.088 tỷ đồng.
Cơ quan hải quan khởi tố 30
vụ án hình sự, chuyển cơ
quan khác kiến nghị khởi tố
83 vụ, thu nộp ngân sách
hơn 522 tỷ đồng.

Về hoạt động xuất nhập
khẩu, riêng quý III, tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu
cả nước đạt 148,8 tỷ USD,
tăng 27% so với quý trước.
Điều đó nâng kim ngạch lũy kế trong 9
tháng năm 2020 lên 388,62 tỷ USD, vượt
6,6 tỷ USD (tương ứng tăng 1,7%) so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất
khẩu là 202,57 tỷ USD, tăng 4,1% và trị
giá nhập khẩu là 186,05 tỷ USD, giảm
0,7%. Cán cân thương mại tính đến hết
tháng 9 đạt mức thặng dư cao nhất từ
trước tới nay, đạt 16,52 tỷ USD, cao gấp
hơn 2 lần con số 7,27 tỷ USD của cùng
kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan đã
hoàn thành kết nối 70/70 thủ tục hành
chính (TTHC) với Cổng Dịch vụ công
Quốc gia. Trong quý III, Tổng cục đã
trình Bộ Tài chính công bố 16 TTHC
mới, sửa đổi bổ sung 2 TTHC và thay thế
9 TTHC…

Liên quan đến công tác thu ngân
sách, các Cục Hải quan: Cần Thơ, Khánh
Hòa, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Bình
Phước, Quảng Ninh... có kết quả thu tốt
trong 9 tháng năm 2020. Tuy nhiên, do
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số
đơn vị trọng điểm về thu ngân sách có số
thu giảm so với cùng kỳ năm trước như
các Cục Hải quan: TP. HCM, Hải Phòng,
Đồng Nai, Quảng Nam, Đà Nẵng. Theo
số liệu sơ bộ, số thu lũy kế từ đầu năm
đến ngày 30/9 của toàn ngành hải quan
đạt 227.933 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán,
bằng 64,2% chỉ tiêu phấn đấu, giảm
13,15% so với cùng kỳ năm trước. 

Như vậy, 9 tháng qua, ngoại trừ số
thu NSNN giảm, nhiều mặt công tác
khác của ngành hải quan đều đạt kết quả
tích cực dù phải đối mặt với những khó
khăn, thách thức do đại dịch Covid-19.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai
đánh giá thêm: Trong 3 quý đầu năm,

việc triển khai tốt các giải pháp tạo thuận
lợi thương mại như: thực hiện Cơ chế
một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa
ASEAN; thực hiện dịch vụ công trực
tuyến… góp phần thúc đẩy hoạt động
xuất nhập khẩu và mang lại sự tăng
trưởng khá. Các công tác trọng tâm như:
chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan,
quản lý rủi ro… tiếp tục có nhiều chuyển
biến tích cực. Tổng cục Hải quan đã hoàn
thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành
và xem xét ban hành nhiều dự thảo nghị
định, đề án quan trọng, trong đó có Đề
án: “Cải cách mô hình kiểm tra chất
lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối
với hàng hóa nhập khẩu”. 

Hoàn thiện các đề án, phấn đấu 
thu ngân sách đạt tối thiểu 300.000 
tỷ đồng…

Để hoàn thành nhiệm vụ của năm
2020, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn
yêu cầu toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh
các giải pháp tạo thuận lợi cho DN để
tăng thu ngân sách, chống thất thu, phấn
đấu đạt kết quả thu cao nhất, tối thiểu thu
đạt 300.000 tỷ đồng.

Đối với công tác chống buôn lậu,
Tổng cục trưởng nhấn mạnh: Các đơn vị
phải nêu cao hơn nữa tinh thần, trách
nhiệm, vai trò của lực lượng hải quan
trong thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
từ khâu kiểm tra, kiểm soát. Từ nay đến
cuối năm 2020, Tổng cục Hải quan và
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389
quốc gia sẽ tăng cường kiểm soát trên
các tuyến thông qua những chuyên án, kế
hoạch đấu tranh chuyên đề. Chi cục, cục
hải quan địa phương nào để xảy ra vụ
việc do cơ quan T.Ư phát hiện, bắt giữ sẽ

phải xem xét, xử lý nghiêm tổ chức, cá
nhân liên quan. Cùng với đó, toàn ngành
cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý
các loại hình xuất nhập khẩu có nguy cơ
vi phạm cao liên quan đến quá cảnh, kho
ngoại quan, tạm nhập tái xuất… nâng
cao hơn nữa hiệu suất, kết quả sử dụng
máy soi container, hệ thống seal điện tử
để phục vụ kiểm soát, giám sát hải quan.
Các đơn vị trong ngành cần chủ động
triển khai mọi nhiệm vụ liên quan để sẵn
sàng thực hiện Đề án: “Cải cách mô hình
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn
thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”
khi được Chính phủ ban hành…

Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu
những tháng cuối năm, ngành hải quan
tiếp tục triển khai đúng tiến độ, chất
lượng xây dựng các đề án được giao,
trong đó tập trung hoàn thiện Dự thảo
Nghị định Thương mại điện tử qua biên
giới, Thông tư sửa đổi Thông tư số
38/2015/TT-BTC và Thông tư số
29/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải
quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế
xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với
hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngành hải
quan cần tiếp tục phấn đấu thu ngân sách
đạt dự toán được giao; tăng cường triển
khai các kế hoạch đấu tranh chống buôn
lậu tại các địa bàn trọng điểm trong dịp
cuối năm; tiếp tục thực hiện tốt công tác
cải cách hiện đại hóa, phối hợp với các
Bộ, ngành trong việc triển khai Cơ chế
một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa
ASEAN, chú ý việc triển khai Cơ chế
một cửa quốc gia và giám sát hàng hóa
tự động tại sân bay Tân Sơn Nhất, tạo
thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu,
xuất nhập cảnh…n

Ngành hải quan phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ năm 2020
rMINH ANH

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-
TT&DL) đang khởi động chương trình
kích cầu thị trường nội địa lần thứ 2,
với kỳ vọng hoạt động du lịch nội địa
sẽ sôi động trở lại vào những tháng
cuối năm 2020. Tuy nhiên, theo đánh
giá của các chuyên gia, để làm được
điều này, đòi hỏi các DN du lịch phải
đảm bảo an toàn cho du khách, tăng
cường liên kết để tạo ra sản phẩm du
lịch hấp dẫn với giá thành ưu đãi.

Kích cầu du lịch nhưng đảm bảo an toàn 
Hồi tháng 5/2020, Bộ VH-TT&DL đã

phát động chương trình kích cầu du lịch
nội địa và được các địa phương, DN, du
khách hưởng ứng, song dịch Covid-19
bất ngờ trở lại khiến hoạt động của ngành
này tê liệt trầm trọng. Đến nay, khi dịch
đã được kiểm soát tốt hơn, việc khởi
động lại các hoạt động du lịch và chương
trình kích cầu nội địa tập trung vào chủ
đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”
phù hợp với việc phòng, chống dịch trong
tình hình mới. Theo đó, Chương trình sẽ
tiếp tục hướng đến khách du lịch nội địa,
với mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch
an toàn, hấp dẫn; sản phẩm du lịch phải
bảo đảm chất lượng.

Theo đánh giá của các chuyên gia du
lịch, kích cầu là giải pháp thiết thực để
vực dậy ngành du lịch nội địa hiện nay.
Tuy nhiên, Chương trình kích cầu lần
này, các đơn vị phải bảo đảm du lịch an
toàn, khách du lịch có ý thức thực hiện an
toàn phòng, chống dịch. Theo đó, các
hoạt động du lịch phải tuân thủ quy định
phòng, chống dịch theo hướng dẫn của

Năm 2020, Công ty Cổ phần Sữa Việt
Nam (Vinamilk) đã vượt qua các
thương hiệu trong và ngoài nước
khác để dẫn đầu Top 10 thương hiệu
mạnh nhất của Việt Nam - Vietnams
Strongest Local Brands (Top10) - là
một phần của Bảng xếp hạng 1.000
thương hiệu hàng đầu châu Á.

Bảng xếp hạng Top 10 do Campaign
Asia-Pacific và Nielsen phối hợp

thực hiện, yêu cầu người trả lời lựa
chọn thương hiệu hàng đầu hoạt động
tại Việt Nam, có danh tiếng tốt nhất và
gây được tiếng vang lớn nhất với người
Việt Nam. Năm 2020, lần đầu tiên
trong Top 10 có nhiều thương hiệu
trong nước hơn các thương hiệu quốc
tế và vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng
thuộc về một thương hiệu của Việt Nam
là Vinamilk. 

Cũng theo Campaign Asia-Pacific,
các khảo sát cho thấy người tiêu dùng
đang lựa chọn ủng hộ các công ty đã hỗ
trợ đắc lực cho xã hội trong dịch Covid-
19 và đặc biệt ở Việt Nam, sự phát triển
của các thương hiệu quốc gia có mối
liên hệ mạnh mẽ với những đổi mới
sáng tạo trong giai đoạn khó khăn do
Covid-19. Các chuyên gia thương hiệu
tại Việt Nam cũng cho rằng, Covid-19
là một yếu tố quyết định khiến bảng xếp
hạng các thương hiệu mạnh nhất của
Việt Nam năm 2020 có sự biến đổi lớn. 

Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện
tại Việt Nam cho đến nay, Vinamilk
luôn là công ty tích cực đồng hành cùng
Chính phủ và cộng đồng trong các hoạt
động phòng, chống dịch bệnh. Đến nay,
Vinamilk đã ủng hộ tổng cộng gần 40
tỷ đồng cho các hoạt động phòng,

Ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tạo thuận lợi cho DN để tăng thu NSNN    
Ảnh tư liệu

Phát huy kết quả đạt được trong 9 tháng qua, từ nay đến cuối năm 2020, ngành hải quan tiếp
tục triển khai các đề án cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiều giải pháp tạo thuận lợi
thương mại để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường công tác chống buôn lậu, phấn
đấu thu ngân sách tối thiểu đạt 300.000 tỷ đồng.
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ngành y tế và Bộ tiêu chí an toàn
mà Tổng cục Du lịch đã ban hành
trước đó. Đồng thời, bổ sung các
giải pháp công nghệ số hữu hiệu
để phòng, chống dịch, nhằm sớm
phát hiện những trường hợp nghi
nhiễm để có hướng xử lý kịp
thời. Theo Vụ trưởng Vụ Thị
trường du lịch (Tổng cục Du
lịch) Đinh Ngọc Đức, điều quan
trọng là các DN du lịch phải đảm
bảo an toàn cho du khách. Tổng
cục Du lịch đã yêu cầu Sở Du
lịch các tỉnh, thành phố xây dựng
tiêu chí an toàn, được áp dụng
cho 3 nhóm liên quan gồm: điểm
đến, dịch vụ và khách du lịch;
giám sát để đảm bảo các đơn vị
thực hiện đúng cam kết. 

Ở góc độ DN lữ hành, Phó
Tổng Giám đốc Công ty Vi-
etravel Nguyễn Lê Hương cho
rằng, không chỉ có các đơn vị
cung cấp dịch vụ, điểm đến thực
hiện các biện pháp du lịch an
toàn mà du khách cần phải có ý
thức, hợp tác thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch theo
"thông điệp 5K" của Bộ Y tế
(khẩu trang - khử khuẩn - khoảng
cách - không tụ tập đông người -
khai báo y tế). Biện pháp hiện
nay là các đơn vị lữ hành, điểm
đến vẫn phải tuyên truyền, vận
động, nhắc nhở và cung cấp cho
du khách những vật dụng phòng,
chống dịch cơ bản như khẩu
trang, nước sát khuẩn tay.

Liên kết để tạo ra sản phẩm 
hấp dẫn

Không chỉ chú trọng sự an
toàn, Tổng cục Du lịch kêu gọi
DN và địa phương tăng cường

liên kết để tạo ra sản phẩm hấp
dẫn với giá thành ưu đãi. Theo
Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp
hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế
Bình, lúc này, các đơn vị càng

cần phải phát huy sức mạnh của
liên minh du lịch đã được hình
thành từ giai đoạn trước. "Chỉ
có liên minh, liên kết thì các
đơn vị mới cho ra được những
sản phẩm du lịch chất lượng với
giá hợp lý" - ông Bình nói và
cho rằng, DN nên tập trung vào
chất lượng dịch vụ, giới thiệu
sản phẩm mới lạ. Trong khi đó,
đại diện Sở Du lịch các địa
phương như: Đà Nẵng, Quảng
Ninh, Hà Nội, TP. HCM... cho
biết, thời gian tới đây, các địa
phương sẽ tích cực liên kết, tổ
chức xúc tiến du lịch để tạo
thành những vùng du lịch an
toàn, hấp dẫn cho du khách. 

Là đại diện của một trong
những DN du lịch lớn hàng đầu
Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn Vingroup Đặng Thanh
Thủy cho biết, để kích cầu du
lịch hiệu quả, Vingroup đã xây
dựng chiến lược mới, xác định
phát triển khách nội địa là mục
tiêu chiến lược, đặt mục tiêu
tăng trưởng 2,5 lần so với đỉnh
năm 2019. Nhằm thu hút du
khách đến với chuỗi khách sạn,
khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi

giải trí của Vingroup, Tập đoàn
đã đưa ra sản phẩm có chi phí
hợp lý, chất lượng 5 sao, phù
hợp với đa dạng khách hàng. Có
thể kể đến các gói combo ưu đãi
cho khách du lịch gồm: vé máy
bay, khách sạn, vé trải nghiệm
tại các khu vui chơi giải trí trên
toàn hệ thống Vingroup. Tập
đoàn cũng giảm giá vào khu vui
chơi, đặc biệt là các khu vui
chơi trọng điểm ở miền Tây,
miền Trung, Tây Nguyên.
Ngoài ra, Vinpearl không ngừng
gia tăng trải nghiệm cho du
khách bằng những hạng mục,
dịch vụ mới và đẳng cấp như:
các gói nghỉ dưỡng đặc trưng
của mỗi điểm đến Luxurious
Vinpearl, Exclusive Vinpearl tại
Nha Trang hay Vinpearl Signa-
ture ở Phú Quốc; đầu tư, ra mắt
hàng loạt sản phẩm mới đẳng
cấp quốc tế. 

Bên cạnh các biện pháp thực
hiện an toàn, hấp dẫn cho du
lịch Việt Nam trong giai đoạn
kích cầu lần 2, các địa phương,
DN du lịch cũng mong rằng, để
du lịch thật sự hồi phục và phát
triển bền vững thì những đề
xuất hỗ trợ DN du lịch của Bộ
VH-TT&DL sẽ được chấp
thuận, vì khi được giảm thuế,
phí, các đơn vị cung ứng sẽ
giảm giá dịch vụ, kích cầu du
lịch và khách hàng sẽ được
hưởng lợi.n

KÍCH CầU DU LịCH LầN 2: 

Chú trọng an toàn và hấp dẫn
r LÊ HÒA

chống dịch bệnh và hỗ trợ cộng đồng
vượt qua khó khăn do Covid-19. 

Đặc biệt, Vinamilk đã dành tặng 1,7
triệu ly sữa, tương đương 12,5 tỷ đồng
trao tặng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn, cần sự giúp đỡ thông qua Quỹ sữa
Vươn cao Việt Nam. Song song với đó là
các hoạt động ủng hộ cho công tác phòng,
chống dịch của Chính phủ và các địa
phương cũng như đồng hành cùng lực
lượng tuyến đầu chống dịch với ngân sách
gần 20 tỷ đồng. Cùng với Công ty, tập thể
người lao động của Vinamilk cũng đã góp
sức bằng “những bước đi” thông qua
chương trình nội bộ “Triệu bước đi, đẩy
lùi Cô-vi”, gây quỹ hơn 2 tỷ đồng để hỗ
trợ trẻ em khó khăn trong đại dịch. 

Trong năm 2020, bất chấp những trở
ngại chung do đại dịch Covid-19 gây ra,
Vinamilk vẫn nỗ lực triển khai các hoạt
động cộng đồng, trao tặng sữa cho trẻ em
tại nhiều địa phương như: Hà Nội, TP.
HCM, Phú Yên, Thừa Thiên Huế…
Vinamilk cũng tích cực đồng hành cùng
nhiều tỉnh, thành cả nước trong chương
trình Sữa học đường, giúp học sinh được
chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ hơn để tăng
cường sức khỏe, đề kháng phòng ngừa
dịch bệnh.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ cộng
đồng tích cực và kịp thời trong đại dịch

Covid-19, Vinamilk liên tiếp giới thiệu
các sản phẩm dinh dưỡng có tính đột phá
đến người tiêu dùng. Từ đầu năm 2020
đến nay, Công ty đã ra mắt và cải tiến đổi
mới nhiều sản phẩm, nổi bật có: Cà phê

đóng chai Hi! Café, Sữa bột trẻ em có tổ
yến, Sữa chua Organic chuẩn châu Âu,
Sữa tươi tiệt trùng có chứa tổ yến… Các
dòng sản phẩm giúp tăng cường đề kháng,
bổ trợ sức khỏe cũng được Vinamilk tích

cực giới thiệu đến người tiêu dùng trong
giai đoạn dịch bệnh vừa qua.

Trách nhiệm xã hội và đổi mới sáng
tạo là những yếu tố đã giúp Vinamilk nhận
được sự ủng hộ từ người tiêu dùng, góp
phần đưa Công ty này trở thành thương
hiệu dẫn đầu Top 10 thương hiệu mạnh
nhất của Việt Nam và thuộc Bảng xếp
hạng 1.000 thương hiệu hàng đầu châu Á.
Mới đây, thương hiệu Vinamilk cũng đã
được Forbes Việt Nam vinh danh trong
Bảng xếp hạng 50 thương hiệu dẫn đầu,
với giá trị 2,4 tỷ USD, tăng 200 triệu USD
so với năm 2019. Vinamilk cũng là thương
hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam
chọn mua nhiều nhất trong 8 năm liền
(2012-2020) theo Worldpanel thuộc Kan-
tar công bố.

Ông Phan Minh Tiên - Giám đốc Điều
hành Marketing (Vinamilk) - chia sẻ:
“Với tầm nhìn trở thành biểu tượng niềm
tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh
dưỡng và sức khỏe, phục vụ cho cuộc
sống và con người, Vinamilk luôn luôn
nỗ lực để mang đến những giá trị tốt nhất
cho người Việt Nam. Vinamilk luôn xác
định sự phát triển của DN phải song hành
cùng lợi ích mang đến cho xã hội, mà
trong đó đặc biệt là trẻ em, thế hệ tương
lai của đất nước”.

Vinamilk là thương hiệu quốc gia, có
lịch sử hơn 44 năm hình thành, phát triển
và gắn bó với nhiều thế hệ người Việt
Nam. Không chỉ là thương hiệu hàng đầu
Việt Nam, vị thế thương hiệu của
Vinamilk trên thị trường thế giới ngày
càng được khẳng định. Bắt đầu xuất khẩu
sản phẩm từ năm 1997, đến nay, Vinamilk
đã có mặt tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ,
mang thương hiệu sữa Việt đến gần hơn
với người tiêu dùng trên thế giới.n

Vinamilk dẫn đầu Bảng xếp hạng Top 10
thương hiệu mạnh nhất Việt Nam
r P.V

Các sản phẩm mới của Vinamilk được người tiêu dùng đón nhận tích cực

Báo cáo của ngành du lịch thế giới cho thấy, do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, hết quý I/2020, doanh thu từ du lịch của thế giới giảm
22%, sang quý II giảm 87%, 6 tháng năm 2020 giảm 65%, ngành
du lịch thế giới thiệt hại 440 tỷ USD. Tổ chức Du lịch thế giới cho biết,
nếu dịch còn diễn biến phức tạp, năm 2020 doanh thu toàn ngành
được dự báo sẽ giảm 1.000 tỷ USD và giảm 1 tỷ khách du lịch.n

Hoạt động du lịch nội địa được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại vào những
tháng cuối năm 2020                                                      Ảnh: V.TUÂN
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Giới thiệu sách Bác Hồ với doanh nghiệp
và doanh nhân Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản cuốn
sách “Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt
Nam”. Cuốn sách gồm 74 bài nói, bài viết của Bác từ
ngày đầu thành lập nước đến năm 1969 liên quan đến
phát triển kinh tế và DN, doanh nhân Việt Nam, giúp các
nhà hoạch định chính sách, cán bộ nghiên cứu, cán bộ
làm công tác quản lý nhà nước, các nhà kinh doanh và
bạn đọc hiểu được tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
về vấn đề DN, doanh nhân, đường lối phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.n YẾN NHI

Gặp mặt, tuyên dương điển hình 
“Dân vận khéo”

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác
dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), Ban Dân
vận T.Ư vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương điển hình
“Dân vận khéo” toàn quốc. 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động
từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi
đua yêu nước ngành dân vận, xây dựng được hàng vạn
mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong công tác vận
động nhân dân, góp phần đưa công tác dân vận của cả hệ
thống chính trị đạt được những kết quả tích cực. Nhân
dịp này, Ban Dân vận T.Ư đã trao tặng Bằng khen cho
72 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 và cho
các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi Báo chí viết
về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.n

P.LAN

Tổ chức Liên hoan Phim tài liệu khoa học
quốc tế 2020 - Đợt 1

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết
định cho phép Viện Goethe Hà Nội phối hợp với Thư
viện Khoa học tổng hợp TP. HCM tổ chức Liên hoan
Phim tài liệu khoa học quốc tế 2020 - Đợt 1 từ tháng 10
đến ngày 31/12/2020. Địa điểm tổ chức tại Viện Goethe
Hà Nội và một số trường học tại: Hà Nội, TP. HCM, Sơn
La, Lâm Đồng, Bến Tre, Tiền Giang. Các phim được
trình chiếu theo giấy phép của Cục Điện ảnh. Việc tổ
chức các hoạt động chiếu phim chỉ được thực hiện tại
các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm
soát an toàn và phải tuân thủ quy định về phòng, chống
dịch bệnh.n              THANH XUYÊN

Trao Giải báo chí về phòng, chống thiên tai
Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT)

phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà
báo Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc
(UNDP) vừa tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về
PCTT lần thứ nhất năm 2019.

Với chủ đề “Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ
động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng
đồng”, sau hơn 5 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải đã
nhận được 896 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí. Tại buổi
Lễ, đã có 2 tác phẩm được trao giải Nhất, 7 tác phẩm đạt
giải Nhì, 10 tác phẩm đạt giải Ba và 13 tác phẩm đạt giải
Khuyến khích… Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo T.Ư về
PCTT và UNDP đã phát động Giải báo chí toàn quốc về
PCTT lần thứ hai năm 2020 với chủ đề “Vì một xã hội
an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi
khí hậu”.n                   Đ.KHOA

Phòng ngừa sự cố môi trường do chất thải
y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó
sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021-2025,
nhằm phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ, sự cố môi
trường do chất thải y tế; chủ động ứng phó, ngăn chặn, xử
lý kịp thời sự cố môi trường do chất thải y tế. Kế hoạch
xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ, thời hạn
hoàn thành, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của cơ
quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai
phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế,
bảo đảm tính kịp thời, an toàn và hiệu quả.n N.HỒNG

Thời gian gần đây, dư luận đang
có nhiều ý kiến khác nhau về cuốn
sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt
lớp 1 do nhóm Cánh Diều biên
soạn. Trong đó, một số ý kiến cho
rằng cuốn sách có quá nhiều
“sạn", không ít bài tập đọc,
chuyện phỏng tác không mang ý
nghĩa giáo dục, từ ngữ khó hiểu,
không phổ biến, không phù hợp
với trẻ em - đối tượng mới tiếp cận
ngôn ngữ. 

Dư luận, phụ huynh băn khoăn
Nội dung và hình ảnh trong cuốn

Tiếng Việt lớp 1 - bộ Cánh Diều -

được chia sẻ rộng rãi mấy ngày qua
trên các phương tiện thông tin đại
chúng, mạng xã hội. Nhiều người
tranh cãi việc sách sử dụng truyện
ngụ ngôn, phỏng dịch không phù
hợp. Chẳng hạn, phần tập đọc bài 88
là bài Hai con ngựa, nói về ngựa tía
lười biếng còn ngựa ô chăm chỉ. Khi
thấy ngựa ô “làm hùng hục”, ngựa
tía nói: “Chủ mà giục em làm, em sẽ
trốn”. Bài đọc này bị phản ứng, cho
rằng dạy học sinh lớp 1 thói xấu lười
biếng. Ngoài ra, sách Tiếng Việt 1 -
bộ Cánh Diều - cũng bị phàn nàn về
việc dùng quá nhiều từ địa phương
như “chả”, “má” và cách đặt câu
không theo đúng ngữ pháp. Chẳng
hạn, trong bài 47, sách viết: “Quế có
bà ở quê. Khi bà ra phố, cả nhà có
quà. Quà là rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá
quả. Có khi là cô gà ri”. 

Nhiều phụ huynh chỉ ra, phần tập
đọc này lủng củng, “rổ mơ” là quả
hay rau mơ, đặc biệt là cụm từ “Có
khi là cô gà ri” không theo chuẩn cú
pháp chủ ngữ, vị ngữ. Đa số phụ
huynh cho rằng ngay cả khi trẻ lớp
1 chưa học câu hoàn chỉnh, người
viết sách cũng cần viết đúng để giáo
viên và phụ huynh có thể giải thích
chính xác, giúp trẻ làm quen với câu
đúng ngay từ đầu. Nhiều phụ huynh
chia sẻ đã rất “sốc” khi xem sách của
con. Ngoài chương trình học nặng,
từ ngữ, câu chuyện trong sách “vô
cùng có vấn đề”. Các mẩu chuyện
như: Cua, cò và đàn cá, Hai con
ngựa dạy trẻ “lừa lọc, lười biếng”,
trong khi trẻ thơ mới học, cần được
dạy những điều đúng đắn, dễ hiểu.
Thậm chí từ ngữ trong sách không
phải từ phổ thông chuẩn mà dùng từ
địa phương, nhiều từ vô nghĩa. Ví
dụ: “con quạ kêu quà quà?”; con
ngựa thở “hí hóp”; thay vì nói
“không lo gì, không có gì”, sách dạy
“chả lo gì, chả có gì”…

Phải cầu thị, lắng nghe ý kiến
phản biện

Với vai trò Tổng chủ biên
chương trình giáo dục phổ thông
mới, GS. Nguyễn Minh Thuyết đã
có những giải thích, phản hồi các ý
kiến trao đổi, góp ý. Bên cạnh lý giải
về việc dẫn chuyện nước ngoài,
phương ngữ đưa vào SGK, cách
dùng những từ ngữ cụ thể..., ông
cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm của
Ban Soạn thảo; khẳng định tiếp nhận
các ý kiến trao đổi, phản biện nhưng
nêu rõ những người biên soạn bộ
SGK Tiếng Việt lớp 1 đã “làm rất kỹ
và có quan điểm của mình”; các

truyện ngụ ngôn được sử dụng mang
thông điệp tích cực chứ không tiêu
cực như nhiều người phản ánh. Ông
cũng trấn an rằng, không nên lo học
sinh không hiểu, bởi dạy cho học
sinh hiểu là nhiệm vụ của giáo viên,
giáo viên sẽ giảng cụ thể cho học
sinh để các em không phải tự mình
học với SGK. Tuy nhiên, những lời
biện giải của GS. Thuyết xem ra
chưa đủ để giải tỏa các băn khoăn,
bức xúc của dư luận. Thậm chí, có
những ý kiến chưa chấp nhận với
những giải thích đó và cho rằng Ban
Soạn thảo chưa thực sự lắng nghe,
cầu thị tiếp thu.

Trước những phản ứng của dư
luận về SGK Tiếng Việt 1, Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã yêu
cầu các tác giả, Hội đồng quốc gia
thẩm định SGK Tiếng Việt lớp 1 rà
soát lại toàn bộ nội dung sách và
những vấn đề dư luận phản ánh. Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân
Nhạ khẳng định, điểm nào, chỗ nào
chưa hoàn thiện, Bộ sẽ chỉ đạo đơn
vị chức năng, đặc biệt là yêu cầu Hội
đồng thẩm định SGK phải rà soát,
giải trình rõ và tiếp thu. Nếu điểm

nào chưa phù hợp, Bộ chỉ đạo phải
hoàn thiện để sách càng ngày càng
tốt hơn. “Tới đây, Bộ cũng mở rộng
thêm kênh góp ý, phản biện thêm
ngay từ khâu mà các nhóm tác giả,
các nhà xuất bản đề xuất bản thảo để
tạo điều kiện cho đông đảo thầy cô,
nhân dân góp ý” - Bộ trưởng Phùng
Xuân Nhạ cho biết.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc
hội Phạm Tất Thắng, các vấn đề liên
quan đến giáo dục bao giờ cũng
nhận được sự quan tâm, góp ý rất
tâm huyết của cử tri, nhân dân, xã

hội. Vì vậy, Bộ GD&ĐT cần tiếp thu
trên tinh thần cầu thị. Những ý kiến
xác đáng cần điều chỉnh kịp thời,
hướng dẫn nhà trường, giáo viên
truyền tải đầy đủ chương trình mới.
Các vấn đề sâu về chuyên môn phải
được thông tin phản hồi thấu đáo,
đầy đủ, cụ thể. 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ
GD&ĐT nghiên cứu, tiếp thu một
cách cầu thị, khoa học những góp ý
về SGK lớp 1 mới; giải quyết ngay
các vấn đề chuyên môn, qua đó xem
xét việc điều chỉnh, bổ sung các quy
định biên soạn, thẩm định, phê
duyệt, tập huấn trong những năm
tới. “Bằng ứng dụng công nghệ
thông tin, ngay khi nộp bản thảo cho
Hội đồng quốc gia thẩm định SGK
thì Bộ có thể đưa đồng thời lên
mạng internet, kêu gọi giáo viên,
nhà khoa học, chuyên gia, cộng
đồng, đặc biệt các bậc phụ huynh
cùng góp ý, từ đó xin ý kiến rộng rãi
của toàn xã hội trước khi thẩm định.
Điều này sẽ giảm bớt được các lỗi
khi hoàn thiện sách” - Phó Thủ
tướng gợi ý.n

Cần nghiên cứu, tiếp thu những góp ý về SGK lớp 1 mới để điều chỉnh
phù hợp hơn                                                                           Ảnh: P.TUÂN

SÁCH GIÁO KHOA TIếNG VIệT LớP 1: 

Cần điều chỉnh để phù hợp hơn
r LÊ HÒA

- Thừa Thiên - Huế đang triển khai xây dựng hồ sơ
khoa học về 4 di tích cấp quốc gia gắn liền với Chủ tịch
Hồ Chí Minh để đề nghị xếp hạng là di tích lịch sử quốc
gia đặc biệt.

- Sáng 13/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du
lịch đã làm việc với Cục Bản quyền tác giả về việc xây
dựng nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Dự án

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
- Ngày 12/10, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ
Múa Việt Nam tổ chức Lễ Khai mạc Cuộc thi Tài năng diễn
viên múa 2020 khu vực phía Bắc.

- Mới đây, Sở Du lịch TP. HCM đã có báo cáo về tình
hình hoạt động du lịch 9 tháng năm 2020 và phương
hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.n

TUỆ LÂM
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Báo cáo kiểm toán hoạt động do Cơ
quan Tổng Kiểm soát và Kiểm toán Ấn
Độ (CAG) công bố mới đây đã chỉ trích
nặng nề những yếu kém trong hoạt
động và công tác quản lý của lực
lượng Cảnh sát Delhi trong 7 năm từ
năm 2013-2019. 

Nhiều thiếu sót trong hoạt động
CAG cho biết, Bộ Nội vụ đã thông

qua 12.518 vị trí nhân sự bổ sung cho
lực lượng Cảnh sát Delhi và trước mắt
sẽ giao cho đơn vị tuyển dụng 3.139
cán bộ, song cho đến tháng 8/2020,
công tác tuyển dụng vẫn chưa được
hoàn thành, gây trì hoãn nhiều hoạt
động liên quan. “Việc thiếu 35% nhân
sự đang gây căng thẳng cho hệ thống
cán bộ hiện tại của lực lượng Cảnh sát Delhi và nhiều cán
bộ bị buộc phải làm thêm trong nhiều giờ liên tục” - Báo
cáo nhận định. 

Bên cạnh đó, CAG cũng cho rằng, tỷ lệ cán bộ nữ công
tác tại lực lượng Cảnh sát Delhi chưa đáp ứng yều cầu bình
đẳng về giới, với số cán bộ nữ giảm 11,7% so với chỉ tiêu
đặt ra. Hiện tổng số cán bộ nữ tại đơn vị là 15.360 người
trong khoảng hơn 80.000 nhân sự.

Báo cáo cũng nêu một số quan ngại liên quan đến ứng
dụng bảo vệ nữ giới có tên là Himmat Plus mà Cảnh sát
Delhi đã khởi động từ năm 2018. “Mặc dù đã bỏ ra khoản
chi phí khá lớn là 18,5 triệu Rupee (250.000 USD) vào việc
phát triển Himmat Plus và 680.000 Rupee để triển khai rộng
rãi song những phản hồi về tính hiệu quả của ứng dụng còn
chưa cao, với 34.000 người dùng tại Delhi cài đặt ứng dụng.
Con số này thấp hơn nhiều so với các bang khác như: bang
Bengaluru (50.482 người dùng), bang Maharashtra (84.000
người dùng)” - CAG cho hay. 

Ngoài ra, CAG cũng nhận thấy nhiều vấn đề xoay quanh
công tác đấu thầu mua sắm công đối với ứng dụng quản lý
trộm cắp xe gắn máy cũng như tính xác thực của dữ liệu tổng
hợp thông qua ứng dụng. Khi xem xét các thiết bị trang bị
cho cảnh sát, CAG đánh giá rằng hệ thống cáp mạng được
sử dụng tại Cơ quan này đã lỗi thời khoảng 20 năm. “Đề
xuất nâng cấp hệ thống cáp mạng đã được đưa ra hơn 10
năm trước, song không một nhà thầu nào được chọn. Số
lượng các thiết bị không dây giảm từ con số 9.638 vào tháng
6/2009 xuống 6.172 vào tháng 6/2019. Có 3.870 camera đã
được lắp đặt tại Delhi, song tỷ lệ các camera hoạt động tốt
là rất thấp” - CAG báo cáo. 

Tỷ lệ tội phạm gia tăng
Trong cuộc kiểm toán lần này, CAG cũng chỉ ra một số

thiếu sót tại đơn vị chống khủng bố, đơn vị chống tội phạm
công nghệ thông tin của lực lượng Cảnh sát Delhi, bao gồm
những chỉ trích liên quan đến phương tiện hiện có, thiết bị
phòng vệ… Cũng theo Báo cáo, sự dễ bị tổn thương của hạ
tầng an ninh tại lực lượng Cảnh sát Delhi chủ yếu xuất phát từ
nguyên nhân công nghệ lạc hậu, khiến nhiều thông tin, dữ liệu
bị đánh cắp. 

Điểm đáng chú ý của bản Báo cáo kiểm toán lần này là số
trường hợp phạm tội ở Delhi trong năm 2019 tăng vọt 275%
so với năm 2013. Với dân số hơn 16 triệu người, Delhi nổi tiếng
là Thủ đô của những vụ tấn công tình dục ở Ấn Độ, với số vụ
nhiều nhất trên cả nước. Một kết quả khảo sát cho thấy, gần
100% bé gái, phụ nữ ở Delhi độ tuổi từ 10 - 60 cho biết, họ
từng trở thành nạn nhân của vụ quấy rối, bị cưỡng bức lao động
nặng nhọc hoặc bị bắt buộc làm việc trong ngành công nghiệp
tình dục ở các đô thị lớn.

Một số chuyên gia nhận định, sự chênh lệch giàu nghèo,
thiếu kiên nhẫn và lối sống buông thả thiếu quản lý, muốn giàu
lên nhanh chóng của một bộ phận thanh, thiếu niên đã dẫn đến
các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội.

CAG khuyến nghị lực lượng Cảnh sát Delhi cần mở rộng
quân số và kêu gọi Chính phủ cho phép cảnh sát thực hiện nhiều
biện pháp mạnh để đối phó với tội phạm, tăng cường kiểm tra
các phương tiện đi lại khắp Thành phố và lập các đội chuyên
đối phó tội phạm. Song song với đó, cần ưu tiên quan tâm đến
các vấn đề về sự an toàn của phụ nữ, mối đe dọa của tội phạm
đường phố, phòng chống khủng bố để có những giải pháp tập
trung, hiệu quả hơn.n (Theo Times of India và Times Now)

Tỷ lệ tội phạm gia tăng mạnh tại Delhi                                                          Ảnh: ST

Ủy ban Kiểm toán Philippines
(COA) vừa qua đã chỉ ra

những lỗ hổng nghiêm trọng trong
việc thực hiện chương trình trợ cấp
lương hưu cho công dân cao tuổi,
theo đó chỉ trích Bộ Phúc lợi xã hội
và Phát triển (DSWD) đã tạo nhiều
rào cản không đáng có khiến nhiều
người cao tuổi không được thụ
hưởng lợi ích từ chương trình.

Những nhận định này được
đưa ra trong Báo cáo kiểm toán
thường niên năm 2019 đối với
DSWD, cơ quan chủ quản của
chương trình. Cũng trong bản Báo
cáo này, COA còn ghi nhận nhiều
sai phạm trong thực hiện chương
trình an sinh bền vững trị giá 763

triệu Peso và chương trình cung
cấp thực phẩm bổ sung có giá trị
gần 200 triệu Peso.

Theo Báo cáo, hiện có 317.000
công dân cao tuổi đã tiếp nhận
phúc lợi cho giai đoạn đầu của
năm 2020 theo chương trình trợ
cấp lương hưu của Chính phủ,
song mới chỉ chiếm 9% trong tổng
số 3,5 triệu người thuộc đối tượng
tiếp nhận trợ cấp lương hưu. 

Các kiểm toán viên nhà nước
cho biết, nhiều cán bộ của DSWD
không tuân thủ theo bộ quy tắc
ứng xử, lơ là trong giám sát tính
thanh khoản của các khoản tiền
giải ngân, khiến chương trình
không đạt được các mục tiêu như
mong muốn. Bên cạnh đó, COA
cũng cho biết, DSWD đã không
tuân thủ Luật Đấu thầu Chính phủ
trong quá trình mua sắm hàng hóa

phúc lợi với giá trị sai phạm hơn
184 triệu Peso.  

“Những lỗ hổng được chỉ ra
trong việc thực hiện chương trình trợ
cấp lương hưu cho công dân cao tuổi
đã cản trở người thụ hưởng chính
đáng được hưởng lợi và tạo ra những
rủi ro thất thoát NSNN lớn thông qua
gian lận, trộm cắp” - COA nhận định.

Phản hồi lại các kết quả từ bản
Báo cáo, DSWD cho rằng, việc

thiếu thốn nhân sự cũng là một
trong những nguyên nhân dẫn đến
các sai sót và chậm trễ trong thực
hiện. Theo DSWD, chỉ có 50 cán
bộ giải ngân được giao nhiệm vụ
phân phát 2,19 tỷ Peso tới những
người thụ hưởng đạt yêu cầu.

Được biết, chương trình trợ
cấp lương hưu của Chính phủ
Philippines hiện đã được triển khai
tại 9 khu vực bao gồm: Cagayan
Valley, Central Luzon, Mimaropa,
Bicol, Western Visayas, Central
Visayas, Northern Mindanao, Soc-
cksargen và Cordillera.n

(Theo Manila Bulletin 
và COA) 

HOÀNG BÁCH

PHILIPPINES:

Ủy ban Kiểm toán “vẫy cờ” chương trình 
trợ cấp lương hưu của Chính phủ

Pakistan: Kiểm toán lên án 
tình trạng gian lận thuế

Mới đây, Phòng Kiểm toán nội bộ thuộc
Tổng cục Thuế Pakistan đã công bố một báo cáo
kiểm toán trong đó chỉ ra hàng loạt vụ gian lận
tiền nộp thuế lên đến hàng tỷ Rupee. Cụ thể,
nhiều cá nhân, DN đã gian lận trong báo cáo lợi
nhuận để giảm tiền thuế phải nộp, thậm chí trốn
thuế. Theo Báo cáo, số tiền thuế gian lận trong 5
năm qua lên đến gần 1.258 tỷ Rupee, tương
đương 7,7 triệu USD. Phòng Kiểm toán nội bộ
đã đề xuất một số biện pháp để ngăn chặn những
hành vi gian lận tương tự có thể xảy ra.n

(Theo pakistantoday)
Hoa Kỳ: Góc khuất trong hoạt động
của Hệ thống Đại học California 

Theo kết quả cuộc kiểm toán của KTNN
bang California mới được công bố, Hệ thống
Đại học California (UC) đã tiếp nhận hàng loạt
sinh viên sai quy định trong suốt thập kỷ qua.
Các sinh viên này được vào học tại UC nhờ có
điều kiện kinh tế và mối quan hệ quen biết với
các cán bộ công tác tại UC. Đáp lại những phát
hiện trên, UC cho biết sẽ thực hiện một số thay
đổi đối với quy trình tuyển sinh dựa trên các
khuyến nghị của cuộc kiểm toán.n

(Theo patch.com)
Kenya: Lên kế hoạch kiểm toán 
Ủy ban Quản lý thịt gia cầm 

Chính phủ Kenya vừa công bố kế hoạch tiến
hành một cuộc kiểm toán pháp lý đối với hoạt
động của Ủy ban Quản lý thịt gia cầm Kenya
(KMC). Cuộc kiểm toán được tiến hành trong
bối cảnh có nhiều nghi vấn trong một số giao
dịch trong quá khứ của KMC liên quan đến xung
đột lợi ích, gian lận và biển thủ ngân sách. Chính
phủ Kenya sẽ tiến hành lựa chọn hãng kiểm toán
thông qua đấu thầu công khai.n

(Theo Business Daily Africa)

ẤN Độ:

Lực lượng Cảnh sát Delhi bị chỉ trích
thiếu năng lực
r NGỌC QUỲNH

Chính phủ nước Cộng hòa Congo sẽ sớm
khởi động một cuộc kiểm toán phối hợp nhằm
nhanh chóng hoàn trả các khoản tiền thuế giá trị
gia tăng cho các thợ mỏ ở nước này.n

(Theo Mining MX)
Ủy ban Báo cáo Tài chính Anh (FRC) yêu

cầu các công ty cung cấp thêm thông tin về tác
động của Covid-19 đối với tình hình tài chính
trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.n

(Theo WSJ)
Hãng kiểm toán EY công bố doanh thu toàn

cầu đạt 37,2 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc
vào tháng 6/2020.n (Theo Accountancy Daily)

K.LINH - N.QUỲNH
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Đầu tháng 10, KTNN bang Oklahoma (Hoa Kỳ) đã họp báo
công bố kết quả phần đầu tiên của cuộc kiểm toán xem xét
các hoạt động, đặc biệt là tình hình tài chính, của Hệ thống
Trường Epic Charter (ECS) tại TP. Oklahoma.

Cáo buộc ECS gian lận tài chính
Hệ thống Trường Epic Charter trước đây xuất phát điểm là

một trường học bán công, dạy theo phương pháp đào tạo trực
tuyến, sau đó đã phát triển thành một hệ thống các trường và hiện
nay trở thành hệ thống trường công lập lớn nhất bang Oklahoma.
ECS miễn học phí cho trẻ em từ cấp mẫu giáo đến hết lớp 12. Hệ
thống Trường đã có sự phát triển vượt bậc kể từ khi được hai
thành viên là ông Ben Harris và David Chaney thành lập vào năm
2011. Hiện, ECS có khoảng 46.000 học sinh. ECS có Quỹ
Khuyến học và thường hỗ trợ từ 800 - 1.000 USD cho mỗi học
sinh để được tham gia các lớp học ngoại khóa như: võ, nhảy, múa,
đàn, yoga...

Dù ngày càng phát triển lớn mạnh về quy mô, trong những
năm gần đây, Ban Lãnh đạo ECS lại bị chỉ trích vì đã sử dụng
những kế hoạch, mánh khóe vô cùng phức tạp để chuyển hàng
chục triệu USD tiền ngân sách thành lợi nhuận hợp pháp cho ECS
và Epic Youth Services - công ty quản lý Hệ thống Trường.

KTNN bang Oklahoma đã công bố một Báo cáo kiểm toán
dài 120 trang, phân tích các hoạt động và tình hình tài chính của
ECS từ năm 2015-2020. Báo cáo cho thấy, Ban Lãnh đạo ECS
đã chuyển khoảng 80 triệu USD vào một tài khoản được gọi là
“Quỹ Khuyến học” do những người sáng lập Trường gồm ông
Ben Harris và David Chaney quản lý, điều đáng nói là Quỹ này
chưa bao giờ được kiểm toán. Gần 46 triệu USD khác đã được
chuyển vào tài khoản của Công ty quản lý Epic Youth Services
do ông Ben Harris, David Chaney và Giám đốc Tài chính của
ECS Josh Brock cùng quản lý. 

Theo Báo cáo kiểm toán, ba người này đưa ra toàn bộ những
quyết định liên quan đến các hoạt động tài chính tại ECS và các
bộ phận, chi nhánh trực thuộc. Những quyết định của các ông này
cũng nhiều lần thể hiện sự xung đột lợi ích cá nhân. 

Cuộc kiểm toán cũng chỉ ra nhiều phát hiện khác liên quan đến
việc chi tiêu ngân sách của ECS sai mục đích. Điển hình là gần
đây, ECS đã chi 3 triệu USD chi phí quảng cáo trong ba tháng để
thu hút sinh viên mới cho các trường trong Hệ thống, Công ty quản
lý Epic Youth Services cũng tự ý sử dụng 203.000 USD từ Quỹ
Khuyến học để mở rộng hoạt động của mình sang bang California. 

Các kiểm toán viên KTNN cho biết thêm, hai ông Ben Harris
và David Chaney đã sử dụng nhân sự và ngân sách của ECS tại
bang Oklahoma cho các hoạt động kinh doanh cá nhân ở bang

California, đồng thời sử dụng tài sản từ các tài khoản ngân hàng
của ECS để làm tài sản thế chấp nhằm vay tiền phục vụ mục đích
kinh doanh của cá nhân ở California. 

Cần tiếp tục điều tra hoạt động của ECS
Các kiểm toán viên của Bang với hơn 20 năm kinh nghiệm

nhấn mạnh rằng, những vấn đề được phát hiện trong cuộc kiểm
toán Hệ thống Trường Epic Charter và Công ty quản lý Epic
Youth Services là một trong những phát hiện tồi tệ nhất họ từng
tiếp cận. 

Hiện tại, Ban Lãnh đạo của ECS vẫn từ chối tất cả các cuộc
phỏng vấn của báo chí, phát ngôn viên của ECS chỉ cho biết các
thành viên trong Ban Lãnh đạo ECS vẫn đang xem xét những
phát hiện cuộc kiểm toán trên chỉ ra.

Ban Lãnh đạo ECS cũng từ chối cung cấp hồ sơ của Epic
Youth Services và Quỹ Khuyến học cho Văn phòng KTNN bang
Oklahoma. KTNN Bang cho biết sẽ gửi Báo cáo kiểm toán tới
các cơ quan điều tra của bang Oklahoma và liên bang, bao gồm
Cục Điều tra liên bang Hoa Kỳ và Tổng cục Thuế. Theo Cơ quan
Điều tra bang Oklahoma, họ đã và đang điều tra Hệ thống Trường
và những thành viên Ban Lãnh đạo ECS trong nhiều năm qua,
những phát hiện trong cuộc kiểm toán của KTNN Bang sẽ hỗ trợ
rất nhiều cho cuộc điều tra của Cơ quan trong thời gian tới. 

Thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt và Giám đốc Sở Giáo
dục Bang Joy Hofmeister nhận định rằng, những sai phạm tại
ECS trong những năm qua là “vô cùng đáng lo ngại”, đồng thời
yêu cầu Văn phòng KTNN Bang cần tiếp tục thực hiện các cuộc
kiểm tra sát sao để làm rõ những cáo buộc liên quan đến ECS.n

(Theo nwaonline.com và tulsaworld.com)

Nhiều sai phạm của ECS bị lên án                              Ảnh: ST

Mới đây, Viện Kiểm toán viên
nội bộ Vương quốc Anh

(CIIA) đã hoàn thành và công bố
kết quả một cuộc khảo sát các
giám đốc điều hành, những người
đứng đầu các bộ phận kiểm toán
nội bộ tại các tổ chức, DN về ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19
đến công việc của họ… Theo đó,
kết quả khảo sát đã cho thấy mức
độ ảnh hưởng nghiêm trọng của
dịch bệnh đến các hoạt động của
kiểm toán nội bộ, đồng thời đưa
ra khuyến nghị để cải thiện tình
trạng này. 

Kết quả cuộc khảo sát được
công bố sau khi CIIA đệ trình lên

Ủy ban Lựa chọn chiến lược kinh
doanh, năng lượng và công
nghiệp đề xuất thực hiện cải cách
hoạt động kiểm toán, trong đó đưa
ra một số biện pháp giúp tăng
cường công tác quản trị DN, đặc
biệt trong tình hình dịch bệnh.

Kết quả cho thấy, có tới gần
một nửa (46%) các bộ phận kiểm
toán nội bộ tại Anh bị ảnh hưởng
nghiêm trọng do phải tạm dừng, trì

hoãn, hủy bỏ và thay đổi nhiều
hoạt động kể từ khi dịch bệnh xuất
hiện. Các chuyên gia kiểm toán
nội bộ đã không thể thực hiện
công việc thường xuyên của mình,
kéo theo nhiều vấn đề như hoạt
động kinh doanh xuất hiện nhiều
rủi ro hơn, nhiều vấn đề khác cũng
trở thành mối lo của DN như:
dòng tiền, tính thanh khoản, vấn
đề an ninh mạng, gian lận…

Giám đốc Điều hành của CIIA
John Wood nhấn mạnh: “Nghiên
cứu cho thấy, đại dịch Covid-19
đã có tác động sâu sắc và có thể
phá hoại kế hoạch hoạt động của
nhiều tổ chức. Nó đã tạo ra một
cuộc khủng hoảng nghiêm trọng
trên mọi lĩnh vực ở Anh”. Theo
kết quả khảo sát, mặc dù các
chuyên gia kiểm toán nội bộ đã
thích ứng và chuẩn bị kế hoạch

phục hồi, nhiều kế hoạch quan
trọng trong năm đã buộc phải hủy
bỏ gây nhiều hậu quả cho các
DN. Ông John Wood cũng dự
đoán, năm 2021, nền kinh tế sẽ là
một bức tranh khá ảm đạm, do
đó, ông kêu gọi các ủy ban kiểm
toán, các tổ chức kiểm toán nội
bộ và các bên liên quan cần đặc
biệt lưu tâm đến những khó khăn
này, từ đó, đưa ra những kế hoạch
quản lý rủi ro, củng cố công tác
quản trị và nâng cao năng lực
kiểm soát nội bộ.n

(Theo International 
Accounting Bulletin)

TUỆ LÂM

ANH: 

Kiểm toán nội bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vì dịch bệnh Covid-19

Đào tạo về kiểm toán khu vực công
Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Thái

Bình Dương vừa tổ chức khóa đào tạo trực tuyến
nhằm củng cố kiến   thức của kiểm toán viên khu
vực công về vai trò của họ trong việc nâng cao
trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, liêm
chính của Chính phủ và các tổ chức công.
Chương trình hướng đến nhiều đối tượng, đặc
biệt là những người mới vào nghề và cả các kiểm
toán viên có kinh nghiệm nhằm bám sát các vấn
đề nổi cộm trong nghề.n     (Theo PASAI)

Đổi mới kiểm toán trước 
khủng hoảng

Cuối tháng 9 vừa qua, Liên minh Kiểm toán
viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế
đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với chủ đề “Đổi
mới kiểm toán trong thời kỳ khủng hoảng”.
Cuộc họp thảo luận về tác động của cuộc khủng
hoảng đối với công tác đổi mới kiểm toán và
phản ánh những bài học quý giá các nước có thể
rút ra từ việc quản lý cuộc khủng hoảng Covid-
19 cho tương lai.n    (Theo AFROSAI-E)  

Xem xét thay đổi chuẩn mực 
kiểm toán

Uỷ ban Giám sát kiểm toán các công ty đại
chúng tại Hoa Kỳ mới đây cho biết, Ủy ban đang
xem xét thay đổi một số chuẩn mực kiểm toán
do công nghệ hiện đại đang ngày càng ảnh
hưởng nhiều đến bản chất, tính chính xác của các
bằng chứng kiểm toán và cách kiểm toán viên
xử lý chúng. Ủy ban kêu gọi kiểm toán viên áp
dụng các công nghệ hiện đại song song với việc
hạn chế những mặt trái công nghệ có thể tạo ra.n

(Theo PCAOB) 

HOA Kỳ: 

Hàng loạt sai phạm bị lên án tại Hệ thống
Trường Epic Charter
r THANH XUYÊN

Vừa qua, cuộc họp lần thứ 17 của Ủy ban
Chính sách, Tài chính và Quản lý của Tổ chức
quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao đã diễn ra
theo hình thức trực tuyến, đảm bảo tiếp tục công
tác phòng, chống Covid-19.n (Theo INTOSAI)

Hãng kiểm toán Deloitte đang đàm phán với
Giám đốc Điều hành các chi nhánh về kế hoạch
cải cách lớn, thậm chí bán lại một số bộ phận
của Hãng.n          (Theo news.sky)

Viện Kiểm toán viên nội bộ Vương quốc Anh
và Ireland mới đây kêu gọi Chính phủ Anh cần
đẩy nhanh kế hoạch thực hiện cải cách lĩnh vực
kiểm toán tại đây.n (Theo accountancytoday)

YẾN NHI 
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Công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT) bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo
hiểm y tế (BHYT) đã góp phần quan trọng đảm bảo quyền lợi

của người tham gia, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật
về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch TTKT thời gian qua còn
không ít khó khăn, thách thức.

BHXH Việt Nam cho biết, 9 tháng năm 2020, toàn ngành đã thực
hiện TTKT theo kế hoạch tại 3.155 đơn vị, đạt 59,09% kế hoạch, trong
đó: thanh tra chuyên ngành (TTCN) đóng là 791 đơn vị, đạt 53,8% kế
hoạch; kiểm tra là 2.117 đơn vị; TTKT liên ngành là 247 đơn vị, đạt
41,76% kế hoạch. Ngoài việc thực hiện TTKT theo kế hoạch, trong 9
tháng năm 2020, toàn ngành đã tổ chức thực hiện 1.384 cuộc TTKT
đột xuất tại 1.808 đơn vị.

Qua TTCN, ngành BHXH đã phát hiện 4.998 lao động thuộc đối
tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian
tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền
phải truy đóng là 44.759 triệu đồng; phát hiện 13.772 lao động đóng
thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 56.733 triệu đồng.
Ngoài ra, công tác TTKT việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã
phát hiện và yêu cầu thu hồi về Quỹ BHXH số tiền 2.889 triệu đồng
do thanh toán các chế độ BHXH không đúng quy định; thu hồi về Quỹ
BHTN số tiền 1.749 triệu đồng do thanh toán, chi trả trợ cấp BHTN
không đúng quy định; thu hồi về Quỹ BHYT số tiền 39.189 triệu đồng
chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT không đúng quy định…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực
hiện kế hoạch TTKT của ngành BHXH thời gian qua còn gặp nhiều
khó khăn. Trong đó, các đơn vị sử dụng lao động chưa nhận thức đầy

đủ về các quy định của pháp luật về thanh tra nên không chấp hành
các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không thực hiện kết luận
TTCN. Ngoài ra, hoạt động TTCN đóng BHXH, BHYT, BHTN của
BHXH một số địa phương mới chỉ tập trung vào phương thức đóng
nhằm đôn đốc thu nợ, chưa triển khai đầy đủ 3 nội dung (đối tượng
tham gia, mức tham gia và phương thức đóng) dẫn đến hiệu quả chưa
cao, nhiều cuộc thanh tra chỉ mang tính hình thức. Đáng chú ý, có 21
tỉnh, thành phố có tỷ lệ thực hiện các cuộc TTKT dưới 50% kế hoạch
được giao; 8 tỉnh, thành phố chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành
đóng theo kế hoạch; 8 tỉnh, thành phố chưa thực hiện kiểm tra nội bộ
cơ quan BHXH theo kế hoạch; 24 tỉnh, thành phố chưa thực hiện kiểm
tra cơ sở KCB BHYT theo kế hoạch…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2020, BHXH Việt
Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai tổ chức
thực hiện theo Quyết định điều chỉnh kế hoạch TTCN và TTKT liên
ngành năm 2020, đảm bảo nguyên tắc không TTKT ngoài kế hoạch;
đồng thời, triển khai xây dựng kế hoạch TTKT năm 2021 đảm bảo
phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 và việc ổn định phát triển
kinh tế của các DN trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Vụ Thanh tra,
kiểm tra phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung nghiên cứu
nâng cấp Phần mềm Quản lý hoạt động TTKT phiên bản 1.0 để có thể
xử lý cơ sở dữ liệu của đối tượng TTKT, rút ngắn thời gian TTKT trực
tiếp và đem lại hiệu quả cao hơn. Đồng thời, tăng cường công tác giám
sát hoạt động các đoàn TTKT bằng việc nghiêm túc thực hiện chế độ
ghi nhật ký thanh tra, báo cáo những nội dung kết quả đã làm, những
phản ánh vướng mắc về cho người giám sát xin ý kiến chỉ đạo kịp thời
nhằm hạn chế những tiêu cực trong hoạt động TTKT.n BẢO TRÂN

Tích cực cải tiến quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính

Hà Nội là một trong những địa
phương có số thu và số chi
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) lớn
nhất cả nước; số đơn vị và đối
tượng tham gia, thụ hưởng chính
sách lớn, thường xuyên biến động,
đối tượng thụ hưởng chế độ chính
sách về BHXH, BHYT hết sức đa
dạng… 5 năm qua, BHXH TP. Hà
Nội luôn hoàn thành, hoàn thành
vượt các chỉ tiêu được BHXH Việt
Nam, HĐND, UBND Thành phố
giao về tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ
số người tham gia BHXH bắt
buộc, bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN) và tốc độ gia tăng số
người tham gia BHXH tự nguyện.

Để đạt kết quả đó, BHXH
Thành phố đã thực hiện tốt công
tác cải cách TTHC và ứng dụng
CNTT trong các khâu nghiệp vụ
từ BHXH Thành phố đến BHXH
quận, huyện, thị xã, nâng cao chất
lượng phục vụ, tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho đối tượng tham
gia, thụ hưởng chính sách BHXH,
BHYT, BHTN. BHXH Thành
phố là đơn vị đi đầu trong cải tiến
quy trình giải quyết TTHC, ứng
dụng CNTT trong quá trình tiếp
nhận và trả kết quả TTHC, được
BHXH Việt Nam lựa chọn để
nhân rộng toàn quốc nhiều mô
hình như: Hệ thống thông tin
giám định BHYT; hệ thống kết
nối với ngân hàng triển khai dịch
vụ công mức độ 4 về kê khai,
đóng nộp BHXH, BHYT của đơn
vị, DN; liên thông giữa hệ thống
quản lý bưu phẩm của bưu điện
với hệ thống tiếp nhận và trả kết
quả “Một cửa điện tử” của
BHXH; ứng dụng CNTT trong
công tác kiểm soát thanh toán ốm

đau, thai sản; cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3 theo
Thông tư liên tịch số
05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT
về khai sinh - khai tử, cấp thẻ
BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Việc tiếp nhận và trả kết quả
TTHC của BHXH Thành phố
được duy trì thực hiện hiệu quả
theo 3 hình thức: giao dịch trực
tiếp tại bộ phận “Một cửa” cơ
quan BHXH, giao dịch hồ sơ điện
tử (File điện tử và chữ ký số, đơn
vị có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7

ngày/tuần) và giao dịch qua dịch
vụ bưu chính công ích (đơn vị
không phải trả phí).

Hơn 98% đơn vị giao dịch 
hồ sơ điện tử

Là đơn vị đầu tiên triển khai
mô hình giao dịch điện tử trong hệ
thống BHXH Việt Nam, BHXH
TP. Hà Nội đẩy mạnh thực hiện
giao dịch hồ sơ điện tử, tập trung
trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT,
BHTN và lĩnh vực cấp sổ, thẻ
BHYT. Số đơn vị giao dịch hồ sơ

điện tử năm 2016 đạt 61%, năm
2019 đạt 97%, 8 tháng năm 2020
đã đạt 98,25% (tăng 37,25% so
với năm 2016). Kết quả khảo sát
chỉ số mức độ hài lòng của tổ
chức, cá nhân đối với hệ thống
BHXH Thành phố (SIPAS) ngày
càng được nâng lên (chỉ số SIPAS
năm 2017 đạt 86,71%, đến hết
tháng 9/2020 đạt 90,38%, tăng
3,67% so với năm 2017).

Từ năm 2016 đến nay, BHXH
TP. Hà Nội đã có nhiều đổi mới,
giải pháp đồng bộ, hiệu quả đem

lại thuận lợi cho các tổ chức, cá
nhân khi đến giao dịch. Số TTHC
và số lượng hồ sơ, chỉ tiêu trên tờ
khai mẫu biểu được cắt giảm từ
115 thủ tục cuối năm 2014, đến
nay còn 28 thủ tục, trong đó có 1
thủ tục liên thông với hệ thống
chính quyền điện tử của UBND
Thành phố (khai sinh - khai tử,
cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6
tuổi); giảm số giờ thực hiện các
thủ tục cho người dân và DN từ
335 giờ năm 2014 xuống còn 51
giờ năm 2017 và giảm số giờ giao
dịch BHXH xuống còn 45 giờ
năm 2019. Số hồ sơ BHXH
Thành phố tiếp nhận tăng nhanh
qua các năm (năm 2016 là
4.528.606 hồ sơ, năm 2019 là
7.466.796 hồ sơ (tăng 64,9% so
với năm 2016), 8 tháng năm 2020
tiếp nhận 7.215.903 hồ sơ).

Với những kết quả đạt được,
trong thời gian tới, BHXH Thành
phố xác định tiếp tục đẩy mạnh
cải cách TTHC, ứng dụng CNTT,
thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử,
dịch vụ công trực tuyến mức độ
4; nâng cao chất lượng phục vụ,
cải cách TTHC, giảm thiểu các
thủ tục phiền hà, tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho đối tượng tham
gia, thụ hưởng BHXH, BHYT,
BHTN, với mục tiêu “Trách
nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng
của người dân và doanh nghiệp
Thủ đô”.n

Người dân làm thủ tục BHXH tại BHXH quận Đống Đa                                                 Ảnh: Đ.KHOA

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đi đầu trong cải cách
thủ tục hành chính
r KIM AN

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về chính sách
bảo hiểm xã hội

Long An: Vận động 
thêm gần 400 người tham
gia bảo hiểm xã hội 
tự nguyện

Trong 2 ngày cuối tuần (10 -
11/10), toàn hệ thống bảo

hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long
An đã đồng loạt ra quân tuyên
truyền, vận động người dân tham
gia BHXH tự nguyện. Kết quả,
đợt ra quân đã vận động được 390
người đăng ký tham gia.

Theo đại diện BHXH tỉnh
Long An, với quyết tâm cao của
cơ quan BHXH và Bưu điện tỉnh,
trong 9 tháng qua, tỉnh Long An
đã vận động thêm được 5.062
người tham gia BHXH tự nguyện,
đạt 82,1% kế hoạch. Mới đây,
BHXH tỉnh tiếp tục được giao chỉ
tiêu phát triển thêm 2.000 người
tham gia BHXH tự nguyện. Để
đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế
hoạch được BHXH Việt Nam
giao, từ nay đến ngày 20/11,
BHXH tỉnh sẽ cân đối thời gian
và nhân lực để tổ chức thêm 2 lần
ra quân; đồng thời chủ động giao
chỉ tiêu, kế hoạch để BHXH và
Bưu điện các huyện, thị xã chủ
động tiếp cận, tuyên truyền, vận
động đạt hiệu quả.n N.KIM

Với những nỗ lực và thành tích xuất sắc về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) trong các khâu nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa vinh dự là một
trong những đơn vị tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chương trình
số 08-Ctr/TU. 
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BHXH Việt Nam cho biết, 9
tháng năm 2020, do ảnh

hưởng của dịch bệnh Covid-19,
nhiều đơn vị, DN phải thu hẹp sản
xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng
hoạt động, người lao động không
có việc làm phải nghỉ việc dẫn đến
số người tham gia BHXH, bảo
hiểm y tế (BHYT) giảm. Tính đến
hết tháng 9, cả nước có trên 15,5
triệu người tham gia BHXH; gần
13 triệu người tham gia bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN); trên 86,7
triệu người tham gia BHYT. So
với cuối năm 2019, mặc dù số
người tham gia BHXH tự nguyện,
BHYT có tăng trưởng dương
nhưng số người tham gia BHXH
bắt buộc, BHTN lại giảm.

Theo tính toán, để đạt được
chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị
quyết số 01/NQ-CP, từ nay đến
cuối năm, toàn ngành BHXH cần
phải phát triển thêm trên 1,7 triệu
người tham gia BHXH; trên 1,3
triệu người tham gia BHTN.
Riêng với BHYT, để đạt tỷ lệ bao
phủ 90,7% dân số theo kế hoạch,
cần thu hút thêm trên 1,3 triệu
người tham gia. Do đó, nhằm
phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đối
tượng tham gia BHXH, BHYT,
toàn Ngành đã thực hiện quyết
liệt nhiều giải pháp. 

Đại diện BHXH tỉnh Bình
Phước cho biết, trước những khó
khăn trong công tác BHXH,
BHYT, HĐND tỉnh đã thông qua
Nghị quyết hỗ trợ một số nhóm
đối tượng tham gia BHYT giai
đoạn 2020-2025 như: hỗ trợ

100% mệnh giá BHYT cho đối
tượng cận nghèo; hỗ trợ 30 -
50% mệnh giá BHYT cho hộ gia
đình làm nông - lâm nghiệp.
Ngay khi Nghị quyết của HĐND
tỉnh được ban hành, cán bộ
BHXH đã đến từng địa bàn
tuyên truyền, vận động người
dân tham gia. Đồng thời, BHXH
tỉnh cũng tổ chức các hội nghị
tuyên truyền phát triển BHXH tự
nguyện tại các xã và tại các trung
tâm thương mại…

Còn tại TP. HCM, lãnh đạo
BHXH Thành phố cho biết, công

tác BHXH, BHYT trên địa bàn
Thành phố những tháng đầu năm
bị tác động mạnh bởi dịch Covid-
19. Tháng 6, 7/2020, đối tượng
tham gia BHXH, BHYT tăng,
nhưng đến tháng 8/2020 lại giảm
do dịch quay trở lại. Tuy nhiên, cơ
quan BHXH đã có nhiều giải pháp
trong công tác mở rộng đối tượng
như: rà soát qua dữ liệu do cơ
quan thuế cung cấp; tăng cường
tuyên truyền phát triển BHXH tự
nguyện tại các xã, phường, tổ dân
phố và tại các hộ gia đình; phát
triển BHYT học sinh, sinh viên

(HSSV); tham mưu để UBND
Thành phố ban hành văn bản chỉ
đạo triển khai thực hiện công tác
BHXH, BHYT…

Trong khi đó, lãnh đạo BHXH
tỉnh Nghệ An cho biết, mặc dù số
người tham gia BHXH, BHYT
trên địa bàn tỉnh liên tục tăng, tuy
nhiên, tốc độ tăng còn chậm, số
người tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình chưa
tương xứng với tiềm năng và yêu
cầu đề ra. Vì vậy, để hoàn thành
kế hoạch, BHXH tỉnh đề nghị,
các đơn vị trực thuộc và BHXH

các huyện, thành phố cần khẩn
trương rà roát lại chỉ tiêu, kế
hoạch; giao chỉ tiêu gắn với trách
nhiệm của từng công chức, viên
chức (CCVC), trên cơ sở đó đưa
ra tiêu chí thi đua, xếp loại, đánh
giá CCVC vào dịp cuối năm.
Đồng thời, rà soát các dự án mới
đi vào hoạt động trên địa bàn để
tiếp cận, khai thác lao động tham
gia BHXH bắt buộc; theo dõi, rà
soát, chuyển danh sách người
tham gia BHXH tự nguyện,
BHYT sắp đến hạn đóng cho hệ
thống đại lý để tiếp tục có kế
hoạch tuyên truyền, vận động. 

Mới đây, BHXH Việt Nam
vừa có Công văn yêu cầu BHXH
các tỉnh, thành phố khẩn trương
hoàn thiện rà soát, phân loại đối
tượng chưa tham gia BHXH;
hằng tuần, hằng tháng, xây dựng
kế hoạch, giao chỉ tiêu và phân
công lãnh đạo, cán bộ phối hợp
chặt chẽ với chính quyền địa
phương, hệ thống đại lý thu triển
khai công tác tuyên truyền, vận
động, phát triển người tham gia
BHXH tự nguyện. Cơ quan
BHXH cần phối hợp chặt chẽ với
cơ quan quản lý lao động, cơ
quan cấp phép thành lập DN và
các đơn vị liên quan để khai thác
đối tượng tham gia BHXH,
BHYT bắt buộc; nắm bắt các đối
tượng đang tham gia BHYT, chú
trọng đối tượng thuộc diện cận
nghèo, thoát nghèo, người dân tại
các xã nông thôn mới; hộ làm
nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có
mức sống trung bình; HSSV tại
các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề
nghiệp để kịp thời tuyên truyền,
vận động tiếp tục tham gia
BHYT. Đồng thời, BHXH các địa
phương cần báo cáo cấp ủy, chính
quyền địa phương huy động sự hỗ
trợ hợp pháp của người dân, DN
để mua BHYT cho các đối tượng
thuộc hộ cận nghèo và đối tượng
có hoàn cảnh khó khăn.n

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
r BẢO TRÂN

Cán bộ ngành BHXH vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT Ảnh: ST

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội
(BHXH) Việt Nam đã có nhiều văn

bản, chỉ đạo hướng dẫn BHXH các địa
phương, đồng thời tích cực phối hợp với
các Bộ, ngành  phòng, chống kịp thời, hiệu
quả các “chiêu” lạm dụng, trục lợi Quỹ
BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, BHXH Việt Nam đã có Công
văn chỉ đạo và hướng dẫn BHXH địa
phương thực hiện rà soát các trường hợp
hưởng trợ cấp BHXH một lần không đúng
quy định và thu hồi số tiền hưởng sai; chỉ
đạo rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu,
trợ cấp BHXH hằng tháng nhận bằng tiền
mặt, tránh trường hợp chi trả khống, không
có người thực hưởng, không có hồ sơ
hưởng BHXH; thường xuyên phối hợp với
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-
TB&XH), Trung tâm Dịch vụ việc làm chia
sẻ dữ liệu thông tin đóng BHTN, thông tin
giải quyết trợ cấp thất nghiệp để kịp thời
thông báo cho nhau, nhằm ngăn chặn lạm
dụng Quỹ BHTN…

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm
2020, lợi dụng tình hình dịch Covid-19
khiến nhiều người lao động (NLĐ) gặp
khó khăn, trên mạng xã hội đã xuất hiện
những thông tin xấu, giả mạo nhằm thu
mua sổ BHXH của NLĐ. Thực hiện chỉ

đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã
ban hành Công văn số 1164/BHXH-CSXH
yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn
trương rà soát, nắm tình hình thu gom, mua
bán sổ BHXH tại địa bàn quản lý và thực
hiện đúng quy định pháp luật về BHXH,
các quy trình nghiệp vụ và chỉ đạo của
BHXH Việt Nam.

Kết quả, trên cơ sở kết luận kiểm toán
của KTNN, BHXH các tỉnh, thành phố đã
tiến hành rà soát và thu hồi hàng tỷ đồng
đối với nhiều trường hợp hưởng trợ cấp
BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp không
đúng quy định. Bên cạnh đó, qua rà soát,
BHXH các địa phương đã phát hiện nhiều
vụ việc trục lợi Quỹ BHXH. 

Điển hình như tại tỉnh Hậu Giang, từ
tháng 9/2018 đến tháng 12/2019, Trung tâm
y tế huyện Phụng Hiệp đã cấp khống 225
giấy chứng nhận và Trạm y tế xã Tân Bình
đã cấp 1 giấy chứng nhận cho NLĐ. Trong
các trường hợp này, BHXH tỉnh Hậu Giang
đã chi trả cho 211 trường hợp với tổng số

tiền hơn 992,1 triệu đồng, còn lại 15 trường
hợp chưa chi trả. Đến ngày 31/7/2020,
BHXH tỉnh đã thu hồi số tiền hơn 77,3 triệu
đồng. Trước vụ việc trên, BHXH Việt Nam
đã có Công văn đề nghị UBND tỉnh Hậu
Giang chỉ đạo cơ quan chức năng chấn
chỉnh hoạt động của các cơ sở khám, chữa
bệnh; đồng thời tăng cường điều tra, thanh
tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh để
phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo
quy định của pháp luật đối với các hành vi
vi phạm pháp luật về BHXH. 

Tương tự, tại tỉnh Hà Nam, cơ quan
BHXH đã thực hiện thu hồi tiền trợ cấp ốm
đau, dưỡng sức của 20 trường hợp NLĐ
vẫn đi làm và hưởng lương; tại Nam Định
chuyển thanh tra, kiểm tra đối với 2 trường
hợp đóng BHXH 6 tháng trước khi sinh.
Tại tỉnh Thái Nguyên, cơ quan BHXH đã
phát hiện, xử lý 47 trường hợp sử dụng giấy
ra viện, giấy chứng nhận không đúng quy
định; kiểm tra 10 đơn vị phát hiện 4 trường
hợp đóng không đúng đối tượng đã thanh

toán chế độ ngắn hạn; BHXH tỉnh Vĩnh
Long từ chối thanh toán 174 trường hợp đề
nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản
chưa đúng quy định…

Về tình hình trục lợi từ việc thu gom,
mua bán sổ BHXH, báo cáo nhanh của
BHXH các tỉnh, thành phố đến ngày
01/7/2020 cho thấy, có 7/63 tỉnh phát hiện
trường hợp một người được ủy quyền nhận
BHXH một lần cho từ 2 người trở lên với
495 trường hợp, trong đó có một số trường
hợp một người nhận ủy quyền của nhiều
NLĐ. BHXH các tỉnh, thành phố đã chuyển
danh sách người được ủy quyền nhận
BHXH một lần đến cơ quan công an điều
tra, xử lý. 

Để tiếp tục phòng, chống việc lạm
dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHTN, Ban
Thực hiện chính sách BHXH đang tích cực
phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên
cứu, hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm
nghiệp vụ nhằm cảnh báo, sớm phát hiện
các trường hợp hưởng trùng, hưởng chưa
đúng quy định về BHXH, BHTN… đồng
thời tăng cường công tác kiểm tra, hậu
kiểm, công tác theo dõi chuyên quản bằng
công nghệ thông tin để kịp thời phát hiện,
chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm.n

THU NGUYỆT

Trước tình hình phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) gặp nhiều khó khăn do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành BHXH đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để
hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. 

Chủ động phòng, chống lạm dụng, trục lợi
Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp


