
Mặc dù năm 2020 ghi nhận những suy giảm mạnh về tăng trưởng
và hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của tất cả các nước trên thế giới,

trong đó có Việt Nam, song âm hưởng chung hội tụ trong các đánh
giá và dự báo về kinh tế Việt Nam là rất tích cực. Việt Nam nằm trong
số hiếm hoi các nước vẫn giữ được mức tăng trưởng GDP dương
2,91%. Với tinh thần đó, “dù không đạt một số chỉ tiêu kinh tế - xã
hội như mục tiêu đề ra vì lý do khách quan, năm 2020 vẫn được đánh
giá thành công hơn 2019”, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp trực tuyến Chính phủ với
các địa phương cả nước ngày 28/12/2020.

Đặc biệt, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam là 1 trong 16
nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới và sẽ phục hồi kinh tế
nhanh hình chữ V, với mức từ hơn 6 - 11,2% trong năm 2021. Chẳng
hạn, trong các dự báo mới nhất cuối năm 2020, WB dự báo Việt Nam
sẽ tăng trưởng khoảng 6,8% GDP trong năm 2021 và sẽ ổn định
quanh mức 6,5% các năm tiếp theo; ADB dự báo Việt Nam tăng
trưởng năm 2021 là 6,1%; IMF dự báo lạm phát ở mức 3,5% trong
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THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nhân dịp bước sang năm mới 2021, thay mặt Ban cán sự đảng, Đảng uỷ và lãnh đạo Kiểm toán
nhà nước (KTNN), tôi thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
ngành KTNN cùng gia đình lời chúc tốt đẹp nhất!

Năm 2020 là dấu mốc quan trọng đối với ngành KTNN trong việc hoàn thành thắng lợi Chiến
lược phát triển KTNN giai đoạn 2010-2020, tạo tiền đề vững chắc để bước vào giai đoạn mới, thực
hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Năm
qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lụt, kinh tế thế giới khó khăn
đã tác động đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội đất nước, nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp hiệu quả của các Bộ, ban, ngành, địa phương, tập
thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, đoàn
kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trong năm 2020, Đảng bộ KTNN đã tổ chức Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước thành
công tốt đẹp, qua đó biểu dương những nỗ lực và thành tích rất đáng tự hào của cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động KTNN trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm vừa qua.

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các Bộ, ngành liên
quan; sự nỗ lực, phấn đấu sáng tạo của cán bộ, công chức ngành kiểm toán, chúng ta đã đạt được
nhiều thành tích lớn, đặc biệt hoàn thành xuất sắc, toàn diện Kế hoạch kiểm toán năm 2020; kết quả
xử lý tài chính, thu hồi cho ngân sách nhà nước cao; nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng tài chính,
tài sản công tiếp tục được KTNN phát hiện và kiến nghị hoàn thiện, góp phần ngăn chặn thất thoát,
lãng phí nguồn lực của đất nước. Kết quả kiểm toán đã phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống
tham nhũng của Đảng, Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; hoạt động giám sát
của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Toàn ngành KTNN đã phát huy tinh thần đổi mới toàn diện phương pháp hoạt động kiểm toán,
nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời
nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp cho đội
ngũ cán bộ, kiểm toán viên nhà nước. Năm 2020 cũng là năm toàn Ngành quyết tâm vượt qua mọi
khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu, liêm chính
của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN... Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, KTNN
Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI),
nổi bật là việc chủ trì tổ chức thành công Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55; tăng cường
hợp tác đa phương và song phương; nâng cao vị thế, hình ảnh KTNN Việt Nam trên trường quốc tế.
Đặc biệt, KTNN Việt Nam đã có sáng kiến đề xuất và nhận được sự đồng thuận cao của Ban Điều
hành ASOSAI về việc hợp tác 3 quốc gia triển khai Cuộc kiểm toán quản lý nguồn nước lưu vực sông
Mê Công. 

Bước sang năm 2021 - năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó nổi bật là Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng, chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chiến lược phát triển KTNN. Với trách nhiệm trước Đảng,
trước đất nước, trước nhân dân, toàn ngành KTNN quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức,
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển đất nước. Tôi tin
tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động, toàn Ngành sẽ nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là công cụ hữu hiệu của Đảng,
Nhà nước trong việc kiểm tra tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng.

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể các
đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Chào thân ái,

Hồ Đức Phớc
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Chủ động phối hợp để lãnh đạo thực hiện
tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021

Công đoàn Kiểm toán Nhà nước 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

năm 2020

Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng
cao nhất thế giới

Thúc đẩy kiểm toán hợp tác để nâng cao
năng lực, vị thế trên trường quốc tế

Không ngừng học hỏi để làm rạng danh
nghề nghiệp

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm
toán lĩnh vực tài chính, ngân hàng mang

lại kết quả tích cực

QUảN LÝ RủI RO NGÂN HÀNG THươNG MạI: 

Cần phát huy vai trò của kiểm toán nội bộ

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ngành
bảo hiểm xã hội

Tiến tới hình thành và phát triển 
thị trường carbon

Tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp
trong trạng thái bình thường mới

Chặng đường phát triển đáng tự hào 
của Deloitte
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Chiều 05/01, tại Hà Nội, Đảng bộ
KTNN đã tổ chức Hội nghị Tổng

kết công tác Đảng năm 2020 và triển
khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị
có các đồng chí: Hồ Đức Phớc -  Ủy
viên Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng,
Bí thư Ban cán sự (BCS), Bí thư Đảng
ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đỗ Việt
Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ
quan T.Ư (Đảng ủy Khối); Hà Thị
Trang - Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối;
đại diện các ban xây dựng đảng của
Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị còn
có các đồng chí trong BCS đảng, BCH
Đảng bộ; cấp ủy các cấp và đại diện
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Báo cáo của Đảng ủy KTNN cho
biết: Năm 2020, Đảng ủy đã phối hợp
chặt chẽ với BCS đảng, lãnh đạo
KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức thành công Đại hội đảng các cấp
trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội
Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; thường
xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo
dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán
bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện tốt
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành
kỷ luật đảng...

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo toàn
Ngành hoàn thành cơ bản Kế hoạch
kiểm toán năm 2020, qua đó, kiến nghị
xử lý tài chính 60.035 tỷ đồng; kịp thời
chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm
pháp luật, tham nhũng sang cơ quan
điều tra; cung cấp kịp thời tài liệu kiểm
toán cho các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền để phục vụ công tác điều tra,
kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện tốt
vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan
Kiểm toán tối cao châu Á nhiệm kỳ
2018-2021... 

Phát huy kết quả đạt được, năm
2021, Đảng ủy KTNN tiếp tục lãnh

đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công
tác năm 2021 của Ngành đảm bảo chủ
động, khoa học, chất lượng và hiệu quả,
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao; triển khai thực hiện các nghị
quyết của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ
2020-2025 và nghị quyết của Đảng ủy
cấp trên. 

Đại diện cho Đảng ủy Khối, đồng
chí Đỗ Việt Hà đã biểu dương những kết
quả mà Đảng bộ KTNN đạt được trong
năm 2020; đồng thời yêu cầu Đảng ủy
KTNN cần tiếp tục quan tâm, tạo điều
kiện phát huy tinh thần chủ động, sáng
tạo gương mẫu của đảng viên, phối hợp
với BCS đảng lãnh đạo thực hiện tốt
nhiệm vụ chính trị của Ngành; chú trọng
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy
hoạch, tạo nguồn cán bộ tại chỗ và có
giải pháp để quản lý đảng viên. 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
trên, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu cấp
ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, quán
triệt, học tập và triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần
thứ VII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII

của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ
XIII của Đảng ủy Khối; các Nghị quyết
chuyên đề của Đảng ủy KTNN nhiệm
kỳ 2020-2025. Đảng bộ cần tiếp tục đổi
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội
ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên;
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); chỉ đạo
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động kiểm toán và thực hiện
tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo uy
tín, địa vị pháp lý và tính chuyên nghiệp
của KTNN…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã trao
tặng Bằng khen Tổ chức đảng Trong
sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019
cho Đảng bộ KTNN và 8 đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm
liền 2015-2019. Đảng ủy KTNN trao
tặng Giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở
đảng và 34 đảng viên đạt thành tích
xuất sắc. Đặc biệt, 2 đảng viên của
Đảng bộ đã vinh dự được trao tặng Kỷ
niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên
giáo” của Ban Tuyên giáo T.Ư.n

Tin và ảnh: LY MAI
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Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
đã ký, ban hành các quyết định về việc điều động

và bổ nhiệm công chức lãnh đạo KTNN. 
Cụ thể, Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm ông

Trần Trí Thành - Trưởng phòng, KTNN chuyên ngành
IV - giữ chức vụ Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên
ngành IV (Quyết định số 1826/QĐ-KTNN); bổ nhiệm
ông Nguyễn Đình Hòa - Trưởng phòng, KTNN khu
vực XI - giữ chức vụ Phó Kiểm toán trưởng KTNN
khu vực XI (Quyết định số 1828/QĐ-KTNN); điều
động ông Khương Tiến Hùng - Phó Kiểm toán trưởng
KTNN khu vực I - đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ
chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Quyết định số
1829/QĐ-KTNN); điều động ông Hoàng Văn Cường
- Trưởng phòng, KTNN chuyên ngành IV - đến nhận
công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Kiểm toán
trưởng KTNN chuyên ngành V (Quyết định số
1838/QĐ-KTNN); bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hồi
- Trưởng phòng, KTNN khu vực IV - giữ chức vụ Phó
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV (Quyết định số
1839/QĐ-KTNN); điều động ông Nguyễn Tiến Dũng
- Trưởng phòng, KTNN khu vực XIII - đến nhận công
tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Kiểm toán trưởng
KTNN khu vực V (Quyết định số 1868/QĐ-KTNN).
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/01/2021.n

PHƯƠNG LAN

rNgày 05/01, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai,
Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp và UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ
Khởi công xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long
Thành giai đoạn 1 - Dự án thành phần 3. Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ
Khởi công Dự án - công trình quan trọng đặc biệt cấp
quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.
r Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
(06/01/1946 - 06/01/2021), tối 04/01, Văn phòng
Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức
Lễ trao Giải Báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng
Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cùng các đại
biểu lãnh đạo Quốc hội đến dự.n

(Xem tiếp trang 8)
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Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên
giáo ngay từ những tháng đầu năm

Đó là yêu cầu của đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên
Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên

giáo T.Ư - tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển
khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tuyên giáo T.Ư, tổ
chức ngày 04/01, tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn
Thưởng biểu dương những kết quả đạt được của toàn Ban
trong năm 2020. “Năm 2020, chúng ta đạt được nhiều
kết quả cao hơn, tốt hơn năm 2019. Thể hiện ở việc chúng
ta hoàn thành một khối lượng công việc lớn, trên tất cả
các lĩnh vực: Tham mưu, thẩm định, hướng dẫn, tổ chức

Ngày 04/01, tại Hà Nội, Công đoàn
KTNN tổ chức Hội nghị Tổng kết

công tác công đoàn năm 2020, phương
hướng nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư
Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước Nguyễn Tuấn Anh dự và phát
biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có
đồng chí: Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ
tịch Thường trực Công đoàn Viên chức
Việt Nam và đại diện các ban của Đảng
ủy KTNN; Ủy viên Ban Chấp hành
Công đoàn, Chủ tịch các công đoàn
trực thuộc.

Theo báo cáo năm 2020, Công đoàn
KTNN đã hoàn thành tốt chương trình
kế hoạch công tác đề ra, tham gia tích
cực vào việc xây dựng, thực hiện pháp
luật, chính sách, chế độ có liên quan
trực tiếp đến công chức, viên chức,
người lao động (CCVCLĐ); phát huy
trách nhiệm là người đại diện, chăm lo
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp
pháp cho CCVCLĐ của KTNN; tổ
chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức của đoàn viên công
đoàn và các phong trào thi đua yêu
nước… Đặc biệt, trong năm qua, Công
đoàn KTNN và các công đoàn trực
thuộc đã có nhiều đóng góp ủng hộ về
vật chất, tinh thần đối với cộng đồng.

Trong đó, Công đoàn KTNN đã tổ chức
nhiều đoàn công tác thăm tặng quà các
gia đình chính sách, hỗ trợ nhân dân các
tỉnh bị thiên tai, bão lũ; tổ chức thăm,
tặng quà nhân kỷ niệm 73 năm Ngày
Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 -
27/7/2020); tặng quà cho các cháu học
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ
trợ các công đoàn trực thuộc tổ chức
xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng
chính sách…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng
tâm năm 2021, Công đoàn KTNN xác
định 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó,
tổ chức tuyên truyền, vận động CCV-
CLĐ của KTNN chấp hành nghiêm
chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước
nói chung và trong thực hiện nhiệm vụ
công tác kiểm toán nói riêng; tuyên
truyền vận động cán bộ CCVCLĐ
tham gia đầy đủ công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND
các cấp…

Thay mặt Công đoàn Viên chức
Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Đông
ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao
những kết quả Công đoàn KTNN đạt
được trong năm 2020, đặc biệt là công
tác tham gia, thực hiện pháp luật, chính

sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến
CCVCLĐ và đề nghị, ngay sau Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, Công đoàn KTNN cần tập trung
tuyên truyền để triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội; tiếp tục thực hiện
tốt Quy chế dân chủ cơ sở, bám sát
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị
để phát động các phong trào thi đua
phù hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư
Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà
nước Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, thời
gian qua, hoạt động của Công đoàn
KTNN đã có nhiều mặt tích cực, thể
hiện được vai trò của tổ chức công đoàn
cũng như sự hưởng ứng của công đoàn
viên. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
lưu ý, ngay từ đầu năm, Công đoàn
KTNN phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể
về hoạt động của các phong trào, thông
báo đến các công đoàn bộ phận và công
đoàn cơ sở để đôn đốc tổ chức triển
khai thực hiện. Ban Chấp hành các
công đoàn trực thuộc cần thường xuyên
triển khai các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng một cách cụ thể, hiệu quả, nhằm
nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức, tác
phong của kiểm toán viên nhà nước
trong hoạt động kiểm toán.n LÊ HÒA

Công đoàn Kiểm toán Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác
năm 2020

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị

r Trong năm 2020, Công đoàn KTNN đã vận động
toàn thể công chức, viên chức và người lao động
ủng hộ ít nhất 3 ngày lương để tổ chức các hoạt
động xã hội nhân đạo, từ thiện; kết quả thu được
hơn 2,1 tỷ đồng.
rNăm 2020, KTNN chuyên ngành Ia đã kiến nghị xử
lý tài chính 674,79 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu 296,79
tỷ đồng, giảm chi 377,94 tỷ đồng và kiến nghị xử lý
khác hơn 1.854 tỷ đồng.
r Tại tỉnh Kon Tum, Công đoàn KTNN phối hợp với
KTNN khu vực XII trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ
Khuyến học tỉnh Kon Tum và tặng 50 máy vi tính xách
tay cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội
trú huyện Ia H’Drai và Trường Tiểu học thị trấn Đăk
Glei (huyện Đăk Glei).n T.HUYỀN
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Tham dự Hội nghị Triển khai
chương trình công tác năm

2021 của KTNN có các đồng chí
Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư
Đảng: Lê Minh Khái - Tổng
Thanh tra Chính phủ, Nguyễn Đắc
Vinh - Phó Chánh Văn phòng T.Ư
Đảng; Trần Quốc Cường - Phó
Trưởng Ban Nội chính T.Ư và
nhiều đồng chí là đại diện lãnh đạo
các Bộ, ngành, uỷ ban của Quốc
hội, Văn phòng Chính phủ, các
ban của Đảng…

Về phía KTNN, tham dự Hội
nghị có: Ủy viên Ban Chấp hành
T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà
nước Hồ Đức Phớc; các Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước: Nguyễn
Quang Thành, Vũ Văn Họa, Đặng
Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh,
Doãn Anh Thơ; nguyên Phó Tổng
Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân
Tiên và đại diện lãnh đạo các đơn
vị trực thuộc KTNN.

Nâng cao toàn diện năng lực,
hiệu lực, hiệu quả hoạt động
kiểm toán

Tại Hội nghị, trình bày Báo cáo
tổng kết công tác năm 2020 và
phương hướng, nhiệm vụ công tác
năm 2021, Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước Nguyễn Quang Thành
cho biết, năm 2020, Tổng Kiểm
toán Nhà nước đã ban hành và
quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều
giải pháp đồng bộ, góp phần quan
trọng nâng cao chất lượng, hiệu
quả và hiệu lực hoạt động kiểm
toán. Tổng Kiểm toán Nhà nước
cũng đã ban hành nhiều văn bản
chỉ đạo nhằm nâng cao ý thức kỷ
luật, tinh thần trách nhiệm của cá
nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm
vụ, đặc biệt nhấn mạnh tính tiên
phong, bản lĩnh, gương mẫu và
trách nhiệm của thủ trưởng các đơn
vị chủ trì cuộc kiểm toán và đạo
đức nghề nghiệp của kiểm toán
viên (KTV). 

Kết quả, năm 2020, KTNN đã
thực hiện 174 cuộc kiểm toán (158
cuộc theo phân giao kế hoạch đầu
năm, bổ sung 22 cuộc và 6 cuộc
điều chỉnh giảm theo yêu cầu của
Quốc hội, Chính phủ và đề nghị
của các đơn vị có liên quan) tổ
chức thành 188 đoàn kiểm toán.
Mặc dù trong điều kiện của dịch
bệnh Covid-19 song với các giải
pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành
hoạt động kiểm toán quyết liệt và
đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm
cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ,
công chức, KTV, đến ngày
31/12/2020, toàn Ngành đã triển
khai 186/188 đoàn kiểm toán theo
kế hoạch, kết thúc kiểm toán
183/186 đoàn kiểm toán đã triển
khai (3 đoàn kiểm toán bổ sung
chưa kết thúc). Các cuộc kiểm toán
đã kết thúc đều thực hiện đúng mục
tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt
Quy chế tổ chức và hoạt động của
đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của
KTV nhà nước, các cuộc kiểm toán
phát hành báo cáo kiểm toán theo
đúng quy định của Luật KTNN. 

Qua kiểm toán cũng đã phát
hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp

thời nhiều hạn chế, bất cập trong
công tác quản lý, điều hành, sử
dụng tài chính công, tài sản công
của các đơn vị được kiểm toán.
Bên cạnh đó, KTNN đã chủ động
gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Chính phủ, các đại biểu Quốc hội
Báo cáo ý kiến đánh giá tình hình
thực hiện NSNN năm 2020, dự
toán NSNN năm 2021 và phân bổ
ngân sách T.Ư năm 2021 để Quốc
hội xem xét, quyết định.

Trên cơ sở kết quả đạt được
năm 2020 và những năm trước đó,
để tiếp tục thực hiện tốt chức năng,

nhiệm vụ được giao, KTNN xác
định phương hướng nhiệm vụ năm
2021 là: “Triển khai đồng bộ các
giải pháp để thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề

thực hiện Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2030; tập trung
nâng cao năng lực, đổi mới tổ chức
hoạt động kiểm toán, có giải pháp

khắc phục tác động của dịch bệnh
Covid-19; tiếp tục đổi mới phương
pháp kiểm toán dựa trên đánh giá
rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy
mạnh cải cách hành chính và ứng

dụng mạnh mẽ công nghệ thông
tin (CNTT) vào hoạt động kiểm
toán để nâng cao năng lực, hiệu
lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm

toán; đẩy mạnh hợp tác và hội
nhập quốc tế, nâng cao vai trò và
vị thế của KTNN Việt Nam trong
khu vực và trên thế giới, tiếp tục
khẳng định vai trò Chủ tịch Tổ
chức Các cơ quan Kiểm toán tối
cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ
2018-2021 của KTNN; tăng cường
đào tạo nhân lực, tiếp tục siết chặt
kỷ cương, kỷ luật trong thực thi
công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu
lực hoạt động của KTNN và phát
huy vai trò KTNN là công cụ hữu
hiệu của Đảng, Nhà nước trong
kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử
dụng tài chính công, tài sản công”.

Chủ động, sáng tạo, kiên
quyết hơn trong thực hiện
nhiệm vụ năm 2021

Để đảm bảo thực hiện thành
công phương hướng nhiệm vụ năm
2021, KTNN đã xác định rõ 9
nhiệm vụ trọng tâm và 10 giải pháp
chủ yếu của Ngành. Trong đó có
nhiệm vụ triển khai xây dựng Kế
hoạch thực hiện Chiến lược phát
triển KTNN đến năm 2030; tổ
chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán

đảm bảo tiến độ, kết quả, hiệu quả
và chất lượng trên tinh thần đổi
mới toàn diện phương pháp quản
lý hoạt động kiểm toán, cải cách
hành chính, phát triển và đẩy mạnh
ứng dụng CNTT trong hoạt động
kiểm toán. Đồng thời đẩy mạnh
hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi
vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ
2018-2021, thành viên ASOSAI
giai đoạn 2018-2024; triển khai
cuộc kiểm toán hợp tác về kiểm
toán môi trường trong khu vực
Đông Nam Á liên quan đến nguồn
nước sông Mê Công…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã
tham luận làm nổi bật thêm
những thành tích, kết quả mà
KTNN đã đạt được trong năm
2020, trong đó đề cập đến một số
kết quả kiểm toán việc phân bổ,
quản lý và sử dụng nguồn dự
phòng đầu tư công trung hạn
2016-2020; kết quả và các giải
pháp thực hiện kiểm toán môi
trường trong thời gian tới; tăng
cường chất lượng, hiệu lực, hiệu
quả và ứng dụng CNTT trong
lĩnh vực kiểm toán tài chính,
ngân hàng...

Đánh giá cao những thành tích
mà KTNN đạt được trong năm
2020 cũng như cả nhiệm kỳ 2016-
2020, Phó Chủ tịch Quốc hội
Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh:
Trước tác động của đại dịch Covid-
19, KTNN đã nhanh chóng, chủ
động, bám sát diễn biến tình hình,
ngay từ đầu năm đã xây dựng kế
hoạch hành động, triển khai thực
hiện khoa học, quyết tâm thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ được giao. Kết
thúc năm 2020, KTNN đã hoàn
thành kế hoạch kiểm toán đề ra và
các cuộc kiểm toán theo yêu cầu
của Quốc hội, góp phần quan trọng
hoàn thiện cơ chế, chính sách,
phòng ngừa, ngăn chặn tham
nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật,
kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu
lực quản lý, sử dụng tài chính
công, tài sản công.

Ghi nhận và đồng tình cao với
các đề xuất, giải pháp của KTNN,
Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, để
thực hiện thắng lợi các nghị quyết
của Đảng, Quốc hội, trong giai
đoạn tới, KTNN cần phát huy
thành tích đạt được, sáng tạo, chủ
động hơn, kiên quyết hơn trong chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trong đó, KTNN cần quán triệt và
thể chế hóa nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước
vào hoạt động của Ngành; khẩn
trương đưa Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2030 và các quy
định của Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật KTNN nhanh
chóng đi vào thực tiễn; tăng cường

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu chỉ đạo Hội nghị    
Ảnh: N.LỘC 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Triển khai chương trình công tác năm 2021 của KTNN diễn ra ngày 05/01,
tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh:
“Trong giai đoạn tới, KTNN cần phát huy thành tích đạt được, sáng tạo, chủ động kiên quyết hơn trong
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội”.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
r NHÓM PHÓNG VIÊN

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trao tặng Cờ Thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
trong năm 2020                                                                                                                        Ảnh: N.LỘC

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 04/01/2021 là 60.035
tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 4.965 tỷ đồng, giảm chi NSNN
13.836 tỷ đồng, kiến nghị khác là 41.234 tỷ đồng. Đồng thời kiến
nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm
pháp luật, văn bản quản lý nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách
tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định
của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.n

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của KTNN đã đón
nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước và của
Ngành: ông Phạm Thanh Sơn - nguyên Kiểm toán trưởng KTNN chuyên
ngành VII - đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; ông Nguyễn
Văn Đạt - Phó Kiểm toán KTNN chuyên ngành II - được tặng Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng KTNN được tặng Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ Công an; 7 tập thể cấp Vụ được trao tặng Cờ Thi đua
của KTNN. Đặc biệt, 16 cuộc kiểm toán của 16 đơn vị trực thuộc KTNN
đã được vinh danh Cuộc kiểm toán chất lượng vàng.n

(Xem tiếp trang 8)
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Thời điểm chín muồi để 
khơi dậy khát vọng 
phát triển đất nước

Nhận định về điểm mới này
trong chủ đề của Đại hội, nhiều
nhà nghiên cứu, chuyên gia đều
cho rằng, đây là thời điểm chín
muồi để khơi dậy mạnh mẽ khát
vọng phát triển đất nước. Theo
ông Nguyễn Đức Hà - nguyên
Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban
Tổ chức T.Ư, sau 35 năm thực
hiện công cuộc đổi mới, 30 năm
thực hiện Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã
đạt được những thành tựu to lớn,
có ý nghĩa lịch sử. Dẫn câu nói
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta
chưa bao giờ có được cơ đồ,
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế
như ngày nay”, ông Nguyễn Đức
Hà khẳng định, Việt Nam đang
có một nguồn lực nội sinh rất
lớn, nguồn lực ấy cần phải được
khai thác để hiện thực hóa khát
vọng phát triển đất nước. 

Nhìn nhận về điểm mới nổi
bật này trong chủ đề của Đại hội
XIII, ông Nguyễn Túc (Ủy ban
T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam) - phân tích: Dân ta có
truyền thống yêu nước nồng
nàn và hiện tại, chúng ta đã
thắng lợi toàn diện trên mọi lĩnh
vực. Vì thế, trong điều kiện hiện
nay, chúng ta cần phải phát huy
tinh thần yêu nước, khơi dậy
khát vọng mạnh mẽ để có thể
đưa đất nước phát triển trong
giai đoạn mới. Đồng quan điểm,
ông Nguyễn Hữu Chung (Ban
Tuyên giáo, Đảng uỷ Khối các
cơ quan T.Ư) nhận định: Nước
ta phấn đấu đến giữa thế kỷ

XXI trở thành nước phát triển
theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. Như vậy, mục tiêu mà
Đảng ta đặt ra lần này rất cao.
Điều đó đòi hỏi phải khơi dậy
tinh thần phát triển đất nước
giàu mạnh hơn nữa; phải có ý
chí, tinh thần, khát vọng phát

triển đất nước trở thành quốc
gia hùng cường sánh vai với các
cường quốc năm châu như Bác
Hồ hằng mong muốn. 

Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã cống hiến cả cuộc đời
mình để thực hiện khát vọng giải

phóng dân tộc, xây dựng đất
nước giàu mạnh, phồn vinh,
hạnh phúc. Trong tư tưởng của
Người, hạnh phúc cho nhân dân
là một mục tiêu quan trọng. Bởi
vậy, theo phân tích của các
chuyên gia, các nhà nghiên cứu,
quan điểm về khát vọng phát

triển đất nước trong Dự thảo Báo
cáo chính trị trình Đại hội Đảng
lần thứ XIII đã thể hiện sự vận
dụng và phát triển sáng tạo tư
tưởng Hồ Chí Minh vào đường
lối, chủ trương của Đảng để xây
dựng đất nước trong bối cảnh
mới. Đó là cách để Đảng ta,
nhân dân ta quyết tâm thực hiện
khát vọng và tâm nguyện của
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hiện thực hóa khát vọng 
bằng những mục tiêu cụ thể

Khát vọng phát triển đất
nước không chỉ là một trong
những yếu tố quan trọng làm nên
chủ đề của Đại hội XIII mà còn
được cụ thể hóa bằng các mục
tiêu: Đến năm 2025, Việt Nam là
nước đang phát triển có công
nghiệp theo hướng hiện đại,
vượt qua mức thu nhập trung
bình thấp; đến năm 2030, kỷ
niệm 100 năm thành lập Đảng,
là nước đang phát triển có nền
công nghiệp hiện đại, thu nhập
trung bình cao; đến năm 2045,
kỷ niệm 100 năm thành lập
nước, trở thành nước phát triển,
thu nhập cao. 

PGS,TS. Nguyễn Viết Thông
- Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận
T.Ư - cho rằng: Việc xác định
các mục tiêu trên theo cách tiếp
cận mới: trình độ phát triển, trình

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
trong nhiệm kỳ mới
r ĐỨC THÀNH

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là một trong những điểm mới tại Dự thảo Báo cáo chính trị
trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một câu hỏi được dư luận quan tâm: Vì sao
phải đến kỳ Đại hội này, khát vọng phát triển đất nước mới được đề cập?

Tại Diễn đàn Quốc gia về Phát triển DN
công nghệ số Việt Nam 2020, Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
(TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn
mạnh cụm từ “Make in Vietnam” để
thúc giục tinh thần thiết kế, sáng tạo,
làm ra sản phẩm tại Việt Nam. Theo Bộ
trưởng, đã đến lúc, mỗi người dân, DN
Việt cần được truyền cảm hứng, khích
lệ sự tự tin và tinh thần sáng tạo. Đó
là lý do để những câu chuyện “Make
in Vietnam” được kể lại với một niềm
tự hào…

“Make in Vietnam” và câu chuyện
của doanh nghiệp thức thời

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Phạm Kim
Hùng - Nhà sáng lập và CEO của Base -
cho biết, từ năm 2016, DN này từng gặp
rất nhiều khó khăn khi bắt đầu phát triển
một nền tảng quản trị DN. Thậm chí,
nhiều khách hàng hoài nghi: Tại sao họ
phải dùng sản phẩm của một startup chỉ
có 5 người và không hề có kinh nghiệm?

Tuy vậy, Base đã vượt qua khó khăn nhờ
niềm tin phần mềm sẽ có ở mọi nơi và
thay đổi cách thức làm việc hằng ngày
của các DN. Base cũng tin rằng, các DN
Việt có thể làm ra những sản phẩm tốt
nhất cho người Việt. Kết quả, sau 4 năm,
những khách hàng từng đặt câu hỏi “tại
sao” đều trở thành khách hàng của Base.
Theo CEO Base, chúng ta chỉ có thể
thuyết phục khách hàng bằng cách làm
ra sản phẩm có giá trị thay vì chỉ hô
khẩu hiệu. 

Với Be, dù phải cạnh tranh với những
gã khổng lồ công nghệ hàng đầu khu vực
như: Grab, GoJek nhưng ứng dụng này
vẫn giữ vị trí thứ 2 về thị phần gọi xe
công nghệ tại Việt Nam. Theo CEO Be
Group Nguyễn Hoàng Phương, về công
nghệ số, để làm chủ thực sự, chỉ có một
cách duy nhất là tự xây dựng mọi thứ.
Đó cũng là lý do Be tự nghiên cứu bản
đồ số, tự đào tạo nhân sự công nghệ
người Việt và xây dựng hệ sinh thái mở
để các DN Việt cùng phát triển. Thời

gian tới, ứng dụng này sẽ phát triển
thành một hệ sinh thái mở với nhiều ứng
dụng trong các lĩnh vực logistics, vận
chuyển, giao thông công cộng, tài chính
và du lịch. Thay vì chỉ là một ứng dụng
gọi xe, Be sẽ tiến tới trở thành một ngân
hàng số.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn
thông Quân đội (Viettel) cho biết, 10
năm sau khi thành lập, Viettel vẫn là một
DN hoạt động trong ngành xây lắp. 10
năm tiếp sau, DN này làm bùng nổ thị
trường viễn thông. 10 năm trở lại đây,
khi thị trường viễn thông trong nước bão
hòa, Viettel chuyển hướng trở thành tập
đoàn công nghệ. Kinh nghiệm của Tập
đoàn này trong quá trình chuyển đổi
thành DN công nghệ số là thực hiện
chuyển đổi số hệ thống quản trị nội bộ,
đẩy mạnh cung cấp dịch vụ số cho khách
hàng. Bên cạnh đó, Viettel cũng dồn
nguồn lực để nghiên cứu, phát triển và
ứng dụng công nghệ số, chủ động
chuyển sang nghiên cứu sản xuất công

nghiệp công nghệ cao và đổi mới tổ
chức, xây dựng văn hóa số nhằm gìn giữ
và thu hút nhân tài.

Ba ví dụ trên nằm trong số rất nhiều
câu chuyện “Make in Vietnam” đã được
kể lại tại Diễn đàn Quốc gia về Phát triển
DN công nghệ số với một niềm tự hào và
tinh thần truyền cảm hứng. Thực tế, sau
1 năm Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển
DN công nghệ số Việt Nam, nước ta đã
có trên 13.000 DN công nghệ số, tăng
28% và đến nay, con số này đã trên
58.000 DN. Bởi vậy, người đứng đầu Bộ
TT&TT tin tưởng, mục tiêu 100.000 DN
công nghệ số vào năm 2030 có thể đạt
được vào năm 2025.

Cần tầm nhìn dài hạn và những
chiến lược giai đoạn 

Đại diện Be cho rằng, Việt Nam cần
một hệ sinh thái mở cho riêng mình. Điều
này chỉ có thể thực hiện nếu Chính phủ
tạo điều kiện tối đa cho các DN công
nghệ nội. Chính phủ cũng nên luật hóa
dữ liệu người dùng bởi đây là tài sản
quốc gia cần được bảo vệ. Ngoài ra, cần
đề ra giải pháp để các DN Việt có thể liên
kết với nhau tốt hơn. 

Còn đại diện Viettel kiến nghị: Các
chính sách cần được thiết kế theo hướng
chú trọng hơn việc thúc đẩy các hoạt
động nghiên cứu, ứng dụng kết quả

Đã đến lúc kể câu chuyện “Make in 
Vietnam”!
r HỒNG NHUNG

KTNN góp phần cùng cả nước chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc                                                                                                                                Ảnh tư liệu
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Kiểm soát tốt dịch bệnh, ổn định
kinh tế vĩ mô

Từ nhiều tháng trước khi kết thúc
năm 2020, các chuyên gia kinh tế
đều nhận định đại dịch Covid-19
bùng phát mạnh, diễn biến khó
lường, tác động xấu đến mọi mặt
kinh tế - xã hội của các quốc gia trên
thế giới. Kết quả không nằm ngoài
dự đoán, rất nhiều nền kinh tế, kể cả
những nền kinh tế lớn đều phải đối
mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi
tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. 

Nêu bật thành công lớn của Việt
Nam khi đạt tăng trưởng 2,91%, các
nhà quản lý và chuyên gia kinh tế
đều nhấn mạnh, tình hình trong nước
cũng hết sức khó khăn, nhưng bằng
nhiều giải pháp linh hoạt, đồng bộ,
cả nước đã giữ vững được ổn định
kinh tế vĩ mô. Đây là thành công lớn
của Việt Nam khi mục tiêu quan
trọng nhất được Chính phủ và Thủ
tướng Chính phủ xác định ngay từ
đầu đại dịch Covid-19 là vừa phòng
chống dịch hiệu quả, vừa phòng
chống suy giảm kinh tế, giữ vững ổn
định xã hội, nỗ lực phấn đấu thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Phân định rõ đóng góp của các
lĩnh vực vào tăng trưởng GDP
2,91% năm 2020, số liệu của Tổng
cục Thống kê cho thấy, khu vực
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng
2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ
tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn
nền kinh tế; khu vực công nghiệp và
xây dựng tăng 3,98%, đóng góp
53%; khu vực dịch vụ tăng 2,34%,
đóng góp 33,5%.

Đặt kết quả này trong bối cảnh
thực trạng dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, khó lường làm tăng trưởng
ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm
lại, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống
kê Nguyễn Thị Hương còn chỉ rõ,
tình hình đứt gãy thương mại quốc tế
gây ra những hệ lụy tới hoạt động
sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt
Nam. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc
làm ở mức cao. Bên cạnh đó, hạn
hán, xâm nhập mặn, mưa, lũ ảnh
hưởng đến năng suất, sản lượng cây
trồng và đời sống nhân dân. Kết quả
đạt được cho thấy tính đúng đắn
trong chỉ đạo, điều hành khôi phục
kinh tế, phòng, chống dịch bệnh và
sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ
hệ thống chính trị; sự nỗ lực, cố gắng
của người dân và cộng đồng DN.

Về chất lượng tăng trưởng kinh
tế, năng suất lao động của toàn nền
kinh tế theo giá hiện hành năm 2020
ước tính đạt 117,9 triệu đồng/lao
động (tương đương 5.081 USD/lao
động, tăng 290 USD so với năm

2019). Theo giá so sánh, năng suất
lao động tăng 5,4% do trình độ của
người lao động ngày càng được nâng
cao. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu
tư (hệ số ICOR) giảm từ 6,42 năm
2016 xuống 6,11 năm 2017; 5,98
năm 2018 và 6,08 năm 2019. Bình
quân giai đoạn 2016-2019, hệ số
ICOR đạt 6,13, thấp hơn so với hệ số
6,25 của giai đoạn 2011-2015. 

Riêng năm 2020, do ảnh hưởng
tiêu cực của dịch Covid-19, hoạt
động sản xuất kinh doanh của nền
kinh tế bị đình trệ, các dự án công
trình hoàn thành đưa vào sử dụng
chưa phát huy được năng lực nên
ICOR năm 2020 đạt 14,28; bình
quân giai đoạn 2016-2020 hệ số
ICOR đạt 7,04.

Cần vững vàng, tiếp tục 
vượt khó khăn, thách thức

Dịch Covid-19 được kiểm soát
tốt ở trong nước, Hiệp định Thương
mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA)
được thực thi nên sản xuất công
nghiệp quý IV/2020 khởi sắc với giá
trị tăng thêm đạt 4,8% so với cùng kỳ
năm 2019. Tính chung cả năm 2020,
giá trị tăng thêm ngành công nghiệp
đạt 3,36%, trong đó công nghiệp chế
biến, chế tạo tăng 5,82%, giữ vai trò
chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng
chung của ngành công nghiệp và
toàn nền kinh tế. 

Cũng trong bối cảnh đó, khu vực
nông, lâm nghiệp và thủy sản đã thể
hiện rõ vai trò bệ đỡ của nền kinh
tế, bảo đảm nguồn cung lương thực,
thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, là cơ
sở quan trọng để thực hiện an sinh,
an dân. Hoạt động thương mại, dịch
vụ trong nước tuy bị ảnh hưởng
nặng nề nhưng vẫn đạt mức tăng
cao trong những tháng cuối năm.
Đặc biệt, hoạt động xuất, nhập khẩu
ghi nhận những nỗ lực vượt bậc với
tổng kim ngạch đạt 543,9 tỷ USD,
tăng 5,1% so với năm trước, trong

đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập
khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD,
tăng 3,6%. Cán cân thương mại
hàng hóa ước tính xuất siêu 19,1 tỷ
USD - đạt giá trị xuất siêu lớn nhất
từ trước đến nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế
nhận định, kinh tế - xã hội nước ta
còn phải đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức. Dịch Covid-19 tuy đã cơ
bản được khống chế ở Việt Nam
nhưng còn diễn biến phức tạp trên
thế giới làm gián đoạn chuỗi cung
ứng toàn cầu, tiếp tục ảnh hưởng sâu
rộng tới các ngành thương mại, du
lịch, vận tải… Đối với Việt Nam,
tiến trình tái cơ cấu chậm làm cho
chất lượng tăng trưởng thấp. Xuất
nhập khẩu hàng hóa tăng nhưng
chưa bảo đảm chất lượng và thiếu
tính bền vững. Chất lượng nguồn
nhân lực chưa cao dẫn đến năng suất
lao động thấp làm cho hiệu quả và
sức cạnh tranh của toàn nền kinh tế
bị hạn chế.

Để vượt qua thách thức trên
chặng đường phía trước, theo
khuyến nghị của bà Nguyễn Thị
Hương, bên cạnh việc tiếp tục tập
trung tháo gỡ khó khăn cho DN thì
Chính phủ và các Bộ, ngành cần ban
hành và thực thi các giải pháp mang
tính đột phá, tạo áp lực để các tổ
chức kinh tế tiếp cận, ứng dụng công
nghệ, từng bước nâng cao năng lực
đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, chính
sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá cần được
điều hành linh hoạt, thận trọng, phù
hợp với diễn biến thị trường trong
nước và quốc tế. Đặc biệt, cần có sự
phối hợp hài hòa chính sách tài khóa
và các chính sách vĩ mô khác. Qua
đó giúp kiểm soát lạm phát, hỗ trợ
sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế, chủ động phòng ngừa
và hạn chế những bất ổn của thị
trường thế giới tác động tiêu cực đến
thị trường trong nước.n

Năm 2020, kinh tế Việt Nam thuộc nhóm có mức tăng trưởng cao nhất
thế giới                                                                             Ảnh: V.HOÀNG

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2020 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, Việt Nam không
chỉ được ghi nhận là nước phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả mà kinh tế cũng đạt thành tựu đáng tự hào:
tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 của cả nước ước tăng 2,91% - thuộc nhóm có mức tăng trưởng
cao nhất thế giới. 

NăM 2020: 

Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng
trưởng cao nhất thế giới
r QUỲNH ANH

độ công nghiệp và thu nhập là phù hợp với thông lệ của
quốc tế. Theo Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân thấp
là dưới 4.045 USD/người/năm, thu nhập trung bình là từ
4.045 đến 12.535 USD/người/năm, thu nhập cao là trên
12.535 USD/người/năm. Dự kiến, GDP bình quân đầu
người lần lượt đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD và 7.500
USD đến năm 2025 và 2030. Như vậy, nước ta vượt qua
mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, có thu nhập
trung bình cao vào năm 2030 và đến năm 2045 có thu nhập
cao là hoàn toàn khả thi. 

Mục tiêu trên cũng như khát vọng về đất nước phồn
vinh, hạnh phúc là nhiệm vụ của toàn Đảng và cả hệ
thống chính trị. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Chính
phủ với các địa phương mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Chính phủ và các
Bộ, ngành “luôn phải có các chính sách, biện pháp phù
hợp để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc”. 

Trước mắt, để góp phần hiện thực hóa khát vọng phát
triển đất nước đến năm 2045, theo Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, chúng ta cần
biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu
của Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng dịch
chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển
các mô hình kinh doanh mới… nhằm thực hiện thành
công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Đây sẽ
là nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu
phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tới và hiện thực
hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển,
thu nhập cao vào năm 2045. 

Việc thực hiện các mục tiêu, khát vọng trên đòi hỏi sự
vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cộng đồng DN
và nhân dân cả nước. Góp phần vào việc thực hiện mục
tiêu chung của quốc gia, dân tộc, Đảng bộ KTNN cũng đã
xác định mục tiêu tổng quát xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-
2025 là xây dựng Đảng bộ “kỷ cương, liêm chính, chuyên
nghiệp, đổi mới và hội nhập”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong giai đoạn mới. Chiến lược phát triển KTNN đến năm
2030, giai đoạn 2021-2030 cũng đã xác định mục tiêu phát
triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và
Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng
tài chính công, tài sản công. Phấn đấu thực hiện thành công
các mục tiêu này trong tương lai chính là KTNN góp phần
cùng cả nước chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển
đất nước phồn vinh, hạnh phúc như tâm nguyện của Chủ
tịch Hồ Chí Minh.n

nghiên cứu tại DN; huy động sự tham gia của các hiệp
hội, DN ngay từ khâu hoạch định chính sách. Chính phủ
có chính sách thu hút các công ty công nghệ của thế giới
xây dựng trung tâm công nghệ tại Việt Nam; xây dựng
chính sách thúc đẩy sử dụng thiết bị hạ tầng viễn thông
trong nước sản xuất; chấp nhận những công nghệ mới,
mô hình kinh doanh mới trong giai đoạn phát triển ban
đầu, dùng các chuẩn mực chung trong phát triển hạ tầng
số, kinh tế số; tạo không gian thử nghiệm cho các công
nghệ mới, đặc biệt các công nghệ số đi đôi với hỗ trợ DN
để phát triển hạ tầng số, kinh tế số.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, chúng
ta phải đặt mục tiêu tăng trưởng DN công nghệ số từ 15 -
20%, thậm chí nhanh hơn nữa, cộng đồng startup, các DN
số phải có khát khao và nhiệt huyết vượt qua tất cả khó
khăn bên ngoài, sự cản trở bên trong để vươn lên ngang
bằng các DN, tập đoàn lớn trên thế giới. “Chúng ta không
có tham vọng thay tất cả các tập đoàn khổng lồ trên thế
giới để làm hết các công nghệ nền tảng nhưng quan trọng
nhất là làm chủ và có giải pháp để sử dụng hiệu quả nhất”
- Phó Thủ tướng chia sẻ, đồng thời khẳng định, Chính phủ
sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các DN nghiên cứu, sáng tạo
sản phẩm công nghệ số, có nhiều sáng kiến để kết nối, hỗ
trợ lẫn nhau.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm
2021 là năm phát triển mạnh mẽ của công nghệ Việt
Nam. Đồng thời, chiến lược của Việt Nam trong tương
lai là phát triển mạnh mẽ hơn Chính phủ số, kinh tế số,
xã hội số, hướng tới kiến tạo quốc gia số. Đây là chặng
đường dài nhiều chục năm. Vì thế, “Make in Vietnam”
cần một tầm nhìn dài hạn và những chiến lược giai đoạn
để giải quyết vấn đề của Việt Nam, giúp đất nước ngày
càng phát triển.n



THỨ NĂM 07-01-20216
Kiểm toán hợp tác - xu thế
tất yếu của các SAI trong bối
cảnh hội nhập

Nhiều thập kỷ qua, các cuộc
kiểm toán hợp tác đã trở thành
một trong những ưu tiên hàng
đầu trong chương trình nghị sự
của Tổ chức quốc tế Các cơ
quan Kiểm toán tối cao (INTO-
SAI) với sự hỗ trợ từ Cơ quan
Sáng kiến phát triển INTOSAI
(IDI). Theo đó, nhằm thúc đẩy
các chương trình kiểm toán hợp
tác giữa các SAI thành viên, góp
phần xây dựng các hướng dẫn,
phương pháp, quy trình kiểm
toán tiên tiến, INTOSAI đã
thành lập Tiểu ban về Kiểm toán
hợp tác trực thuộc Ủy ban Tăng
cường năng lực năm 2016 và
ban hành Hướng dẫn thực hiện
kiểm toán hợp tác. 

Bên cạnh đó, đến nay, Nhóm
công tác về Kiểm toán môi
trường của INTOSAI (INTOSAI
WGEA) đã ban hành 3 Hướng
dẫn: SAI có thể hợp tác như thế
nào về Kiểm toán các Hiệp định
môi trường quốc tế năm 1998;
Kiểm toán của Hiệp định môi
trường quốc tế năm 2001; Hợp
tác giữa các SAI: Kinh nghiệm
hay và ví dụ cho kiểm toán hợp
tác năm 2007. Từ đó đến nay,
mô hình kiểm toán hợp tác trở
thành xu hướng phát triển tại
nhiều khu vực. Thông qua
những cuộc kiểm toán chung,
các SAI có thể trao đổi kinh
nghiệm và các thông lệ kiểm
toán tốt nhất để nâng cao năng
lực hoạt động. 

Nhằm thúc đẩy vai trò của
SAI trong việc thực hiện thành
công Chương trình nghị sự đến
năm 2030 của Liên Hợp Quốc
về phát triển bền vững, Tuyên
bố Hà Nội tại Đại hội Tổ chức
Các cơ quan Kiểm toán tối cao
châu Á (ASOSAI) lần thứ 14
chú trọng 2 nội dung: Kiểm toán
môi trường vì sự phát triển bền
vững và kiểm toán các mục tiêu

phát triển bền vững. Đáng lưu ý,
Tuyên bố Hà Nội khuyến khích
việc thực hiện các cuộc kiểm
toán chung phối hợp giữa các
SAI và cam kết xây dựng các cơ
chế, quy trình để hỗ trợ cho hoạt
động này. Theo đó, ngoài việc
tăng cường năng lực cho các
SAI thành viên thông qua xây
dựng hướng dẫn, tổ chức hoạt
động đào tạo, chia sẻ kiến thức,
ASOSAI còn chú trọng thực
hiện các cuộc kiểm toán hợp tác
trong 2 lĩnh vực này. Một trong
những hoạt động quan trọng do
Nhóm công tác về Kiểm toán
môi trường của ASOSAI (ASO-
SAI WGEA) phụ trách và đưa
vào Kế hoạch hành động giai
đoạn 2020-2022 là cuộc kiểm
toán hợp tác về môi trường của
các SAI thành viên thuộc khu
vực Đông Nam Á giai đoạn
2020-2021. 

Nâng cao năng lực chuyên
môn thông qua các cuộc kiểm
toán hợp tác

Để góp phần thực hiện thành
công Tuyên bố Hà Nội, với vai
trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ
2018-2021, KTNN Việt Nam đã
đề xuất thực hiện cuộc kiểm toán
hợp tác giữa các thành viên ASO-
SAI với chủ đề: “Kiểm toán việc
quản lý nguồn nước lưu vực sông
Mê Công gắn với việc thực hiện
các mục tiêu phát triển bền
vững”. Đề xuất này đã được
thông qua tại Cuộc họp Ban Điều
hành ASOSAI lần thứ 55 vào
tháng 7/2020. 

Dự kiến, các SAI sẽ triển khai
kiểm toán từ tháng 3 - 5/2021. Để
chuẩn bị cho việc triển khai cuộc
kiểm toán, cuối năm 2020,
KTNN Việt Nam và 2 SAI tham
gia: Myanmar, Thái Lan đã ký kết
Tuyên bố kèm theo Điều khoản

tham chiếu, xây dựng Kế hoạch
hành động thực hiện cuộc kiểm
toán. Kết quả kiểm toán được kỳ
vọng sẽ giúp các SAI đưa ra
những phân tích, đánh giá và giải
pháp mang tính bền vững, góp
phần đấu tranh cho vấn đề dòng
nước sông Mê Công. Đây còn là
cơ hội để các SAI nâng cao năng
lực, tăng cường sự hiểu biết và
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về
kiểm toán môi trường, thúc đẩy
phát triển lĩnh vực kiểm toán này
trong tương lai.

Trước đó, giai đoạn 2012-
2013, trong khuôn khổ hợp tác
ASOSAI, KTNN Việt Nam cũng
đã phối hợp với 4 SAI: Thái Lan
(SAI chủ trì), Campuchia, Lào và
Myanmar tổ chức thành công
cuộc kiểm toán song song các vấn
đề về nước lưu vực sông Mê
Công. Kết quả kiểm toán cho thấy
hệ thống chính sách, pháp luật
cũng như việc tuân thủ chính
sách, pháp luật về quản lý tài
nguyên nước nói chung và lưu
vực sông Mê Công nói riêng ở
các quốc gia liên quan còn nhiều
bất cập. Điều này dẫn đến việc
khai thác, sử dụng nước bất hợp
lý, thiếu quy hoạch, tình trạng ô
nhiễm nguồn nước có xu hướng
gia tăng nghiêm trọng. Trên cơ sở
kết quả kiểm toán, các SAI đã
kiến nghị cơ quan chức năng tiếp
tục hoàn thiện chính sách, pháp
luật về quản lý và bảo vệ môi
trường, ứng phó với thực trạng
riêng của từng quốc gia. Kết quả

của cuộc kiểm toán này sẽ là cơ
sở để KTNN Việt Nam tiếp tục
phối hợp với SAI: Myanmar và
Thái Lan thực hiện tốt cuộc kiểm
toán hợp tác về việc quản lý
nguồn nước lưu vực sông Mê
Công giai đoạn 2020-2021. 

Ngoài 2 cuộc kiểm toán nêu
trên, KTNN còn phối hợp với
KTNN Liên bang Nga kiểm toán
Liên doanh Nga - Việt Vi-
etsovpetro giai đoạn 2011-2015
nhằm đánh giá việc tuân thủ của
các bên tham gia liên doanh đối
với những điều khoản trong Hiệp
định liên Chính phủ; các hoạt
động của liên doanh liên quan
đến việc phát triển các mỏ dự trữ
tại khu 09-1 trên thềm lục địa Việt
Nam và bán các sản phẩm từ khí
hidrocacbon. Kết quả kiểm toán
xác nhận, Vietsovpetro hoạt động
có hiệu quả và là một liên doanh
có vị trí quan trọng không chỉ ở
Việt Nam mà đối với cả các nước
trong khu vực. Báo cáo kiểm toán
chung cũng đã đưa ra các khuyến
cáo giúp Vietsovpetro nâng cao
hơn nữa tính hiệu quả của hoạt
động sản xuất, kinh doanh. Cuộc
kiểm toán này đã góp phần tăng
cường mối quan hệ hợp tác giữa
2 cơ quan vì lợi ích chung của nền
kiểm toán khu vực và thế giới. 

Trong kế hoạch hoạt động đối
ngoại năm 2021, KTNN Việt
Nam tiếp tục khai thác thế mạnh
chuyên môn thông qua các hình
thức hợp tác, trong đó có kiểm
toán chung. Việc thực hiện hoạt
động này sẽ giúp KTNN học hỏi
thêm kinh nghiệm, nâng cao năng
lực chuyên môn cũng như vị thế
trên trường quốc tế.n

Cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 diễn ra vào
tháng 7/2020                                                                           Ảnh tư liệu

Một dấu ấn trong công tác đối ngoại của KTNN Việt Nam những năm qua chính là việc phối hợp thực
hiện kiểm toán với các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao năng lực, vị thế trên trường quốc tế. Hoạt
động này cũng phù hợp với xu hướng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trên thế giới trong nhiều
thập kỷ qua.

Thúc đẩy kiểm toán hợp tác để nâng cao năng lực,
vị thế trên trường quốc tế
r THÀNH ĐỨC

năm 2021; Ngân hàng HSBC dự báo tăng
trưởng GDP của Việt Nam được kỳ vọng sẽ
đạt mức 8,1% trong năm 2021. Thậm chí,
Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P
Global Ratings dự báo Việt Nam đứng thứ
hai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
về tốc độ phục hồi kinh tế sau cuộc khủng
hoảng do tác động của Covid-19 và tăng
trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 11,2%
vào năm 2021.

Yếu tố quyết định làm căn cứ cho những
chỉ báo lạc quan về sự ổn định và tăng
trưởng kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2021 là
sự thành công trong thực tế kiểm soát sự
lây lan của Covid-19; đồng thời, các xung
lực tăng trưởng được cộng hưởng nhờ Việt
Nam đẩy mạnh đầu tư công và chi tiêu
công; sớm và đang tiếp tục đưa ra các biện
pháp tài chính - tiền tệ hỗ trợ DN và người
dân, trong đó có giảm thuế, hoãn nộp thuế
và miễn phí sử dụng đất đối với các DN;
hỗ trợ phục hồi tiêu dùng và gia tăng
thương mại; tăng cường cải cách thể chế
và cải thiện môi trường kinh doanh. Việt
Nam cũng đang và sẽ được hưởng lợi từ sự
tham gia các hiệp định thương mại song
phương và đa phương, từ sự dịch chuyển,

tái định vị các chuỗi cung ứng khu vực và
quốc tế sang những quốc gia có chi phí
thấp và an toàn hơn.

Tuy nhiên, theo các tổ chức quốc tế,
Việt Nam cũng cần cảnh giác trước những
nguy cơ toàn cầu do đại dịch Covid-19 kéo
dài; có kịch bản thích ứng hiệu quả hơn
với sự gia tăng bảo hộ thương mại và các
rủi ro tài chính; gia tăng các nỗ lực cải
thiện thu nhập hộ gia đình và DN, khai
thác thị trường trong nước trước sự suy
giảm tổng cầu nội địa (theo Tổng cục
Thống kê, tăng trưởng tổng bán lẻ hàng
hóa dịch vụ năm 2020 là âm, sau khi trừ
trượt giá do lạm phát); các chính sách cần
ưu tiên bảo vệ mạng sống và điều kiện
sống cho người dân, đặc biệt là những
nhóm dễ chịu tác động và đảm bảo người
lao động trở lại làm việc, các DN nối lại
hoạt động trong môi trường an toàn. Đây
sẽ là những điều kiện thiết yếu để bảo đảm
kinh tế khu vực dần hồi phục một cách
toàn diện và bền vững.

Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và
Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm
2021, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực
hiện nghiêm túc, quyết liệt “mục tiêu kép”,
ưu tiên bảo vệ sức khỏe của người dân;
đồng thời, tạo điều kiện cho các hoạt động
kinh tế - xã hội diễn ra bình thường, không
hoang mang, nhưng không được chủ quan.
Tăng cường công tác quản lý giá cả, bình
ổn giá, đảm bảo cung cầu hàng hóa, nhất là
các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng
cao vào dịp cuối năm; phòng, chống buôn
lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tiếp tục
điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng chủ
động, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vốn cho
hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là đối
với các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng
nề do dịch Covid-19; đẩy mạnh xúc tiến
thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất
khẩu; khai thác tốt các thị trường còn dư địa
và các thị trường nước ta đã ký kết các FTA,
nhất là CPTPP, EVFTA. Chủ động phổ biến
thông tin rộng rãi về Hiệp định RCEP cho

DN, nhất là DN nhỏ và vừa, các DN thuộc
ngành, lĩnh vực sản xuất xuất khẩu có cơ hội
thuận lợi hoặc bị tác động. Chủ động xây
dựng kịch bản, giải pháp về chính sách
thương mại ứng phó với sự thay đổi chính
sách của các đối tác lớn. Tiếp tục đẩy mạnh
kích cầu tiêu dùng nội địa bằng các biện
pháp phù hợp…

Đồng thời, khắc phục sự chồng chéo,
giao thoa giữa chức năng, nhiệm vụ của các
Bộ, cơ quan ngang Bộ để hoàn thiện Đề án
cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; phối
hợp với các cơ quan, địa phương chuẩn bị
cho công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các
cấp sắp tới và công tác kiện toàn bộ máy
chính quyền tại các địa phương; xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các
hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm, chiếm đoạt hàng cứu trợ, tín
dụng đen, xuất nhập cảnh trái phép... 

Tất cả các cấp, ngành, địa phương và
DN cần nỗ lực vượt lên hoàn cảnh và chính
mình, nhằm đạt mục tiêu cho năm 2021 tăng
GDP trên 6% so với năm 2020; quy mô
GDP bình quân khoảng 3.700 USD/người,
trong khi tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) bình quân khoảng 4%.n

Nỗ lực... (Tiếp theo trang 1)
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Tốt nghiệp Học viện Tài chính,
với kết quả học tập đạt được

và sự năng động của tuổi trẻ,
không quá khó để tôi tìm được
một môi trường làm việc tốt, chế
độ đãi ngộ cao ở Thủ đô. Thế
nhưng, “máu nghề” được rèn giũa
từ khi còn ngồi trên ghế giảng
đường vẫn luôn thôi thúc tôi tìm
đến công việc phù hợp với chuyên
ngành đào tạo - ngành kiểm toán.

Sau thời gian dài trăn trở,
mong ước của bản thân đã trở
thành hiện thực khi năm 2013,
KTNN mở đợt thi tuyển và tôi
may mắn là một trong những ứng
viên trúng tuyển. Niềm vui như
nhân đôi khi tôi được phân công
công tác về KTNN khu vực XI,
đóng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa,
cũng chính là mảnh đất nơi tôi
sinh ra, lớn lên. Tôi thầm nghĩ,
đây cũng là cơ hội thuận lợi để
bản thân được chăm sóc cho bố
mẹ lúc cần thiết.

Khi tôi mới về nhận công tác,
KTNN khu vực XI lúc bấy giờ rất
khó khăn, trụ sở phải đi thuê, điều
kiện vật chất, phòng làm việc còn
nhiều thiếu thốn. Nhưng chào đón
chúng tôi, gần 10 công chức mới,
là những tình cảm chan hòa, sự
quan tâm chỉ bảo của các anh, chị
đồng nghiệp. Tại đơn vị mới,
chúng tôi không chỉ được bồi
dưỡng về chuyên môn mà còn
được tạo điều kiện tối đa để tham

gia các hoạt động tập thể, phát
huy hết năng lực, sở trường.

Những bước chân đầu tiên
khi về Ngành, về đơn vị, mọi thứ
với chúng tôi đều mới mẻ, mặc
dù kho kiến thức kiểm toán được
đào tạo trong trường vẫn đầy ắp
trong đầu. Bởi thực tế thì muôn
màu và sinh động hơn rất nhiều
so với lý thuyết từ giáo trình. Để
làm được nghề kiểm toán, hiểu

kiến thức thôi chưa đủ, mà chúng
tôi còn được cầm tay chỉ việc,
học các kỹ năng, từ đơn giản đến
phức tạp để làm chủ được nghề.
Cho nên, trong suy nghĩ của
chúng tôi khi đó, quan sát và học
hỏi là cách duy nhất để tiến gần
hơn với nghề. Học hỏi từ các lớp
đào tạo, học từ cách làm việc,
cách ứng xử của đồng nghiệp,
học cách lấy thông tin, học cách

phối hợp làm việc với đơn vị...
Cứ như thế, từ những ngày đầu
bỡ ngỡ, tôi đã từng bước trưởng
thành hơn trên con đường nghề
nghiệp mà mình hằng mong ước.
Dẫu vậy, qua từng chặng đường,
sự lo lắng khi đơn vị không hợp
tác cung cấp tài liệu, sự trăn trở
khi gặp tình huống mới, sự thất
vọng khi không đến được tận
cùng của sự việc và niềm hạnh

phúc khi phát hiện được một nội
dung quan trọng… vẫn luôn hiển
hiện và vẹn nguyên. 

Trải qua hơn 26 năm xây
dựng và phát triển, KTNN đã
khẳng định những dấu ấn to lớn,
góp phần chung vào sự nghiệp
xây dựng, phát triển đất nước. Về
phần mình, chúng tôi tự hào, vì
bản thân đã góp một phần nhỏ bé
vào thành quả chung của Ngành.
Đó chính là động lực để giúp
chúng tôi, những kiểm toán viên
tiếp tục kiên định, quyết tâm hơn
trên con đường nghề. 

Trong gia đình có vợ hoặc
chồng làm kiểm toán viên đã vất
vả nhưng đối với tôi, khi cả hai vợ
chồng đều gắn với nghề nghiệp
này, thì câu chuyện về sự sẻ chia
và thấu hiểu lẫn nhau lại càng cần
thiết. Đây cũng chính là nguồn
động lực thứ hai với bản thân tôi,
khi hai vợ chồng luôn có sự quan
tâm, chia sẻ cùng nhau những khó
khăn trong công việc cũng như
trong cuộc sống gia đình.

Kiểm toán là nghề cao quý,
nhưng cũng đầy cám dỗ. Điều
quan trọng khi đến với nghề, đó
là kiểm toán viên phải có bản lĩnh
nghề nghiệp, tinh thần trách
nhiệm để vượt qua mọi cám dỗ,
để “dĩ công vi thượng”. Gắn với
đó là tinh thần không ngừng học
hỏi, mọi lúc, mọi nơi để bản thân
theo kịp được với xu hướng nghề
nghiệp cũng như làm rạng danh
nghề. Xin được mượn một câu
nói của Louis Pasteur để nhắn
nhủ tới các bạn kiểm toán viên trẻ
và cũng là tự nhắc nhở bản thân:
“Không phải nghề nghiệp làm
danh giá cho con người mà chính
là con người làm danh giá cho
nghề nghiệp”. Đặt tâm huyết vào
công việc, cuộc sống sẽ trao lại
cho bạn những những món quà
xứng đáng.n

Kiểm toán viên Nguyễn Lê Ngọc Anh (ngoài cùng bên trái) vinh dự được trao tặng giải thưởng tại Cuộc
vận động Sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập KTNN   Ảnh: N.LỘC

Thấm thoát đã gần 7 năm kể từ ngày tôi được tuyển dụng vào KTNN. Mang trên mình hành trang của
một kiểm toán viên nhà nước, công việc của chúng tôi gắn liền cùng những chuyến công tác nối dài
với bao kỷ niệm và cả những trăn trở để làm sao phụng sự tốt hơn sứ mệnh của KTNN, phụng sự tốt
hơn cho đất nước, cho nhân dân.

Không ngừng học hỏi để làm rạng danh
nghề nghiệp
r Kiểm toán viên NGUYỄN LÊ NGỌC ANH - KTNN khu vực XI

Trở thành kiểm toán viên như một sự
tình cờ nhưng đầy duyên nợ, chị Phạm

Thị Lan Hương (KTNN chuyên ngành III)
gắn bó với nghề đến nay đã gần chục năm
với nhiều kỷ niệm khó quên. 

Chúng tôi may mắn gặp Kiểm toán
viên Phạm Thị Lan Hương trong một
chuyến công tác, khi chị đang là thành viên
Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán tại
Khu kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa).
Giữa bộn bề công việc, chị vẫn dành cho
tôi ít phút ngắn ngủi để chia sẻ về nghề.
“Ngoài công việc kiểm toán, các thành
viên trong Đoàn còn phải tranh thủ đọc rà
soát, hoàn thiện báo cáo kiểm toán của
cuộc kiểm toán khác để trình duyệt cho kịp
tiến độ. Công việc này cũng tốn thời gian,
vì phải làm thận trọng, tỉ mỉ” - chị Hương
chia sẻ. 

Nhớ lại thời điểm quyết định đến với
nghề kiểm toán, chị Hương kể, nhiều
người thân coi quyết định của chị khi ấy là
viển vông, vì trong suy nghĩ, nữ giới mà
làm nghề này sẽ rất vất vả. Nhưng, vượt
qua mọi rào cản, chị đã quyết tâm đến với
nghề. “Lúc đó trong tôi chỉ có suy nghĩ duy
nhất: Kiểm toán là nghề tôi đặc biệt yêu
thích và mong muốn được góp phần công
sức nhỏ bé của mình cho Ngành, cho đất
nước. Chỉ đơn giản vậy thôi!” - Nữ kiểm
toán viên bộc bạch. 

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hành trang
thế nhưng thời gian đầu bước chân vào
nghề, chị vẫn bị choáng ngợp trước khối
lượng công việc rất lớn và nhiều áp lực.
Chị chia sẻ: “Từ khi trở thành kiểm toán
viên, tôi thêm hiểu rằng những khó khăn,
gian khổ với kiểm toán viên không thể diễn

tả hết thành lời. Ngoài việc phải xa nhà, xa
người thân, chúng tôi còn phải đối mặt với
công việc phức tạp, đầy thử thách và cám
dỗ đời thường”. Bởi thế, nếu kiểm toán
viên không quyết tâm, không kiên định thì
rất khó vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. 

Với lập trường kiên định, bản lĩnh và

trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán
viên nhà nước, chị và đồng nghiệp đã hoàn
thành tốt mọi công việc được giao. Thông
qua những kết luận, kiến nghị kiểm toán,
chị và các đồng nghiệp tự hào khi đã góp
phần nâng cao uy tín của Ngành, rộng hơn
là giúp làm minh bạch, giữ vững kỷ luật,
kỷ cương tài chính quốc gia. 

Chia sẻ kỷ niệm qua những chuyến đi
kiểm toán, chị bảo, bản thân chị đã đi
nhiều nơi, tại nhiều đơn vị, nhưng có
những dấu ấn còn đọng mãi. Đó là khi chị
đi thực tế tại địa bàn, được trực tiếp gặp
những mảnh đời bất hạnh, không nơi
nương tựa, những đứa trẻ sinh ra đã bị tàn
tật, bị di chứng từ chất độc da cam, những
Mẹ Việt Nam anh hùng… Một trong
những ấn tượng mà chị Hương còn lưu
mãi, đó là trong một chuyến công tác, cảm
mến Đoàn kiểm toán, một Mẹ Việt Nam
anh hùng đã dành cho chị và đồng nghiệp
những cái ôm thật chặt với những lời lẽ
thân thương, xúc động. “Lúc đó, tôi có
cảm giác hai vai mình nặng trĩu. Tôi tự
nhủ phải cố gắng sống xứng đáng với hai
từ “cán bộ” mà Mẹ đã dành cho. Bởi tôi ý
thức được rằng, để trở thành một kiểm
toán viên tốt và được quần chúng tin yêu
thì phải tiên phong gương mẫu ngay từ
chính công việc của mình” - chị Hương
chia sẻ.n          N.LỘC (ghi)

Kiểm toán viên Phạm Thị Lan Hương thực hiện nhiệm vụ kiểm toán     Ảnh: P.HIẾN

NGHề KIểM TOÁN VIÊN NHÀ NướC: 

Tự hào và trách nhiệm
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Nhiều phát hiện qua kiểm
toán hệ thống công nghệ
thông tin ngân hàng

Tham luận tại Hội nghị Triển
khai chương trình công tác năm
2021 của KTNN, Kiểm toán
trưởng KTNN chuyên ngành VII
Vũ Văn Cường cho biết, năm 2020,
trước tình hình diễn biến phức tạp
của dịch Covid-19, KTNN chuyên
ngành VII đã thống nhất chỉ đạo
quyết liệt để khắc phục mọi khó
khăn nhằm mục tiêu kép: vừa hoàn
thành nhiệm vụ phòng, chống dịch
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm
toán. Kết quả kiểm toán báo cáo tài
chính (BCTC), các hoạt động liên
quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài
sản nhà nước năm 2019 của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và 4 tổ
chức tài chính, ngân hàng, bảo
hiểm và 2 chuyên đề kiểm toán tại
Ngân hàng Chính sách xã hội đã
đạt được nhiều kết quả nổi bật, với
tổng số kiến nghị xử lý tài chính là
hơn 244,6 tỷ đồng, trong đó: tăng
nộp NSNN gần 215,4 tỷ đồng; kiến
nghị khác 27,2 tỷ đồng. 

Qua kiểm toán, KTNN cũng đã
có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công
tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản
nhà nước tại các đơn vị được kiểm
toán; kiến nghị kiểm điểm trách
nhiệm, rút kinh nghiệm đối với tập
thể, cá nhân có liên quan trong việc
chấp hành các quy định của Nhà
nước, đơn vị; kiến nghị điều chỉnh
số liệu lớn trên BCTC tại một số
đơn vị được kiểm toán; kiến nghị
các cơ quan có liên quan xem xét,
nghiên cứu và sửa đổi bổ sung đối
với 27 quy định, quy chế; 3 quyết
định; 3 thông tư hướng dẫn, 1 luật
chưa phù hợp với thực tế.

Đặc biệt, kết quả kiểm toán hệ
thống CNTT liên quan đến lập
BCTC tại Ngân hàng Thương mại
cổ phần Ngoại thương Việt Nam,
Ngân hàng Chính sách xã hội có
nhiều kết quả và đưa ra những kiến
nghị quan trọng. Trong đó, KTNN
chỉ rõ, hệ thống corebanking chưa
kiểm soát tự động và có báo cáo
nhắc nhở để ngăn ngừa việc cài đặt
lãi suất không đúng quy định (lãi
suất âm hoặc bằng 0%) cho các
khoản vay; việc cài đặt tham số

ngày đáo hạn của tài khoản tiết
kiệm trực tuyến (online) của khách
hàng chưa đảm bảo thuận lợi và
quyền lợi của khách hàng theo Luật
Tổ chức tín dụng; ứng dụng phân
hệ thẻ tín dụng chưa tích hợp tự
động chi tiêu lãi dự thu, lãi chưa thu
với hệ thống corebanking; hệ thống
CNTT chưa hỗ trợ rà soát tự động
hoặc bán thủ công đối với một số
trường hợp chưa thống nhất giữa
chỉ tiêu trên BCTC và chỉ tiêu
chấm điểm xếp hạng tín dụng liên
quan, việc quản lý chi phí mua sắm
CNTT còn chưa chặt chẽ…

Chủ động đi đầu ứng dụng
công nghệ thông tin vào hoạt
động kiểm toán

Theo Kiểm toán trưởng Vũ Văn
Cường, để đạt được kết quả trên,
KTNN chuyên ngành VII đã triển
khai thực hiện nhiều giải pháp.
Trong đó, đơn vị đã chủ động đổi
mới xây dựng và tổ chức thực hiện

phương án tổ chức thực hiện kiểm
toán, chú trọng chất lượng giai
đoạn lập kế hoạch kiểm toán. Trên
cơ sở hướng dẫn của Tổng Kiểm
toán Nhà nước về xây dựng
phương án tổ chức kiểm toán năm
2020, tập thể cấp ủy và lãnh đạo
đơn vị đã trao đổi, thống nhất lựa
chọn nhân sự các trưởng đoàn kiểm
toán, KTV tham gia đoàn kiểm
toán ngay từ đầu năm trên cơ sở
cân đối nhân sự hiện có đảm bảo
thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán
và các nhiệm vụ khác. Năm 2020,
mặc dù phải dừng thực hiện kiểm
toán 1 tháng do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19 song đến ngày
30/10/2020, tất cả các cuộc kiểm
toán đã kết thúc kiểm toán tại đơn
vị, đảm bảo về tiến độ, thời gian,
nội dung phạm vi trọng tâm của
cuộc kiểm toán theo quy định.

Đơn vị cũng đã đổi mới phương
pháp khảo sát thu thập thông tin
theo hướng giao trực tiếp cho các

phòng chuyên quản tổ chức thu
thập thông tin ngay từ đầu năm để
đánh giá, phân tích lập kế hoạch
kiểm toán. “Trên cơ sở các thông
tin thu thập để lập kế hoạch, nếu
cần làm rõ nội dung nào hoặc yêu
cầu cung cấp thêm tài liệu thì tổ
chức đoàn khảo sát/lập kế hoạch để
trực tiếp đến đơn vị khảo sát làm rõ
thêm, tránh ảnh hưởng nhiều đến
hoạt động của đơn vị được kiểm
toán. Việc đổi mới này cho thấy các
kế hoạch kiểm toán của các đoàn
kiểm toán được đánh giá có chất
lượng và đầy đủ thông tin, giảm
thời gian hoàn thiện, chỉnh sửa
nhiều sau khi xét duyệt” - Kiểm
toán trưởng Vũ Văn Cường chia sẻ.

Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng
việc tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ,
đầy đủ các quy trình, quy định quản
lý và chuyên môn của KTNN. Năm
2020 là năm đầu tiên KTNN áp
dụng việc đổi mới phương pháp
kiểm toán dựa trên cơ sở xác định
trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm
toán, do đó, KTNN chuyên ngành
VII đã tổ chức cho các KTV học
tập, trao đổi và nghiên cứu nghiêm
túc các phương pháp mới trong
kiểm toán để áp dụng đầy đủ, hiệu
quả; phối hợp với Vụ Chế độ và
Kiểm soát chất lượng kiểm toán
trao đổi, hướng dẫn các nội dung để
thống nhất trước khi thực hiện kiểm
toán. Song song đó, đơn vị luôn
thực hiện tốt công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công
chức, KTV trong đơn vị, nhất là
văn hóa ứng xử, đạo đức nghề
nghiệp, tinh thần trách nhiệm, nêu

gương và lòng tự trọng nghề
nghiệp cho đội ngũ KTV; chấp
hành, tuân thủ tuyệt đối quy định về
Quy tắc ứng xử của KTV nhà
nước, không để xảy ra vi phạm các
quy định của KTNN và chấp hành
đúng quy định của pháp luật về đạo
đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp
của KTV. Trong thực hiện nhiệm
vụ kiểm toán, KTNN chuyên
ngành VII luôn bám sát và triển
khai thực hiện nghiêm, kịp thời các
chỉ đạo, chỉ thị của Tổng Kiểm toán
Nhà nước. 

Ý thức rõ tầm quan trọng của
việc ứng dụng CNTT trong hoạt
động kiểm toán, KTNN chuyên
ngành VII đã chủ động triển khai
ứng dụng CNTT cùng kiểm toán
CNTT trong nhiều năm qua và đã
đạt được nhiều kết quả ban đầu rất
tích cực. Với đặc thù là đơn vị duy
nhất trong Ngành được giao chức
năng kiểm toán CNTT, KTNN
chuyên ngành VII đã phát huy tối
đa năng lực, trình độ của các KTV
về kiểm toán CNTT trong tất cả các
khâu của hoạt động kiểm toán, là
đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT
trong công tác lập kế hoạch kiểm
toán, mang lại hiệu quả tốt và có
tính đột phá. Các đoàn kiểm toán
trong năm 2020 đều áp dụng và
ứng dụng CNTT trong hoạt động
kiểm toán. Bên cạnh đó, đơn vị
cũng phối hợp chặt chẽ với Trung
tâm Tin học trong việc cung cấp hồ
sơ của các đoàn kiểm toán để thực
hiện số hóa dữ liệu; phối hợp chặt
chẽ, có trách nhiệm với Ban Quản
lý dự án CNTT của KTNN triển
khai việc xây dựng các phần mềm
hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán trong lĩnh
vực tài chính - ngân hàng; coi trọng
phát triển các ứng dụng CNTT
trong mọi hoạt động của KTNN.n

Qua kiểm toán, KTNN chuyên ngành VII đã kiến nghị xử lý tài
chính hơn 244,6 tỷ đồng                                                   Ảnh tư liệu

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán lĩnh
vực tài chính, ngân hàng mang lại kết quả tích cực
r NHÓM PHÓNG VIÊN

Là đơn vị duy nhất trong Ngành được giao nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT), KTNN
chuyên ngành VII đã phát huy tối đa năng lực, trình độ của các kiểm toán viên (KTV) về kiểm toán
CNTT trong tất cả các khâu của hoạt động kiểm toán. Trong năm 2020, các đoàn kiểm toán của đơn vị
đều áp dụng và ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật trong công tác kiểm toán.

thực hiện. Số lượng văn bản, báo cáo, công văn, hướng dẫn tăng
gấp nhiều lần năm trước. Điều đáng mừng là sự chủ động trong
công việc của các vụ, đơn vị tốt hơn; một số việc đạt được kết
quả tốt, được dư luận đánh giá cao, ghi nhận…” -  Trưởng Ban
Tuyên giáo T.Ư khẳng định. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu
cần nhận thức đầy đủ và đánh giá nghiêm túc những điểm còn
hạn chế, những bất cập, vướng mắc trong công việc để có các giải
pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2021.

Phân tích bối cảnh, tình hình trong năm tới, đồng chí Võ Văn
Thưởng lưu ý, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
từ nay tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác vận hành của
Trung tâm Báo chí của Đại hội và cung cấp thông tin báo chí cho
báo chí nước ngoài.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu việc tổ chức quán
triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống hiệu quả, nhanh
hơn. Đối với những lĩnh vực, công việc đã đưa vào chương trình
công tác năm, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu phải thực hiện
thật tốt và có hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm. Các công
việc nội bộ của Ban cần thực hiện tốt, đúng quy định; công tác
cán bộ tiếp tục đổi mới, tạo môi trường để phát huy năng lực, sở
trường của cán bộ trong Ban…n (Theo tuyengiao.vn)

Thực hiện tốt...                    (Tiếp theo trang 2)

ứng dụng CNTT, rút ngắn thời gian kiểm toán gắn với
công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục chú trọng
tăng cường quy mô kiểm toán nhất là kiểm toán hoạt
động; không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán và
đẩy nhanh tiến độ kiểm toán; tăng cường đốn đốc việc
thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán có hiệu quả
hơn. Đồng thời, KTNN phải luôn coi trọng củng cố, kiện
toàn bộ máy tổ chức và không ngừng nâng cao năng lực,
trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện môi
trường làm việc điện tử của KTNN, ứng dụng CNTT,
kỹ thuật số để công khai minh bạch hoạt động kiểm toán
và kết quả kiểm toán…

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch
Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
thay mặt lãnh đạo KTNN và toàn Ngành cảm ơn lãnh
đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc
hội Phùng Quốc Hiển đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
KTNN thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công
tác năm 2020.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, trong năm vừa qua,
để phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp

4.0, KTNN đã tập trung phát triển loại hình kiểm toán
CNTT, chú trọng kiểm toán môi trường. Đặc biệt, KTNN
Việt Nam đã có sáng kiến đề xuất các bên liên quan thực
hiện cuộc kiểm toán hợp tác quản lý nguồn nước lưu vực
sông Mê Công. Đến nay, đề cương kiểm toán đã hoàn
thành và cuộc kiểm toán sẽ sớm được thực hiện để công
bố kết quả vào cuối năm 2021.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức
Phớc cũng cảm ơn lãnh đạo các Bộ, ngành trong thời gian
qua đã phối hợp, hỗ trợ KTNN hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự
phối hợp của các Bộ, ngành và sự quan tâm, chỉ đạo của
lãnh đạo Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng,
Nhà nước giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2021 là hết sức nặng nề
và đầy thách thức, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong
toàn Ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết,
thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngày càng
khẳng định vị thế của KTNN trong hệ thống nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa.n

Tiếp tục phát huy... (Tiếp theo trang 3)



Hoạt động KTNB vẫn chưa
đảm bảo độc lập, khách quan
và toàn diện

Hiện nay, tại Việt Nam, những
thay đổi lớn về thành lập ngân
hàng 100% vốn nước ngoài, mở
rộng phạm vi và vốn hoạt động
chi nhánh ngân hàng nước
ngoài… đã dẫn đến sự cạnh tranh
gay gắt về thị phần giữa các ngân
hàng. Do áp lực về doanh thu và
lợi nhuận, các ngân hàng phải nới
lỏng các điều kiện tín dụng, thẩm
định trước khi cho vay và quy
trình đánh giá. Điều này dẫn đến
việc giám sát các khoản vay
không được tiến hành cẩn thận,
rủi ro ngày càng cao. Bên cạnh đó,
cùng với xu hướng công nghệ của
thế giới, các NHTM cũng phải đối
mặt với rủi ro liên quan đến an
ninh mạng, bảo mật dữ liệu, quản
trị dữ liệu và quyền riêng tư, rủi ro
của bên thứ ba và tác động của
công nghệ đối với đạo đức, văn
hóa DN. Đây là những vấn đề mà
KTNB cần tập trung trong thời
gian tới.

Tại Việt Nam, theo thống kê
của KTNN, hầu hết hoạt động
kiểm toán tập trung vào kiểm
toán báo cáo tài chính và kiểm
toán tuân thủ. Kiểm toán hoạt
động là một nội dung trọng tâm
của KTNB nhưng cũng chỉ dừng
lại ở việc kiểm tra tính hiệu quả,
chưa phân tích tính hiệu quả của
hệ thống. 

KTNB chỉ tập trung vào hoạt
động tín dụng, huy động vốn, kế
toán tài chính. Các lĩnh vực
chuyên môn khác như: mua sắm
tài sản, nguồn nhân lực, công
nghệ thông tin, đầu tư mạo hiểm
chưa được quan tâm. Kiểm toán
viên (KTV) nội bộ chưa xem xét
tính hiệu quả của khuôn khổ quản
lý rủi ro và yêu cầu về vốn tối

thiểu theo quy định tại Basel II.
Đồng thời, chức năng tham mưu
chưa phù hợp với các chính sách
của hội đồng quản trị (HĐQT).

Về phương pháp, KTV vẫn
tập trung vào việc phát hiện các
sai sót trong hoạt động và tuân
thủ, không thực sự coi mức độ rủi
ro như một hướng dẫn và phân
tích hiệu quả của các chính sách,
chưa đưa ra nhiều khuyến nghị
mang tính thực tiễn cao. Vì vậy,
bộ phận KTNB chưa thực sự
đóng vai trò tham mưu về quản lý
rủi ro cho ban quản trị và quản lý
cấp cao.

Nguyên nhân của thực trạng
trên là do nguồn nhân lực của bộ
phận KTNB tại ngân hàng chủ
yếu được luân chuyển từ nội bộ
nên chưa thực sự đảm bảo tính
độc lập và tính khách quan của
cuộc kiểm toán. Một số nhân sự
được tuyển dụng từ bên ngoài
ngân hàng, chủ yếu từ các công ty
kiểm toán lại thiếu kiến thức thực
tế về ngân hàng. 

Mặt khác, ở hầu hết các
NHTM, bộ phận KTNB được
coi là độc lập với ban giám đốc.
Thế nhưng, lực lượng này vẫn
được tuyển dụng thông qua bộ

phận nhân sự và hưởng chế độ
tiền lương, tiền thưởng do
HĐQT điều hành nên tính độc
lập, khách quan của KTV chưa
thực sự đảm bảo.

Để bộ phận kiểm toán nội bộ
phát huy hiệu quả 

KTNB có hai vai trò quan
trọng: Một là đánh giá hiệu quả
quá trình quản lý rủi ro, đảm bảo
hệ thống kiểm soát nội bộ của
NHTM hoạt động hiệu quả và các
rủi ro chính được quản lý ở mức
có thể chấp nhận được. Hai là tư
vấn, đề xuất các kiến   nghị và giải
pháp nhằm cải thiện hiệu quả của
quá trình quản lý rủi ro.

Nguyên tắc hoạt động của
KTNB là “định hướng rủi ro”, vì
vậy, tất cả các hoạt động, quy trình
và bộ phận phải được đánh giá rủi
ro theo 3 mức: cao, trung bình,
thấp, thang điểm 5 tùy thuộc vào
hệ quả và khả năng xảy ra rủi ro.
Thời gian và nguồn lực của cuộc
kiểm toán ưu tiên cho các hoạt
động có rủi ro cao, các quy trình
hoặc bộ phận phải được đánh giá
ít nhất mỗi năm một lần. Qua đó,
KTNB sẽ hỗ trợ ban lãnh đạo và
các nhà quản lý, đảm bảo quá

trình quản lý rủi ro hiệu quả và
những rủi ro chính được kiểm soát
ở mức chấp nhận được.

Ở vai trò thứ hai, hoạt động
KTNB sẽ xác minh hiệu quả hoạt
động và đề xuất giải pháp nâng
cao hiệu lực của hệ thống kiểm
soát. Các KTV nội bộ đưa ra các
giải pháp để cải thiện hệ thống
kiểm soát, đảm bảo hệ thống quản
lý rủi ro vận hành theo đúng quy
trình và phù hợp với NHTM.
Nhằm đảm bảo tính độc lập và
khách quan của KTNB, báo cáo
và tư vấn sẽ được cung cấp cho
cấp quản lý cao nhất là HĐQT,
không phải giám đốc hay tổng
giám đốc.

Để bộ phận KTNB đáp ứng
hai vai trò trên, trước tiên, KTV
nội bộ cần tiếp cận vấn đề theo
phương pháp định hướng rủi ro,
tập trung nguồn lực vào hoạt động
với mức độ rủi ro cao. Điều kiện
tiên quyết của phương pháp này là
đánh giá viên phải hiểu biết sâu
sắc về ngân hàng cũng như ban
quản lý để thiết lập và hoàn thành
hồ sơ rủi ro với thông tin liên
quan, bao gồm ước tính về ảnh
hưởng của rủi ro và các biện pháp
đối phó. 

Bộ phận KTNB cần tiếp cận
tất cả các hoạt động ngân hàng,
đặc biệt là nội dung công nghệ
thông tin, đây là xu hướng của thế
giới hiện nay. Đồng thời, bộ phận
này cần đảm bảo đội ngũ KTV có
trình độ, kiến   thức, kinh nghiệm,
đáp ứng các quy định của pháp
luật. Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam cần ban hành bộ tiêu chuẩn
đạo đức và nghề nghiệp cho KTV
nội bộ tại các ngân hàng. Các tổ
chức tín dụng cũng phải cải tiến
bộ máy KTNB, đảm bảo số lượng
tối thiểu và tính độc lập của bộ
phận này.n
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Hiện nay, kiểm toán nội bộ (KTNB) đã trở thành một bộ phận bắt buộc tại ngân hàng thương mại
(NHTM). Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bộ phận này vẫn gặp phải một số khó khăn trong quản lý rủi ro,
nhất là khi công nghệ đang chi phối hoạt động của tất cả các NHTM.

(3) Xây dựng phương án tổ chức kiểm
toán hằng năm khoa học và chặt chẽ, chú trọng kết hợp,
lồng ghép các cuộc kiểm toán, điều hành hoạt động kiểm
toán theo hướng linh hoạt, giảm thiểu số lần triển khai,
kết luận tại cùng một đơn vị được kiểm toán; nâng cao
chất lượng công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán và
phân tích, tổng hợp kết quả kiểm toán; phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà
nước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là công
tác xây dựng kế hoạch kiểm toán và trao đổi thông tin.

(4) Xây dựng và hoàn thiện đầy đủ quy trình, hồ sơ
mẫu biểu kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại,
cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung: hoàn
thiện đầy đủ Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán
dựa trên trọng yếu, rủi ro theo Chuẩn mực KTNN từng
lĩnh vực; hoàn thiện quy trình kiểm toán theo hướng phù
hợp với Chuẩn mực KTNN, thông lệ quốc tế; sửa đổi,
bổ sung hoàn thiện hệ thống hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán
phù hợp với Luật KTNN, hệ thống Chuẩn mực KTNN,
thực tiễn hoạt động kiểm toán và tương thích với Luật
Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán.

(5) Chuẩn hóa hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm
toán, trong đó tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, chú
trọng đánh giá chất lượng đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán
và thành viên đoàn kiểm toán làm cơ sở luân chuyển,
điều động, bổ nhiệm, nâng lương, đánh giá công chức;
xây dựng quy định phân cấp về trách nhiệm của các cấp
liên quan đến kết quả, kiến nghị kiểm toán.

(6) Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài, lựa chọn
tiếp thu những phương pháp kiểm toán mới, tiên tiến,
hiện đại, tăng cường thực hiện những cuộc kiểm toán
liên quốc gia; triển khai đồng bộ các loại hình kiểm toán
gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa
hoạt động kiểm toán.

5.5. Về hội nhập và hợp tác quốc tế
(1) Duy trì và tối ưu hóa lợi ích các mối quan hệ hợp

tác song phương hiện có, đồng thời mở rộng quan hệ hợp
tác với các đối tác song phương mới; đẩy mạnh triển
khai, rà soát đánh giá việc thực hiện các cam kết, thỏa
thuận quốc tế, hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác
vì mục tiêu tăng cường năng lực cho các lĩnh vực ưu tiên
của KTNN.

(2) Tiếp tục là thành viên có trách nhiệm trong việc
xây dựng và thực hiện các cam kết, thỏa thuận đa
phương; hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Tổ chức
Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á đến năm 2021 và
thành viên Ban Điều hành đến năm 2024; ứng cử Tổng
Thư ký Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á
sau năm 2027 và đảm nhiệm chức Chủ tịch Tổ chức Các
cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á sau năm 2028;
ứng cử vai trò kiểm toán viên độc lập cho các tổ chức
quốc tế, đặc biệt là Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á
và các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc trong giai đoạn
2021-2030; ứng cử vai trò chủ trì điều phối đề án, hoạt
động nghiên cứu của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán
tối cao châu Á và Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm
toán tối cao sau năm 2025.n

Deloitte đồng hành với cộng đồng 
vì sự phát triển bền vững

Mới đây, Deloitte Việt Nam đã vinh dự nhận Giải thưởng
Trách nhiệm xã hội DN (CSR Awards) do Hiệp hội Thương
mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức. Giải thưởng CSR vinh danh
những tập thể có đóng góp tích cực trong công tác phòng,
chống Covid-19, mang đến những ảnh hưởng tích cực cho
cộng đồng và xã hội. Đây là năm thứ 2 Deloitte Việt Nam được
nhận Giải thưởng này cũng như đánh dấu sự đồng hành và
cam kết trách nhiệm của Deloitte với cộng đồng vì sự phát
triển bền vững.n

PwC hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng IFRS
Vừa qua, PwC Việt Nam đã phối hợp với FPT Software tổ

chức Tọa đàm với chủ đề: “Tác động của việc áp dụng IFRS
lên hệ thống thông tin tài chính kế toán”. Tại đây, các chuyên
gia của PwC đã mang đến cho các DN cái nhìn toàn diện hơn
về việc triển khai IFRS (Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế)
lên hệ thống hoạch định tài nguyên DN (ERP). Trước đó, PwC
đã tổ chức Hội thảo trực tuyến về thuế lao động Việt Nam,
nghĩa vụ thuế theo chủ sở hữu của người lao động.n

Khởi động Cuộc thi ICAEW 100
Nối tiếp thành công của mùa trước, ICAEW 100 chính

thức quay trở lại vào đầu năm 2021 nhằm mang đến cho sinh
viên những trải nghiệm thú vị và cơ hội thực tập tại Deloitte
Việt Nam. ICAEW 100 sẽ tìm kiếm 100 sinh viên đại học xuất
sắc nhất khu vực Đông Nam Á có tiềm năng trở thành lãnh
đạo tương lai. Cuộc thi tại Việt Nam diễn ra từ ngày 04/01 đến
16/3, danh sách các thí sinh đạt kết quả cao nhất hằng tuần,
tháng và chung cuộc sẽ được công bố trên Facebook của
ICAEW Việt Nam.n THÙY LÊ

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
ĐẾN NĂM 2030 (GIAI ĐOẠN 2021-2030)

(Kỳ sau đăng tiếp)

(Tiếp theo số 52)

QUảN LÝ RủI RO NGÂN HÀNG THươNG MạI: 

Cần phát huy vai trò của 
kiểm toán nội bộ
r PHẠM THU VÂN - Đại học Kinh tế Quốc dân

KTNB đã trở thành một bộ phận bắt buộc tại NHTM
Ảnh minh họa
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Hoàn thành việc cung cấp các
dịch vụ công mức độ 4

Năm 2020, trong bối cảnh chịu
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,
để đảm bảo giải quyết kịp thời
quyền lợi chính sách cho người
dân, DN, ngành BHXH đã nhanh
chóng chuyển đổi, thích ứng với
trạng thái làm việc mới thông qua
việc: tăng cường xử lý các hồ sơ
trực tuyến hỗ trợ người dân, DN;
đẩy mạnh việc tích hợp thủ tục
hành chính (TTHC) trên Cổng
Dịch vụ công (DVC) Quốc gia;
đẩy mạnh giao dịch điện tử…

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã
chủ động, tích cực triển khai các
DVC trực tuyến. Ngày
15/12/2020, BHXH Việt Nam đã
ban hành Văn bản triển khai bổ
sung 9 DVC trực tuyến mức độ 4
dành cho tổ chức và cá nhân trên
Cổng DVC của ngành. Theo đó,
BHXH Việt Nam đã hoàn thành
việc cung cấp các DVC mức độ 4
cho tất cả thủ tục hành chính của
ngành. Sự kiện này có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng, đem lại nhiều tiện
ích cho người dân, DN, được
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
đánh giá cao, được người dân, DN
ghi nhận và ủng hộ. “Người dân
chỉ cần có máy tính hoặc điện
thoại thông minh kết nối mạng in-
ternet là có thể thực hiện các DVC
của ngành BHXH Việt Nam ở bất
cứ đâu, bất kỳ khi nào, giúp cắt
giảm thời gian, chi phí đi lại của
người dân, DN trong các giao dịch
với cơ quan BHXH” - đại diện
BHXH Việt Nam cho biết. 

Ngoài ra, BHXH Việt Nam
cũng đã chủ động tích hợp, cung
cấp 15 DVC mức độ 4 của ngành,
DVC liên thông với các Bộ, ngành
trên Cổng DVC Quốc gia. Các
DVC cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
(BHYT) do hỏng, mất; đóng tiếp
BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ
BHYT hộ gia đình, thanh toán trực
tuyến nộp tiền đóng BHXH tự
nguyện… là những DVC mức độ
4 được nhiều người thực hiện nhất.
Dự kiến trong quý I/2021, ngành
sẽ hoàn thành việc cung cấp, liên
thông 100% DVC mức độ 4 của
ngành trên Cổng DVC Quốc gia.

Việc hoàn thành cung cấp các
DVC mức độ 4 là một trong

những thành tích nổi bật, thể hiện
sự nỗ lực của ngành BHXH Việt
Nam trong công tác cải cách
TTHC, ứng dụng
CNTT hướng tới
xây dựng ngành
BHXH Việt Nam
hiện đại, chuyên
nghiệp, phục vụ
người dân ngày
càng tốt hơn
với những lợi
ích thiết thực,
thân thiện.

Tích hợp, cung cấp dịch vụ
trên thiết bị di động

Cũng với tinh thần quyết liệt
đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực
hiện số hóa trong tất cả các lĩnh
vực hoạt động của ngành, một
điểm nhấn trong năm 2020 của

ngành BHXH là vào giữa tháng
11, BHXH Việt Nam đã chính
thức công bố đưa vào sử dụng

“Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã
hội số trên nền tảng thiết bị di
động”. Đây chính là bước đi quan
trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá
trình chuyển đổi số của ngành
BHXH Việt Nam, góp phần xây
dựng quốc gia số, xã hội số của
Chính phủ.

Ứng dụng VssID cung cấp các
tiện ích, thông tin thiết yếu như:
thông tin quá trình tham gia, thụ

hưởng BHXH,
BHYT, thẻ
BHYT, dịch vụ
hỗ trợ 24/7,
Tổng đài hỗ
trợ khách hàng
1900.9068...
Theo định
hướng, VssID
sẽ thay thế thẻ
giấy BHYT -

đã bộc lộ nhiều điểm bất tiện
trong quá trình sử dụng như: dễ
hư hỏng, mã code dễ bị mờ...
Ngay trong đợt bão lũ xảy ra liên
tiếp tại miền Trung - Tây Nguyên,
BHXH Việt Nam đã phối hợp với
Bộ Y tế triển khai thí điểm để
người có thẻ BHYT tại các tỉnh

này có thể sử dụng hình ảnh thẻ
BHYT trên ứng dụng VssID thay
thế thẻ BHYT giấy khi đi khám,
chữa bệnh BHYT.

Đến nay, đã có gần 300.000
lượt cài đặt và sử dụng ứng dụng
VssID. Ứng dụng đã được đông
đảo người lao động đón nhận và
đánh giá cao; coi như một người
bạn đồng hành thân thiết trong
suốt quá trình tham gia, thụ
hưởng BHXH, BHYT. Theo các
chuyên gia, việc đưa các tiện ích,
thông tin đóng - hưởng BHXH,
BHYT tiến tới tích hợp, cung cấp
các DVC, dịch vụ thanh toán trực
tuyến lên ứng dụng trên thiết bị di
động chính là bước đi phù hợp
với xu hướng chuyển đổi số, xây
dựng Chính phủ số, quốc gia số
hiện nay. Ông Đỗ Công Anh -
Phó Cục trưởng phụ trách điều
hành Cục Tin học hóa (Bộ Thông
tin và Truyền thông) - đánh giá,
định hướng phát triển Chính phủ
điện tử, hướng đến Chính phủ số
đã xác định phải cung cấp dịch vụ
cho người dân mọi lúc, mọi nơi
và thông qua nhiều kênh khác
nhau, trong đó, hướng tới kênh
chính yếu của người dân là qua
điện thoại thông minh (smart-
phone), để người dân có thể tiếp
cận được với DVC trực tuyến.
Đây chính là ý nghĩa lớn nhất mà
VssID mang lại.

Thời gian tới, BHXH Việt
Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và
triển khai tích hợp các DVC, tiện
ích thanh toán trực tuyến trên
ứng dụng VssID… để người dân
có thể giao dịch với cơ quan
BHXH ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc
nào, đúng như chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc “Ứng dụng này có lợi cho
người dân, mà việc gì có lợi cho
người dân thì nên làm, từ việc
nhỏ nhất...”.n

Ứng dụng VssID đã được đông đảo người dân đón nhận và đánh giá cao                             Ảnh minh họa

Khép lại năm 2020, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của
ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ
quá trình chuyển đổi số của ngành, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng phục vụ
người dân, DN.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ngành
bảo hiểm xã hội
r Đ.KHOA

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí sử dụng
kết cấu hạ tầng đường sắt

Bộ Tài chính vừa có Công văn xin ý kiến các Bộ, ngành,
tổ chức liên quan về Dự thảo Thông tư đề xuất giảm 50%
phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành
nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 8% về 4% trên doanh
thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành, mức
giảm này dự kiến có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.n

MINH ANH

Thu thuế khoảng 1.000 tỷ đồng từ hoạt động 
kinh doanh qua mạng

Tổng cục Thuế cho biết, năm 2019, số thu từ hoạt động
kinh doanh, bán hàng qua mạng của các tổ chức, cá nhân
(Facebook, YouTube, Google…) khoảng hơn 1.000 tỷ
đồng. Năm 2020 chưa có số liệu thống kê chính thức,
nhưng số thu cũng khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2018, các DN, tổ chức Việt Nam ký hợp

đồng quảng cáo, sử dụng dịch vụ trên mạng với tổ chức
nước ngoài và đã khấu trừ nộp thay cho các tổ chức nước
ngoài với tổng số thuế hơn 770,6 tỷ đồng (trong đó thuế giá
trị gia tăng là hơn 353,4 tỷ đồng, thuế thu nhập DN là hơn
417,1 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, số thu từ hoạt động
này trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng khi hoạt động
thương mại điện tử ngày càng phát triển.n    M.ANH

SHB hoàn tất 3 trụ cột Basel II 
trước thời hạn

Mới đây, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà
Nội (SHB) đã công bố hoàn tất toàn bộ các hạng mục của
ICAAP - Trụ cột 2 đánh giá nội bộ về mức đủ vốn trong
Hiệp ước vốn Basel II (Phiên bản thứ 2 của Hiệp ước
Basel). Điều này đồng nghĩa với việc SHB đã đáp ứng tuân
thủ sớm toàn bộ cả 3 trụ cột của Basel II so với quy định.

SHB dự kiến sẽ đầu tư, phát triển Basel II theo phương
pháp nâng cao và hướng tới chuẩn mực Basel III. Đây là
cơ sở để Ngân hàng tiếp tục phát triển chiến lược kinh

doanh bền vững, toàn diện, tạo hành lang cho việc quản trị
rủi ro và sử dụng vốn một cách hiệu quả, từ đó cung cấp
các sản phẩm tài chính, phi tài chính an toàn, tin cậy và
minh bạch dành cho khách hàng.n THÀNH ĐỨC

Phải công khai, minh bạch các khoản 
đóng góp từ thiện

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định liên
quan đến việc vận động, phân phối tiền tài trợ từ thiện.

Dự thảo Nghị định quy định rõ ràng, cụ thể các nội dung
từ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cơ quan kêu gọi
vận động, thời gian vận động, tiếp nhận, đến các nội dung
chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, tạo điều kiện thuận lợi
cho các Bộ, ngành, địa phương và người dân, tránh chồng
chéo trong việc triển khai thực hiện vận động, tiếp nhận,
phân phối và sử dụng nguồn lực này. Dự thảo Nghị định
cũng quy định phải thực hiện công khai, minh bạch, sử
dụng hiệu quả nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá
nhân. Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến rộng rãi
trước khi trình Chính phủ ký ban hành.n THÙY ANH

Tính đến ngày 23/12/2020, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và giải
quyết hơn 9.000 giao dịch trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia, trong
đó: Tiếp nhận và giải quyết cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất cho 2.616
trường hợp; 5.859 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công (thanh
toán gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình cho 4.022 trường hợp; đóng
tiếp BHXH tự nguyện cho 1.706 trường hợp; đóng BHXH bắt buộc,
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 131 trường hợp); tiếp nhận, xử lý 916
hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19.n
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Tạo tiền đề hình thành 
các chính sách định giá carbon

Nghị định thư Kyoto về cắt
giảm phát thải KNK năm 1997 đã
tạo điều kiện cho sự hình thành và
phát triển thị trường carbon - một
loại hàng hóa đặc biệt. Để xác định
giá trị của lượng phát thải giảm
được, các quốc gia đã định giá car-
bon thông qua các công cụ tài
chính phổ biến là thuế, hệ thống
trao đổi hạn ngạch phát thải và tín
chỉ carbon. 

Thế giới hiện có 46 quốc gia và
35 vùng lãnh thổ áp dụng hoặc lên
kế hoạch áp dụng công cụ định giá
carbon với tổng lượng KNK được
kiểm soát là 12 tỷ tấn CO2 tương
đương, chiếm 22,3% tổng lượng
phát thải KNK toàn cầu. Năm
2019, nguồn thu từ định giá carbon
toàn cầu là 45 tỷ USD. Đến nay, có
hơn 14.500 công ty, cơ sở tham gia
định giá carbon và tạo ra hơn 4 tỷ
tín chỉ carbon. Mục tiêu của định
giá carbon là hạn chế việc phát thải
KNK hiệu quả thông qua sử dụng
các cơ chế thị trường để chuyển chi
phí phát thải cho các nguồn phát
thải theo nguyên tắc “người gây ô
nhiễm phải trả tiền”. Việc này giúp
hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo
vệ sức khỏe, góp phần tạo doanh
thu và thúc đẩy đổi mới công nghệ
tại các cơ sở phát thải KNK.

Năm 2012, Việt Nam trở thành
thành viên của Chương trình sẵn
sàng tham gia thị trường carbon
quốc tế. Năm 2015, Dự án Chuẩn
bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường
carbon tại Việt Nam (VNPMR)
được triển khai nhằm tăng cường
năng lực xây dựng các công cụ thị
trường, tạo điều kiện cho việc hình
thành thị trường carbon ở Việt
Nam. Trong khuôn khổ Dự án
VNPMR, nhiều nghiên cứu chuyên
sâu đã được thực hiện nhằm đề

xuất chính sách, công cụ quản lý
nhà nước về thị trường carbon, bao
gồm cơ chế tạo tín chỉ, hệ thống
giao dịch phát thải (ETS), phí/thuế
và cơ chế chứng chỉ xanh. Cục
Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đánh giá, qua 5 năm
triển khai, Dự án VNPMR đã cơ
bản hoàn thành với những đóng
góp từ các nghiên cứu thí điểm tại
một số ngành như: sản xuất thép,
quản lý chất thải rắn. Đây là bước
chuẩn bị quan trọng để Việt Nam
tiến tới hình thành và phát triển thị
trường carbon trong nước cũng như
tham gia thị trường carbon thế giới.

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi
khí hậu, Giám đốc Dự án VNPMR

- ông Nguyễn Tuấn Quang - cho
biết, ứng phó biến đổi khí hậu toàn
cầu sắp bước sang giai đoạn mới
với việc các bên bắt đầu thực hiện
Thỏa thuận Paris kể từ năm 2021
trở đi, trong đó có cam kết về giảm
phát thải KNK theo NDC (Đóng
góp do quốc gia tự quyết định). Việt
Nam vừa hoàn thành việc cập nhật
NDC và đã gửi Ban Thư ký Công
ước khung của Liên Hợp Quốc về
biến đổi khí hậu. Theo đó, bằng
nguồn lực trong nước, Việt Nam sẽ
giảm 9% tổng lượng phát thải
KNK so với kịch bản phát triển
thông thường, tương đương 83,9
triệu tấn CO2. Mức đóng góp giảm
nhẹ sẽ tăng lên 27%, tương đương

250,8 triệu tấn CO2 khi nhận được
hỗ trợ quốc tế. Hiện thực hóa các
mục tiêu này sẽ góp phần thực hiện
Thỏa thuận Paris, tạo động lực mới
cho tăng trưởng kinh tế theo hướng
carbon thấp và phát triển bền vững. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ 
một số nội dung ưu tiên

Theo TS. Lương Quang Huy -
điều phối viên Dự án VNPMR, để
hình thành, phát triển thị trường
carbon, Việt Nam phải đánh giá
một cách toàn diện tác động đến
kinh tế - xã hội, môi trường cũng
như hoạt động của DN, đồng thời
học hỏi kinh nghiệm của các nước
trên thế giới. Việt Nam cũng cần

xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật phù hợp với điều kiện
phát triển kinh tế - xã hội của quốc
gia và thông lệ quốc tế; hình thành
hệ thống tương đối toàn diện, bắt
đầu từ các hoạt động thí điểm, tiến
tới vận hành đầy đủ thị trường car-
bon ở Việt Nam, kết nối với thị
trường thế giới trong tương lai. 

Nghiên cứu trong khuôn khổ
Dự án VNPMR cho thấy, cần đầu
tư thích đáng vào hệ thống thu thập,
quản lý dữ liệu về kiểm kê KNK,
giảm nhẹ phát thải. Việc huy động
nguồn vốn đầu tư để tham gia thị
trường carbon cần được thực hiện
trên cơ sở nội lực của DN cùng với
chính sách hỗ trợ của Chính phủ và
thực hiện theo lộ trình cụ thể. Bên
cạnh đó, Việt Nam cần tăng cường
năng lực của các cá nhân, tổ chức
thẩm định và các đơn vị thực hiện
kiểm toán. Sự thiếu vắng các đơn
vị thẩm định trong nước sẽ cản trở
việc triển khai công cụ định giá car-
bon do làm tăng chi phí giao dịch
và yêu cầu về thời gian.

Nhiều ý kiến cho rằng, để hình
thành và phát triển thị trường car-
bon ở Việt Nam, một số nội dung
ưu tiên cần tiếp tục được triển khai
đồng bộ như: xây dựng, ban hành
hệ thống kiểm kê KNK, hệ thống
giám sát phát thải KNK và hệ
thống MRV (đo đạc, báo cáo, thẩm
định) cấp quốc gia/ngành/tiểu
ngành/cơ sở sản xuất một cách
minh bạch, chính xác theo tiêu
chuẩn quốc tế; xác định lộ trình
giảm phát thải KNK cho từng
ngành/tiểu ngành. Khi áp dụng
dụng các công cụ định giá carbon,
cơ quan chức năng cần đánh giá,
phân tích đầy đủ các tác động cũng
như cơ hội đối với kinh tế - xã hội
và môi trường, từ đó, lựa chọn
công cụ phù hợp với điều kiện cụ
thể của Việt Nam. Ngoài ra, Việt
Nam cần đẩy mạnh trao đổi, học
tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt
là các quốc gia thành công trong
lĩnh vực kinh doanh tín chỉ carbon
như: Nhật Bản, Canada; đồng thời
tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo,
tập huấn nhằm tăng cường năng
lực của các cấp, các ngành, các địa
phương, cộng đồng và DN về
những vấn đề liên quan.n

Việt Nam chuẩn bị hình thành và phát triển thị trường carbon trong nước                       Ảnh tư liệu

Để giảm phát thải khí nhà kính (KNK) với chi phí hiệu quả nhất, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên
thế giới đã và đang lựa chọn công cụ định giá carbon. Bắt nhịp với xu hướng này, Việt Nam cũng đang
trong quá trình tăng cường năng lực xây dựng các công cụ thị trường, tạo điều kiện cho việc hình
thành thị trường carbon. 

Tiến tới hình thành và phát triển 
thị trường carbon
r HỒNG ANH

Từ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-

TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập
(ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP).
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, so với
danh mục chuyển đổi thành CTCP giai đoạn
2017-2020, số lượng ĐVSNCL đã chuyển
đổi thành CTCP chỉ đạt 14,5%. Nguyên
nhân chính dẫn đến việc chậm chuyển đổi
là do xây dựng phương án sản xuất, kinh
doanh và phương án chuyển đổi chưa phù
hợp; việc xác lập quyền sử dụng đất,
phương án sử dụng đất, xác định giá trị DN
còn phức tạp… 

Để khắc phục thực trạng trên, ngày
25/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký,
ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP  về
chuyển ĐVSNCL thành CTCP (Nghị định
150), có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. 

Nghị định 150 quy định: Để được
chuyển đổi, ĐVSNCL phải có phương án
sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan

có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về
quản lý, sử dụng tài sản công. Tương tự,
ĐVSNCL chuyển đổi phải được phê duyệt
phương án sử dụng đất theo quy định về đất
đai trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết
định công bố giá trị ĐVSNCL. Quy định này
nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị
ĐVSNCL chuyển đổi mà vẫn đảm bảo đầy
đủ căn cứ của việc công bố giá trị ĐVSNCL.

Cùng với đó, Nghị định 150 quy định:
Mọi hình thức như: thuê đất trả tiền một lần,
Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất
hoặc có thu tiền sử dụng đất, đất do ĐVS-
NCL nhận chuyển nhượng đều phải chuyển
sang hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Nhằm đảm bảo tính thận trọng trong quá
trình chuyển đổi, tính khả thi, phù hợp với

đặc thù của các ĐVSNCL, ngoài quy định
ĐVSNCL phải áp dụng tối thiểu 2 phương
pháp xác định giá trị đối với DN (phương
pháp tài sản và phương pháp chiết khấu
dòng tiền), Nghị định 150 quy định: Trường
hợp chỉ sử dụng 1 phương pháp để xác định
giá trị ĐVSNCL, tổ chức tư vấn xác định
giá trị phải báo cáo lý do không đủ cơ sở áp
dụng các phương pháp khác để cơ quan có
thẩm quyền quyết định giá trị ĐVSNCL
xem xét, quyết định. Bộ Tài chính cho biết:
Quy định mở này giúp các cơ quan lựa chọn
phương pháp xác định giá trị phù hợp với
thực tế, đồng thời đảm bảo giá trị phần vốn
nhà nước tại ĐVSNCL chuyển đổi theo
nguyên tắc thị trường và không thấp hơn giá
trị được áp dụng theo phương pháp tài sản.

Để tránh sai sót trong việc xác định
nguồn vốn do Nhà nước sở hữu tại
ĐVSNCL, Nghị định 150 quy định cách
xác định giá trị thực tế phần vốn nhà
nước tại ĐVSNCL chuyển đổi theo
nguyên tắc: “Giá trị thực tế vốn nhà nước
tại ĐVSNCL bằng giá trị thực tế của đơn
vị trừ (-) các khoản nợ thực tế phải trả,
quỹ khen thưởng, phúc lợi, số dư quỹ bổ
sung thu nhập chia cho người lao động
của ĐVSNCL, các khoản vốn góp của
các tổ chức, cá nhân. Trong đó, nợ thực
tế phải trả là tổng giá trị các khoản nợ
phải trả trừ (-) các khoản nợ không phải
thanh toán”…

Với những quy định mới trên, Nghị
định 150 được kỳ vọng sẽ gỡ vướng cho
các ĐVSNCL khi chuyển đổi thành CTCP,
đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn của
việc đổi mới cơ chế quản lý cũng như đẩy
mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ
sự nghiệp công lập.n MINH ANH

Nhiều quy định mới về chuyển đơn vị 
sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần



Năm 2020, hụt thu 
hơn 30.000 tỷ đồng

Ông Võ Thành Hưng - Vụ
trưởng Vụ NSNN (Bộ Tài chính)
- cho biết: Dự toán thu NSNN
năm 2020 được Quốc hội quyết
định là hơn 1,5 triệu tỷ đồng trên
cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế
đạt 6,8%, lạm phát không quá
4%, giá dầu thô 60 USD/thùng. 

Trên cơ sở kết quả thu ngân
sách 9 tháng năm 2020 đạt
64,5% dự toán và qua thảo luận
với các địa phương, Bộ Tài chính
đã báo cáo Chính phủ trình Quốc
hội ước thực hiện thu NSNN
năm 2020 là trên 1,3 triệu tỷ
đồng, giảm 189.200 tỷ đồng
(giảm 12,5%) so với dự toán.

Thế nhưng, đến hết ngày
30/12/2020, thu NSNN đạt 1,45
triệu tỷ đồng, bằng 96% dự toán,
tăng 130.000 tỷ đồng so với số
báo cáo Quốc hội. Ước tính cả
năm 2020, thu NSNN đạt khoảng
1,48 triệu tỷ đồng, đạt 98% (hụt
30.700 tỷ đồng) so với dự toán,
tăng 158.500 tỷ đồng so với số
báo cáo Quốc hội; tỷ lệ động
viên vào NSNN đạt 23,5% GDP,
riêng thuế, phí đạt 18,9% GDP.
Trong đó: Thu nội địa đạt 1,26
triệu tỷ đồng, bằng 100% dự
toán, tăng 148.600 tỷ đồng so với
số báo cáo Quốc hội. Thu từ dầu
thô đạt 34.400 tỷ đồng, bằng
97,7% so với dự toán, tăng 1.900
tỷ đồng so với số báo cáo Quốc
hội. Thu cân đối từ hoạt động
xuất, nhập khẩu đạt 178.000 tỷ
đồng, bằng 85,6% so với dự
toán, tăng 8.000 tỷ đồng so với
số báo cáo Quốc hội.

Trong tổng số thu NSNN
nêu trên, thu ngân sách T.Ư ước

đạt 779.400 tỷ đồng, bằng
91,5% dự toán, tăng 54.400 tỷ

đồng so với số báo cáo Quốc
hội, nhưng loại trừ các khoản

ghi thu, ghi chi thì vẫn hụt
99.200 tỷ đồng so dự toán (đã

báo cáo Quốc hội ước hụt thu
126.800 - 165.300 tỷ đồng). 

Thu ngân sách địa phương
ước đạt 702.200 tỷ đồng, bằng
106,3% (vượt 41.700 tỷ đồng)
so dự toán, tăng 104.100 tỷ
đồng so với báo cáo Quốc hội.
Ước tính, 55/63 địa phương thu
nội địa vượt dự toán được giao;
8 địa phương không đạt dự
toán, bao gồm các địa phương
trọng điểm thu. 

Phát biểu tại Hội nghị trực
tuyến quyết toán ngân sách ngày
31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài
chính Đinh Tiến Dũng cho biết
thêm: Năm 2020, chi NSNN
được thực hiện trong bối cảnh
thu ngân sách giảm, cân đối ngân
sách các cấp khó khăn. Đến nay,
NSNN đã chi khoảng 18.100 tỷ
đồng cho công tác phòng, chống
dịch và hỗ trợ cho gần 13 triệu
người dân; đề xuất cấp 36.600
tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu
trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc
phục hậu quả thiên tai và giáp hạt
đầu năm. Một điểm sáng nữa
trong điều hành ngân sách là tiến
độ giải ngân vốn đầu tư phát triển
tiến bộ hơn so với năm trước, lũy
kế hết tháng 12 đã đạt gần 83%
kế hoạch năm… Nhờ đó, bội chi
NSNN, nợ công năm 2020 được
kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi

Thu ngân sách năm 2020 đạt 98%
dự toán
r THÙY ANH

Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của nước ta đạt 2,91%, giảm hơn một nửa so với mục tiêu đặt ra là
6,8% nhưng thu NSNN cả năm đạt 98% dự toán, chỉ hụt thu hơn 30.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo
Quốc hội.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, hình
thức giao thương thông qua Sàn giao
dịch hàng hóa (GDHH) với các dịch vụ
liên kết chuỗi giá trị đang ngày càng trở
nên phổ biến. Vì vậy, để tiếp cận thị
trường quốc tế, các DN Việt cần học
hỏi kinh nghiệm, cơ cấu lại mô hình
hoạt động phù hợp, đồng thời Nhà
nước cũng phải hoàn thiện hành lang
pháp lý để phát triển thị trường phái
sinh hàng hóa.

Đầu tư phái sinh hàng hóa đang dần
được quan tâm trở lại

Giao dịch phái sinh hàng hóa là hình
thức khách hàng mua, bán một khối lượng
hàng hóa tại mức giá xác định và việc giao
nhận hàng được thực hiện tại một thời điểm
định trước trong tương lai. Theo thống kê
của các sở GDHH trên thế giới, giao dịch
phái sinh hàng hóa luôn sôi động và liên tục
tăng trưởng cao, vượt cả tốc độ tăng của thị
trường chứng khoán. Đến nay, thị trường
hàng hóa đã chiếm 24% tổng khối lượng

giao dịch của các sản phẩm phái sinh trên
thế giới và riêng khu vực châu Á chiếm
56%. Đặc biệt, năm 2020, thị trường phái
sinh hàng hóa có xu hướng lấn át so với
kênh đầu tư khác. 

Chia sẻ tại Hội thảo “Sức bật của thị
trường GDHH trong bối cảnh Việt Nam hội
nhập quốc tế sâu rộng và tác động của dịch
bệnh Covid-19” mới đây, PGS,TS. Trương
Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện Tài
chính - nhận định: Những năm gần đây, đầu
tư phái sinh hàng hóa đang dần được quan
tâm trở lại, đặc biệt, Nghị định số
51/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật
Thương mại về GDHH qua Sở GDHH
(Nghị định 51) ra đời đã “cởi trói” cho hoạt
động của Sở GDHH, giúp mô hình này có
thêm nhiều điều kiện phát triển. Tại Việt
Nam, thời gian qua, một số DN đã triển khai
mô hình GDHH thông qua sàn với các mặt
hàng như: gạo, cà phê, cao su, hạt tiêu, điều,
sắt thép… Các yếu tố của giao dịch như:
khối lượng, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn
hàng hóa, mức giá... được các sàn giao dịch

quy định. Một số ngân hàng khác cũng
bước đầu tạo kênh cho DN Việt Nam tham
gia các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế. 

Chia sẻ thêm về điều này, ông Nguyễn
Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao
dịch hàng hoá Việt Nam (MXV) - cho rằng:
Do những hạn chế về mặt chính sách nên
dù ra đời từ năm 2010, hoạt động của MXV
vẫn chưa đạt được như mong muốn. Chỉ khi
Nghị định 51 có hiệu lực, MXV mới được
kết nối liên thông với các Sở GDHH trên
thế giới. Đến nay, MXV đã kết nối liên
thông với nhiều Sở GDHH lớn trên thế giới,
đáp ứng được vai trò là đơn vị tổ chức thị
trường GDHH tập trung cấp quốc gia của
Việt Nam. Các mặt hàng giao dịch cũng đa
dạng hơn với 4 nhóm: nông sản, nguyên
liệu công nghiệp, kim loại, năng lượng.
Hiện tại, MXV là Sàn GDHH Việt Nam
duy nhất còn tồn tại, có số lượng tài khoản
giao dịch phái sinh hàng hóa tăng khá mạnh
trong vòng một năm trở lại đây, với 10.000
lot giao dịch bình quân mỗi ngày. Không
chỉ tổ chức thị trường GDHH tập trung,

MXV còn chú trọng cung cấp dịch vụ cho
các thành viên tham gia, bao gồm: giao
dịch, bù trừ, thanh toán, giao nhận. Đây là
mô hình hiệu quả đang được áp dụng tại các
thị trường tiên tiến trên thế giới, đảm bảo
quá trình xử lý giao dịch được xuyên suốt,
tốc độ nhanh chóng, thông tin chính xác.

Tạo sức bật cho thị trường giao dịch
hàng hóa

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó
Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi
giới hàng hoá Invest Plus, kinh nghiệm từ
các sàn trên thế giới cho thấy, để tạo điều
kiện cho thị trường hàng hoá Việt Nam phát
triển, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể
chế kinh tế thị trường; quy định rõ ràng về
điều kiện thành lập, tham gia và hoạt động
của thị trường giao dịch tương lai; phân
định rạch ròi chức năng quản lý, giám sát
thị trường để tránh xung đột giữa các bên
tham gia; khuyến khích và hỗ trợ các sàn
giao dịch phát triển sản phẩm mới. 

Một điều kiện quan trọng nữa theo ông
Nguyễn Minh Tuấn là cần có nhu cầu thiết
thực về việc sử dụng sản phẩm thuộc thị
trường hàng hoá phái sinh và nhu cầu này
xuất phát từ nhiều bên tham gia. Cùng với
đó, cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại cần
được đầu tư để xử lý quy trình thanh toán
và kết nối thông tin. Lựa chọn phương thức
thanh toán phù hợp cho giao dịch tương lai
sẽ ảnh hưởng tới phương thức giao dịch của

Sàn giao dịch - bệ đỡ cho hàng hóa Việt
hội nhập quốc tế
r THÙY LÊ

Thu NSNN cả năm 2020 đạt 98% dự toán                                                                        Ảnh: TTXVN
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Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, các khoản thu lớn từ hoạt động sản xuất, kinh
doanh không đạt dự toán như: thu từ khu vực DNNN đạt 82,6%, thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước
ngoài đạt 89,4%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 88,8%, thu thuế bảo vệ môi trường đạt
88,5% dự toán. Số thu từ nguồn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DN của ngân sách T.Ư chỉ đạt
16.700/45.000 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán.n



THỨ NĂM 07-01-2021 13

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ
doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, hàng loạt biện
pháp quyết liệt để hỗ trợ sản xuất,
thúc đẩy đầu tư công, kích cầu tiêu
dùng, mở rộng thị trường, thu hút
đầu tư... đã được triển khai. Bên
cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã
thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp
tác đầu tư nước ngoài để tham mưu
xây dựng các cơ chế, chính sách
mang tính cạnh tranh quốc tế nhằm
nắm bắt kịp thời và tận dụng hiệu
quả các cơ hội thu hút đầu tư trong
tình hình mới.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của
Chính phủ và cộng đồng DN, tình
hình đăng ký DN năm 2020 có
những kết quả đáng ghi nhận. Cả
nước có 134.900 DN đăng ký thành
lập mới, giảm 2,3% so với năm
trước nhưng có số vốn đăng ký bình
quân một DN đạt 16,6 tỷ đồng, tăng
32,3%. Nếu tính cả 3,34 triệu tỷ
đồng vốn đăng ký tăng thêm của
39.500 DN đăng ký tăng vốn thì
tổng số vốn đăng ký bổ sung vào
nền kinh tế trong năm nay là gần
5,58 triệu tỷ đồng, tăng 39,3% so với
năm trước. Bên cạnh đó, còn có
44.100 DN quay trở lại hoạt động,
tăng 11,9%, nâng tổng số DN thành
lập mới và DN quay trở lại hoạt
động trong năm 2020 lên 179.000
DN, tăng 0,8% so với năm trước.
Như vậy, trung bình mỗi tháng có
14.900 DN thành lập mới và quay
trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, trong năm qua, vẫn
có tới 101.700 DN tạm ngừng kinh
doanh có thời hạn, ngừng hoạt động
chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất
thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với
năm trước. Trong đó, 46.600 DN
tạm ngừng kinh doanh có thời hạn,
tăng 62,2%; gần 37.700 DN ngừng
hoạt động chờ làm thủ tục giải thể,
giảm 13,8%; gần 17.500 DN hoàn
tất thủ tục giải thể, tăng 3,7%. Như
vậy, trung bình mỗi tháng có gần
8.500 DN rút lui khỏi thị trường.

Về thu hút FDI, do tác động của
đại dịch Covid-19, tổng vốn đăng ký
cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua
cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
chỉ đạt 28,53 tỷ USD, bằng 75% so
với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực
hiện của dự án FDI ước đạt 19,98 tỷ
USD, bằng 98% năm 2019. Bộ Kế
hoạch và Đầu tư nhận định, vốn đầu
tư thực hiện của các dự án FDI tuy
giảm song mức độ giảm đã được cải
thiện. Nhiều DN FDI đang dần hồi
phục và duy trì tốt hoạt động sản
xuất kinh doanh, mở rộng dự án.
Điểm nhấn đáng chú ý là vốn đầu tư
điều chỉnh của khu vực FDI đạt trên

6,4 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng
kỳ năm 2019.

Chính phủ tiếp tục đồng hành 
cùng doanh nghiệp

DN đang lạc quan về tình hình
sản xuất kinh doanh trong quý I/2021
với 81% đánh giá sẽ ổn định và tốt
hơn so với quý IV/2020. Đó là kết
quả điều tra xu hướng kinh doanh
của các DN chế biến, chế tạo vừa
qua. Có 40,6% DN đánh giá tình
hình sản xuất kinh doanh quý
IV/2020 tốt hơn quý III/2020; 24,7%
đánh giá gặp khó khăn và 34,7% cho
rằng tình hình sản xuất kinh doanh
ổn định. Dự kiến quý I/2021, 42,8%
DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so
với quý IV/2020; 19% dự báo khó
khăn hơn và 38,2% cho rằng tình
hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Để hỗ trợ cộng đồng DN trong
nước và quốc tế tại Việt Nam, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư kiến nghị, cần tiếp
tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho
DN; cải cách quy trình, thủ tục để
DN tiếp cận các chính sách hỗ trợ
đơn giản, thuận tiện, kịp thời. Đồng
thời, hỗ trợ DN trong nước tìm thị
trường nhập khẩu nguyên, nhiên, vật
liệu, phụ tùng, linh kiện thay thế
nhằm vượt qua khó khăn do ảnh
hưởng của dịch Covid-19.

Theo các chuyên gia, để thực
hiện mục tiêu nâng cao năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế, cần thiết
phải nâng cao sức cạnh tranh của
DN. Theo đó, tại thị trường trong
nước, DN cần thực thi phương châm:
“Hàng Việt Nam chinh phục người
Việt Nam”. Muốn vậy, các chính
sách cũng cần chú trọng phát triển thị
trường trong nước, chủ động kết nối,
phát triển các kênh phân phối sản
phẩm hàng hóa của Việt Nam. Đồng
thời, kích cầu đầu tư trong khối DN
sản xuất cho xuất khẩu để chủ động
nguồn hàng khi thị trường các nước
trên thế giới mở lại bình thường và

tận dụng cơ hội từ hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới. Đáp ứng nhu
cầu trước mắt và lâu dài, Chính phủ
và các Bộ, ngành cũng cần nhanh
chóng phát triển các ngành công
nghiệp phụ trợ, gồm cả ngành sản
xuất sản phẩm phải nhập khẩu hiện
nay và ngành sản xuất sản phẩm xuất
khẩu có giá trị gia tăng cao để giảm
áp lực nhập khẩu yếu tố đầu vào.

Đối với khu vực FDI, cơ hội và
niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế
vào Việt Nam đều đang tăng lên,
điều này được kỳ vọng sẽ giúp cho
Việt Nam trở thành một trong những
điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn trong
thời gian tới. Sự kết nối với khu vực
FDI sẽ tạo cơ hội cho các DN trong
nước phát triển nhanh, hướng tới
tham gia sâu vào chuỗi cung ứng
toàn cầu. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
cho biết, để đồng hành và hỗ trợ tối
đa cộng đồng DN vượt qua thách
thức, tận dụng tốt nhất các cơ hội
trong trạng thái bình thường mới,
Chính phủ tiếp tục nhất quán mục
tiêu ổn định chính trị, ổn định kinh tế
vĩ mô, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh
doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Do đó,
Chính phủ tiếp tục điều hành chủ
động, linh hoạt chính sách tiền tệ gắn
với chính sách tài khoá và các chính
sách khác; hỗ trợ DN tiếp cận nguồn
vốn và cơ hội đầu tư, kinh doanh,
phát triển tiêu thụ tại thị trường trong
nước. Chính phủ cũng tăng cường
khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư
FDI vào hạ tầng cơ sở, phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao để
chủ động đón làn sóng đầu tư mới
gắn với tham gia hiệu quả vào chuỗi
giá trị toàn cầu và chuyển giao công
nghệ tiên tiến, thân thiện với môi
trường. Đặc biệt, Chính phủ sẽ ưu
tiên thúc đẩy chuyển đổi số, phát
triển kinh tế số, Chính phủ số, coi
đây là khâu đột phá trong phát triển
nhanh, bền vững.n

Việc kiến tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng DN là ưu tiên hàng đầu
của Chính phủ                                                                               Ảnh tư liệu

Trao đổi trước cộng đồng DN trong nước và quốc tế tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh
khẳng định, việc kiến tạo môi trường thuận lợi để giúp cộng đồng DN sớm phục hồi và vươn lên, lấy lại động
lực phát triển trong trạng thái bình thường mới là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam trong chỉ đạo,
điều hành kinh tế vĩ mô năm 2020.

Tạo động lực phát triển cho doanh
nghiệp trong trạng thái bình thường mới
r PHÚC KHANG

Quốc hội cho phép, tương ứng khoảng 4,2% GDP và
55,9% GDP. Kết quả này góp phần hoàn thành cao nhất
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân
sách năm 2020 và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tài
chính - ngân sách 5 năm 2016-2020.

Năm 2021 phấn đấu tăng thu tối thiểu 3% 
Về nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021, Bộ

trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, toàn ngành tài chính sẽ
tập trung vào 3 nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện yêu
cầu của Chính phủ là thu NSNN tăng tối thiểu 3% so với
dự toán, các địa phương có điều kiện thì phấn đấu tăng
thu từ 3 - 5%.

Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc
chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp đề ra ngay từ
đầu năm 2021 trên tinh thần phát huy các mặt tích cực
của năm 2020, lường trước các khó khăn, thách thức, căn
cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để có kế
hoạch triển khai chi tiết, khả thi.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh; rà soát,
sửa đổi các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính theo
hướng tinh giản, gọn nhẹ, tạo thuận lợi cho DN và người
dân. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các giải pháp, chính
sách về miễn, giảm, giãn thuế, phí và thu ngân sách để
hỗ trợ DN, hộ kinh doanh gặp khó khăn do tác động của
đại dịch Covid-19; tăng cường quản lý, chống thất thu,
chuyển giá, gian lận thương mại, trốn lậu thuế; đẩy mạnh
thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế,
giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN;
kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.

Đồng thời, các địa phương cần tổ chức điều hành
chi NSNN năm 2021 theo dự toán chặt chẽ, tiết kiệm,
hiệu quả; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi;
triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thật sự cần thiết,
đặc biệt là chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí hội
nghị, công tác trong và ngoài nước. Các giải pháp đẩy
mạnh giải ngân cần được thực hiện quyết liệt ngay từ
đầu năm, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn
vị với kết quả giải ngân. Chủ động sử dụng dự phòng,
dự trữ và các nguồn lực hợp pháp để xử lý các nhiệm
vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch
bệnh và nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất
phát sinh theo quy định.n

các thành viên thị trường. Theo đó, việc áp dụng các chuẩn
mực kế toán, kiểm toán cho sản phẩm phái sinh cũng phải
đảm bảo sự thống nhất và phù hợp.

Bổ sung thêm một số kiến nghị, TS. Cao Minh Tiến -
Học viện Tài chính - cho rằng: Để phát triển ổn định, Sở
GDHH cũng như hoạt động GDHH phái sinh cần có
những bước đi chắc chắn, từ nền tảng của nhu cầu lớn về
giao dịch hàng hoá thật đến phát triển cơ sở vật chất phục
vụ GDHH kỳ hạn. Sở GDHH chủ động tiếp nhận công
nghệ quản lý tiên tiến, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống
công nghệ thông tin để tăng cường khả năng cạnh tranh,
cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tiện ích, vượt trội
so với các sản phẩm truyền thống.

Để tạo sức bật cho thị trường hàng hóa, Việt Nam cần
có định hướng rõ ràng trong việc liên doanh, liên kết tổ
chức hoạt động GDHH cũng như thiết lập các sở giao dịch
có sự tham gia liên doanh, liên kết. Ngoài ra, các hiệp hội
tại Việt Nam cần hỗ trợ tuyên truyền về lợi ích khi tham
gia giao dịch, hướng dẫn và huấn luyện nghiệp vụ hoạt
động giao dịch qua Sở GDHH đến các DN sản xuất, kinh
doanh, chế biến mặt hàng nông sản nhằm định giá chuẩn
cho thị trường Việt Nam. 

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, ngay cả khi đã đáp ứng
đầy đủ các điều kiện trên, nhưng thiếu sự can thiệp của
Nhà nước thì thị trường GDHH vẫn bị ngưng trệ, thao
túng, gây tổn thất cho các đối tượng tham gia và ảnh
hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Mặt khác, nếu
Sở GDHH không đưa ra được các sản phẩm giao dịch
phù hợp với thị trường và chưa có nghiên cứu đầy đủ các
yếu tố cấu thành một hợp đồng thành công thì rủi ro tài
chính sẽ tăng cao. Cuối cùng, việc không bắt kịp khoa
học công nghệ sẽ khiến Sở GDHH thụt lùi, không thể
cạnh tranh trên thị trường quốc tế - TS. Cao Minh Tiến
nhấn mạnh.n



THỨ NĂM 07-01-202114
Vẫn sử dụng điểm thi tốt
nghiệp trung học phổ thông

Theo Bộ GD&ĐT, trong 5
năm qua (2016-2020), công tác
tuyển sinh đại học đã được đổi
mới thành công theo một lộ trình
ổn định, giảm áp lực và chi phí
cho toàn xã hội, mang lại nhiều
lợi ích cho thí sinh và các trường.
Đặc biệt, năm 2020, dù dịch
Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng
lớn đến công tác tuyển sinh,
khiến các trường phải lùi công
tác tuyển sinh và lùi thời gian
năm học lại một vài tháng nhưng
kỳ tuyển sinh đại học vẫn diễn ra
thành công, đạt yêu cầu của đa số
các trường. 

Việc sử dụng điểm thi tốt
nghiệp trung học phổ thông
(THPT) để tuyển sinh đã tạo điều
kiện thuận lợi cho thí sinh và cả
nhà trường trong công tác xét
tuyển. Thí sinh được đăng ký
không giới hạn số lượng nguyện
vọng, từ đó trúng tuyển vào đúng
ngành và trường mình mong
muốn; các trường xét tuyển được
thí sinh phù hợp. Phương thức
tuyển sinh này đã giúp tiết kiệm
chi phí tuyển sinh, giảm thí sinh
ảo. Để tiếp tục tạo thuận lợi nhất
cho thí sinh, lãnh đạo Bộ
GD&ĐT khẳng định, tuyển sinh
đại học sẽ được giữ ổn định trong
giai đoạn 2021-2025, các trường
đại học vẫn sử dụng kết quả kỳ
thi tốt nghiệp THPT để tuyển
sinh, đồng thời từng bước hoàn
thiện mô hình kỳ thi như năm
2020, có sự phân định rõ trách
nhiệm quản lý nhà nước và việc
triển khai của địa phương, cơ sở
giáo dục đại học, sau đó sẽ có
Trung tâm khảo thí độc lập để tổ
chức thi tuyển sinh. 

Liên quan đến phương án
tuyển sinh đại học trong giai
đoạn tới, Vụ trưởng Vụ Giáo dục
đại học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn
Thu Thủy đề nghị các trường nếu
có thay đổi phương thức tuyển
sinh cần phải công bố, thông báo
sớm cho thí sinh. Với các trường
có tính cạnh tranh cao có thể tổ

chức kỳ thi riêng để chọn lọc thí
sinh. Tuy nhiên, các trường nên
tổ chức thành các nhóm, tổ chức
kỳ thi với kết quả dùng chung để
giảm thiểu chi phí và thời gian
cho thí sinh. “Tiến tới trong
tuyển sinh đại học sẽ thành lập
Trung tâm khảo thí độc lập để tổ
chức các kỳ thi riêng trên máy
tính, có sự phân hóa thí sinh theo
các nhóm trình độ. Điều này đòi
hỏi cao hơn do cần ngân hàng
câu hỏi lớn, cơ sở vật chất để thi
trên máy tính cũng như tạo được
sự công bằng, minh bạch” - bà
Thủy cho biết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần
giữ vai trò chỉ đạo

Lãnh đạo các trường đại học
đánh giá cao chất lượng kỳ thi
THPT và cho biết sẽ tiếp tục sử
dụng kết quả thi này để tuyển
sinh trong các năm tới. Tuy
nhiên, các trường cũng kiến nghị
Bộ GD&ĐT tiếp tục giữ vai trò
chỉ đạo kỳ thi và thực hiện tốt
công tác thanh tra, giám sát để
đảm bảo kỳ thi tuyệt đối nghiêm
túc, bảo đảm tính minh bạch,
khách quan và tin cậy. 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại
học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tú

ủng hộ chủ trương giữ ổn định
công tác tuyển sinh trong 5 năm
tới, bởi nếu chuyển đổi phải có
thời gian chứ không thể thực
hiện ngay lập tức. Theo ông Tú,
kết quả tuyển sinh năm 2020 cho
thấy, ít nhất 50% chỉ tiêu các
trường vẫn dựa vào kỳ thi tốt
nghiệp THPT. Điều này chứng
tỏ đây vẫn là kỳ thi quan trọng
với tuyển sinh của các trường,
đỡ tốn kém và vất vả cho cả thí
sinh cũng như nhà trường. Tuy
nhiên, Bộ GD&ĐT tiếp tục duy
trì lọc ảo, thực tế trong những
năm qua công tác này đã giúp tỷ

lệ ảo của các trường giảm rất
nhiều. Đồng thời, Bộ vẫn nên
giữ vai trò “cầm cái” để đảm bảo
kỳ thi tuyệt đối nghiêm túc, qua
đó, các trường mới tin tưởng sử
dụng kết quả.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội
đồng Trường Đại học Ngoại
thương Hà Nội Lê Thị Thu Thủy
cho biết, trong năm 2021,
Trường vẫn tiếp tục sử dụng kết
quả thi tốt nghiệp THPT để xét
tuyển với chỉ tiêu khoảng 50%.
Ngoài ra, Trường cũng sẽ thực
hiện quyền tự chủ tuyển sinh
bằng các phương thức xét tuyển
khác. “Trong 3 - 5 năm tới, cần
thiết phải thành lập Trung tâm
khảo thí độc lập để tổ chức các
kỳ thi. Các trường đại học có thể
sử dụng kết quả khảo thí để thực
hiện việc xét tuyển và xét tuyển
nhiều đợt trong năm. Tuy nhiên,
để từng bước thành lập Trung
tâm khảo thí độc lập, cần có
những quy định pháp lý liên
quan đến việc vận hành và sự
chuẩn bị từ phía các trường đại
học cũng như các trường THPT
và học sinh” - bà Thủy kiến nghị. 

Theo chia sẻ của đại diện
Trường Đại học Đà Nẵng, trước
thực trạng thí sinh trúng tuyển
bằng các hình thức xét tuyển
riêng nhưng không xác nhận
nhập học khiến trường rơi vào
thế bị động, Bộ GD&ĐT nên
cho phép thí sinh đăng ký các
nguyện vọng bằng các hình thức
xét tuyển khác nhau trên cùng
một phiếu; đồng thời, phần mềm
lọc ảo của Bộ nên được cải tiến
để không chỉ lọc ảo đối với việc
xét tuyển bằng kết quả thi tốt
nghiệp THPT mà có thể tích hợp
lọc ảo tất cả phương thức tuyển
sinh nhằm giảm lượng trúng
tuyển ảo. Mặt khác, Bộ cũng cần
sớm công bố kế hoạch tuyển
sinh năm 2021 và lộ trình cụ thể
giai đoạn 2021-2025, nhằm ổn
định cách dạy ở trường THPT và
để các trường đại học lên
phương án, ổn định phương thức
tuyển sinh.n

TUYểN SINH đạI HọC GIAI đOạN 2021-2025: 

Cơ bản giữ ổn định như năm 2020
r LÊ HÒA

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định, phương thức tuyển sinh đại học giai đoạn 2021-2025 cơ
bản giữ ổn định như năm 2020, với một số cải tiến về mặt kỹ thuật đồng thời nâng cao vai trò tự chủ, tự
chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, để kỳ thi đảm bảo tuyệt đối nghiêm túc, bảo
đảm tính minh bạch, khách quan và tin cậy, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ cần tiếp tục giữ vai trò chỉ đạo kỳ
thi và thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát.

Tuyển sinh đại học sẽ được giữ ổn định trong giai đoạn 2021-2025                                             Ảnh: P.TUÂN

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy
định về chất lượng dược liệu, thuốc

cổ truyền. Theo đó, Bộ đề xuất nhiều quy
định mới về tiêu chuẩn thực hành tốt trong
kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền,
kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ của dược
liệu… tại các cơ sở kinh doanh và cơ sở
khám, chữa bệnh.

Thời gian qua, qua công tác kiểm tra,
giám sát chất lượng dược liệu, thuốc dược
liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm chức
năng đã phát hiện nhiều vi phạm như: cơ
sở sản xuất sử dụng nguyên liệu không rõ
nguồn gốc, sản phẩm thực phẩm chức
năng chứa các thành phần không được
công bố trên nhãn và không đúng với hồ
sơ công bố sản phẩm; quảng cáo thực
phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh.
Đặc biệt, Bộ Y tế đã phát hiện tình trạng
pha trộn dược chất tân dược một cách trái
phép vào sản phẩm để lưu hành trên thị
trường hoặc sử dụng điều trị ngay tại các
cơ sở y học cổ truyền. Mặt khác, mặc dù
Thông tư số 13/2018/TT-BYT của Bộ Y

tế đã quy định về chất lượng dược liệu
nhưng cơ quan chức năng chưa kiểm soát
được số lượng dược liệu, vị thuốc cổ
truyền mà DN nhập khẩu với số lượng bán
ra và trúng thầu tại các cơ sở y tế. Điều đó
tạo kẽ hở để dược liệu, vị thuốc cổ truyền
không bảo đảm chất lượng có thể được
đưa vào cơ sở y tế.

Để ngăn ngừa sai phạm trong sản xuất,
buôn bán, sử dụng thuốc dược liệu, thuốc
cổ truyền, Dự thảo Thông tư về chất lượng
dược liệu, thuốc cổ truyền của Bộ Y tế đề
xuất áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn
thực hành tốt trong suốt quá trình kinh
doanh, phù hợp với phạm vi kinh doanh
của cơ sở kinh doanh. Đáng chú ý, Dự thảo
Thông tư quy định, dược liệu, nguyên liệu
sản xuất thuốc cổ truyền, bao bì tiếp xúc
trực tiếp với thuốc cổ truyền trước khi đưa

vào sản xuất thuốc cổ truyền cần được cơ
sở sản xuất tiến hành kiểm nghiệm và đạt
tiêu chuẩn chất lượng. Dược liệu, vị thuốc
cổ truyền, thuốc cổ truyền trước khi xuất
xưởng phải được cơ sở sản xuất tiến hành
kiểm nghiệm và đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Người đứng đầu và người phụ trách
chuyên môn của cơ sở kinh doanh; người
phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở
sản xuất phải chịu trách nhiệm về công tác
quản lý chất lượng và kiểm tra chất lượng
dược liệu, thuốc cổ truyền tại cơ sở. 

Cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc
cổ truyền, thuốc cổ truyền cũng phải lưu
giữ các hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan
đến mỗi lần mua bán, nhập khẩu, xuất
xưởng, phân phối, lưu hành dược liệu, vị
thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền nhằm bảo
đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ,

kiểm soát được toàn bộ đường đi, điều
kiện bảo quản của dược liệu, vị thuốc cổ
truyền, thuốc cổ truyền và nguyên liệu sử
dụng sản xuất thuốc cổ truyền.

Đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền,
thuốc cổ truyền sử dụng tại cơ sở khám,
chữa bệnh (KCB) phải có phiếu kiểm
nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đối với
thuốc cổ truyền do cơ sở KCB chế biến,
bào chế thì cơ sở KCB phải thực hiện
kiểm nghiệm chất lượng thuốc cổ truyền
tại cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu
làm thuốc của Nhà nước hoặc cơ sở kinh
doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên
liệu làm thuốc đã được cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc
kiểm nghiệm chất lượng thuốc tại cơ sở
trong trường hợp cơ sở KCB có phòng
kiểm nghiệm thuốc đạt chuẩn. Người
đứng đầu cơ sở KCB có trách nhiệm tổ
chức kiểm tra định kỳ ít nhất 3 tháng một
lần và kiểm tra đột xuất khi cần thiết về
chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
trong cơ sở KCB.n Đ. KHOA

Siết chặt quản lý chất lượng dược liệu,
thuốc cổ truyền
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Mới đây, Statista - nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu thế giới
có trụ sở tại Hoa Kỳ - đã công bố một báo cáo thống kê cho
thấy những kết quả đáng tự hào của hãng kiểm toán Deloitte
trên toàn thế giới trong giai đoạn 2006-2020. 

Dịch vụ đa dạng
Deloitte Touche Tohmatsu, thường được gọi là Deloitte, là

một công ty kế toán, kiểm toán toàn cầu hoạt động tại hơn 150
quốc gia. Deloitte được thành lập tại Thủ đô London (Anh) vào
năm 1845 và đến năm 2017, trụ sở chính được đặt tại TP. New
York (Hoa Kỳ). 

Mạng lưới Deloitte bao gồm các công ty độc lập khắp thế
giới kết hợp lại với nhau dưới thương hiệu Deloitte để cung cấp
các dịch vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó khoảng một
nửa doanh thu đến từ dịch vụ tài chính, kinh doanh tiêu dùng và
vận tải. 

Thu nhập ban đầu của Deloitte chủ yếu từ hoạt động kiểm
toán tài khoản của các công ty đường sắt. Sau đó, Deloitte đã
nhanh chóng nắm bắt các dịch vụ có nhu cầu cao và tạo ra những
con số doanh thu khổng lồ
trên toàn thế giới từ các
dịch vụ đa dạng của mình.

Kể từ năm 2013, De-
loitte chia các lĩnh vực hoạt
động thành các ngành dịch
vụ: kiểm toán và đảm bảo,
tư vấn, tư vấn tài chính, tư
vấn rủi ro, thuế và pháp lý.
Từ năm 2006 đến nay, De-
loitte đã báo cáo doanh thu
trên toàn thế giới chia theo
các lĩnh vực riêng biệt.

Xét về tổng doanh thu,
Deloitte là hãng kiểm toán
lớn nhất trong nhóm Big
Four toàn cầu. Deloitte hoạt
động tại châu Mỹ, châu Âu,
Trung Đông - châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương. Tại thị
trường Mỹ, Deloitte cũng khẳng định được vị trí hàng đầu khi
chiếm hơn một nửa doanh thu trên toàn thế giới, cao nhất tại Bắc
Mỹ và Nam Mỹ. Xét về lĩnh vực hoạt động, Deloitte tạo ra doanh
thu lớn nhất từ dịch vụ tư vấn.

Doanh thu tăng trưởng mạnh
Trong suốt thập kỷ qua, doanh thu tất cả các dịch vụ của De-

loitte đều tăng lên qua mỗi năm. Từ năm 2009 đến 2020, doanh
thu của Hãng đã tăng từ 26,1 tỷ USD lên 47,6 tỷ USD. 

Dịch vụ kiểm toán và tư vấn rủi ro vẫn là lĩnh vực tạo ra

doanh thu lớn nhất cho Deloitte kể từ năm 2006 với doanh thu
lên tới 9,8 tỷ USD. Đến năm 2018, dịch vụ tư vấn đã vượt doanh
thu của dịch vụ kiểm toán và tư vấn rủi ro. Doanh thu từ dịch vụ
tư vấn tăng từ 6,3 tỷ USD vào năm 2008 lên 19,8 tỷ USD (trên
tổng doanh thu 47,6 tỷ USD) vào năm 2020 trong khi dịch vụ
kiểm toán và rủi ro đạt 15,5 tỷ USD, thuế đạt 8,7 tỷ USD và dịch
vụ tư vấn tài chính đóng góp 3,8 tỷ USD.  

Vào năm 2019, Deloitte
đã thu được khoảng 24,2 tỷ
USD tại châu Mỹ, xếp hạng
cao nhất trong các hãng
kiểm toán nhóm Big Four.
Khi số lượng khách hàng ở
châu Mỹ tăng lên, số lượng
nhân viên của Deloitte tại
đây cũng tăng cao. Khoảng
150.000/334.800 nhân viên
của Deloitte trên toàn thế
giới đã được tuyển dụng tại
châu Mỹ vào năm 2020.

Từ năm 2006 đến 2020,
mỗi năm, khoảng một nửa
tổng doanh thu của Deloitte
được tạo ra ở châu Mỹ. Vào
năm 2020, Hãng đạt doanh

thu 25,3 tỷ USD tại châu Mỹ; doanh thu tại các khu vực còn lại
là 22,3 tỷ USD.

Số lượng nhân viên của Deloitte trên toàn thế giới trong giai
đoạn 2006-2020 liên tục tăng nhanh qua mỗi năm. Tính đến
năm 2020, Deloitte sử dụng 334.800 nhân viên trên toàn cầu.
Năm 2019, xét về số lượng nhân viên trên toàn thế giới, De-
loitte đứng đầu trong 4 hãng kiểm toán lớn nhóm Big Four. Đến
nay, với 334.800 nhân viên chính thức, Deloitte có nhiều nhân
viên hơn đối thủ bám sát nhất là hãng kiểm toán EY, sở hữu
284.018 nhân viên vào năm 2019.n

(Theo statista.com và tổng hợp)

Bất chấp sự suy thoái nghiêm
trọng của nền kinh tế toàn cầu

do đại dịch Covid-19 gây ra, 4 hãng
kiểm toán lớn thuộc nhóm Big
Four tại Australia gồm: Deloitte,
EY, KPMG và PwC đã nỗ lực tìm
giải pháp khắc phục khó khăn, cố
gắng tiếp tục tăng trưởng. 

Theo đó, kiểm toán được đánh
giá là một trong những mảng dịch
vụ chính giúp các hãng này vẫn
phát triển trong bối cảnh đại dịch.

Tạp chí Tài chính của Australia
mới đây đã công bố danh sách 100
công ty kế toán, kiểm toán hàng
đầu thế giới năm 2020 và cho biết,
doanh thu tổng thể của 4 hãng kiểm

toán nhóm Big Four đã tăng 6,6%,
đạt 9,1 tỷ USD trong năm tài chính
kết thúc vào ngày 30/6/2020. 

Mức tăng trưởng doanh thu tại
các hãng này được ghi nhận ở mức:
12,7% ở EY, 10% ở Deloitte và 7%
ở KPMG, doanh thu của PwC vẫn
giữ ở mức cũ. Riêng dịch vụ kiểm
toán đã góp phần giúp kết quả hoạt
động kinh doanh trong năm tài khóa
2020 của Big Four có mức tăng
trưởng: 7,4% ở PwC; 6,9% ở EY;
5,9% ở Deloitte và 2% ở KPMG.

Theo ông Glenn Carmody -
Giám đốc Dịch vụ đảm bảo của
EY Oceania (Australia), bộ phận
kiểm toán của Công ty đã hoạt
động rất tích cực và đạt được một
số kết quả quan trọng trong lĩnh
vực kiểm toán. Trong đó phải kể
đến việc EY trở thành đối tác của
Công ty Khai thác toàn cầu BHP,
Công ty Năng lượng tích hợp Ori-
gin Energy…

Bà Eileen Hoggett - Giám đốc
Phòng Kiểm toán độc lập của

KPMG Australia - cho biết: “Hãng
đã buộc phải điều chỉnh hầu hết các
quy trình của hoạt động kiểm toán,
lần đầu tiên mọi nhân viên của
chúng tôi cũng phải thích nghi và
vượt qua những thách thức để phù
hợp với phương thức làm việc từ
xa, giúp đáp ứng nhu cầu của khách
hàng trong tình hình dịch bệnh”.

Còn ông Matt Graham - Giám
đốc Dịch vụ đảm bảo của PwC -
chia sẻ: “Đây là năm khó khăn nhất
tôi từng chứng kiến trong sự

nghiệp kiểm toán của mình. Tuy
nhiên, chúng tôi đã nỗ lực phát
triển lĩnh vực kiểm toán, khai thác
cả khách hàng mới và khắc phục
những thách thức trong hoạt động
kiểm toán thời kỳ Covid-19”.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn
của hãng Deloitte phát triển mạnh
mẽ hơn, trong khi dịch vụ kiểm
toán được đánh giá là yếu thế hơn
các đối thủ trong nhóm Big Four.n

(Theo afr.com)
TUỆ LÂM

BIG FOUR AUSTRALIA: 

Nỗ lực phát triển trong bối cảnh đại dịch

Cần ngăn chặn tham nhũng 
trong đại dịch

Vừa qua, Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm
toán tối cao (INTOSAI) đã tổ chức Hội nghị trực
tuyến “Những thách thức và cách tiếp cận để
ngăn chặn tham nhũng bùng phát trong thời kỳ
khủng hoảng”. Hội nghị được đánh giá có vai
trò quan trọng trong bối cảnh đại dịch đã gây ra
vô số thách thức cho mọi cơ quan, tổ chức, DN
toàn cầu. Hội nghị cũng là sự kiện được tổ chức
nhân dịp thành lập Nhóm chuyên gia INTOSAI
toàn cầu.n (Theo INTOSAI) 

BDO gặt hái thành công mới
BDO - hãng kiểm toán lớn thứ 5 tại Anh - đã

trở thành hãng kiểm toán giành được hợp đồng
nhiều thứ hai với các công ty được niêm yết trên
các thị trường chứng khoán. BDO đã có 35
khách hàng niêm yết trong 12 tháng tính đến
tháng 5/2020, hiện kiểm toán 297 công ty niêm
yết, chỉ đứng sau PwC. Đây là lần đầu tiên một
hãng kiểm toán hạng trung giành được thành
công như trên.n (Theo BDO) 

Nam Phi: Quỹ hỗ trợ nạn nhân
Covid-19 bị lạm dụng

Tháng 12/2020, Tổng Kiểm toán Nam Phi
đã công bố một báo cáo sau khi tiến hành kiểm
toán Quỹ Cứu trợ nạn nhân của dịch bệnh
Covid-19. Báo cáo cho biết, hơn 1.500 giám đốc
các công ty có hợp tác kinh doanh với các cơ
quan, tổ chức của Nhà nước đã nhận được hỗ
trợ trong thời gian đại dịch. Tất cả những đối
tượng trên đang bị điều tra và nếu phát hiện sẽ
thu hồi những khoản tiền bị đánh cắp bởi những
kẻ gian lận.n (Theo ewn.co.za)

2006-2020: 

Chặng đường phát triển đáng tự hào
của Deloitte 
r THANH XUYÊN

Ngày22/01, Nhóm công tác về Hiện đại
hóa và quản lý tài chính của Tổ chức quốc tế
Các cơ quan Kiểm toán tối cao sẽ họp theo
hình thức trực tuyến.n   (Theo INTOSAI) 

Các đối tác của hãng kiểm toán Deloitte tại
Anh sẽ bị cắt giảm 17% lương mặc dù doanh
thu của Hãng tăng gần 1/10.n

(Theo Financial Times)
Hãng kiểm toán KPMG đã công bố kế

hoạch trở thành DN không phát thải carbon
vào năm 2030 nhằm tiếp tục tập trung vào mục
tiêu tăng trưởng bền vững.n  (Theo KPMG) 
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Đội ngũ nhân lực góp phần tạo nên thành công của Deloitte     
Ảnh: startuptalky

Năm 2007, Deloitte bắt đầu thuê các cựu nhân viên của Cục Tình
báo T.Ư Hoa Kỳ nhằm phát triển dịch vụ cung cấp nguồn dữ liệu về
các mối đe dọa trên mạng.

Năm 2009-2013, Deloitte mua lại hàng loạt DN lớn: BearingPoint
(Bắc Mỹ), Tập đoàn bất động sản Drivers Jonas (Anh), Công ty tư
vấn Domani và ClearCarbon, Công ty dữ liệu và phần mềm Recombi-
nant, Tập đoàn tư vấn Monitor…

Năm 2012, Deloitte mua lại Übermind - một công ty quảng cáo
di động, đánh dấu sự gia nhập vào lĩnh vực ứng dụng di động. 

Năm 2015, Deloitte sở hữu một trong những cơ quan kỹ thuật số
lớn nhất thế giới.

Năm 2016, Công ty tạo ra phòng thí nghiệm Blockchain (cơ sở dữ
liệu lớn) đầu tiên ở Dublin (Hoa Kỳ). 

Năm 2019, Deloitte trở thành hãng kiểm toán lớn nhất toàn cầu
xét về doanh thu.n
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