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

Ngày 17/11/2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đấu 
giá tài sản quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá 

tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu 

giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài 
sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Kể 
từ ngày Luật có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2017) đến nay, Luật 
Đấu giá tài sản đã phát huy tác dụng rõ rệt trong thúc đẩy nền 
kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, đặc biệt là trong những 
lĩnh vực liên quan đến tài sản công như bất động sản hay tín dụng 
ngân hàng và cả tài sản tịch thu…  

Thông qua đấu giá tài sản, lợi ích của Nhà nước, của người 
bán cũng như người mua tài sản đều được đảm bảo hài hòa trên 

(Xem tiếp trang 3)

Cần sớm hoàn thiện 
Luật Đấu giá tài sản 
r TS. VŨ ĐÌNH ÁNH - Chuyên gia Kinh tế

Nâng cao chất lượng công tác lập,  
thẩm định, phát hành báo cáo kiểm toán

(Xem trang 6)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống 
đắc cử Hàn Quốc
Ngày 23/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch 

nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm 
với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-
yeol (ảnh bên). 

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt 
Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã 
chúc mừng ngài Yoon Suk-yeol đã được bầu 
làm Tổng thống thứ 20 của Đại Hàn Dân 
Quốc; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh 
đạo Việt Nam tới Tổng thống đắc cử Yoon 
Suk-yeol. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh 
giá cao những thành tựu quan trọng hai nước 
đã đạt được trong 30 năm qua kể từ khi thiết 
lập quan hệ ngoại giao năm 1992 trên nhiều 
lĩnh vực song phương và đa phương. Hiện hai 
bên đã trở thành Đối tác hợp tác chiến lược 
của nhau với mức độ tin cậy và hiểu biết lẫn 

     Ảnh: TTXVN(Xem tiếp trang 7)
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Tổng cục Hải quan cho biết, từ đầu 
năm đến ngày 15/3, tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả 
nước đạt 139,83 tỷ USD, tăng 14,1% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng 
kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 69,78 
tỷ USD, tăng 7,6 tỷ USD, tương ứng 
tăng 12,22% so với cùng kỳ năm ngoái; 
tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 70,05 tỷ 
USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 

2021; cán cân thương mại thâm hụt gần 
270 triệu USD. Khu vực DN có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có 
kim ngạch xuất khẩu đạt 50,86 tỷ USD 
và chiếm 72,9% tổng kim ngạch xuất 
khẩu, kim ngạch nhập khẩu đạt 46,59 
tỷ USD, chiếm 66,3% tổng kim ngạch 
nhập khẩu. 

Riêng trong nửa đầu tháng 3, kim 
ngạch xuất khẩu cả nước đạt 15,32 tỷ 

USD, tăng gần 76% so với cùng kỳ 
tháng trước; trong khi kim ngạch nhập 
khẩu đạt gần 15,01 tỷ USD, tăng tương 
ứng gần 20%, cán cân thương mại ghi 
nhận mức xuất siêu gần 310 triệu USD. 
Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như 
điện thoại; máy vi tính; máy móc, thiết 
bị; dệt may đều có dấu hiệu phục hồi 
với kim ngạch tăng trưởng cao…n 

MINH ANH

THỨ NĂM 24-3-20222

r Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 
Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hòa 
Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, công tác xây 
dựng Đảng. 
r Ngày 22/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 
xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến 
năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã có cuộc gặp 
mặt các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên Tổ 
Biên tập xây dựng Đề án quan trọng này. 
r Ngày 19 - 20/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc 
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương thăm và làm 
việc tại tỉnh Bình Dương và Bình Phước về tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, 2 tháng đầu năm 
2022; định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022 và các năm tiếp theo 
r Ngày 21/3, tại TP. HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết 
công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía 
Nam năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.n

r Vừa qua, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã 
chủ trì cuộc họp Ban cán sự đảng KTNN và Hội nghị 
Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 3/2022. 
r Đảng ủy KTNN vừa có Công văn số 353-CV/ĐU 
gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ KTNN về 
việc tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập 
Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư. 
r Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh 
vừa tham dự cuộc họp của Đoàn giám sát chuyên đề 
Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. 
r Ngày 23/3, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước 
Nguyễn Tuấn Anh tham dự Phiên họp thứ 9 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. 
r Ngày 23/3, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước 
Doãn Anh Thơ tham dự cuộc họp của Văn phòng 
Chính phủ. 
r Chi đoàn thanh niên các KTNN khu vực: VI, X 
và Chi đoàn thanh niên: Trung tâm Tin học KTNN, 
Báo Kiểm toán, Văn phòng KTNN, Vụ Pháp chế 
KTNN vừa tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn 
nhiệm kỳ 2022-2024.n                        THU HUYỀN

Đến ngày 15/3, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 140 tỷ USD

Đây là một trong những nội dung 
đáng chú ý được nêu trong Kế 

hoạch số 27-KH/BCS của Ban cán sự 
đảng KTNN về việc thực hiện Kế 
hoạch số 13-KH/BCĐTW ngày 
26/01/2022 của Ban Chỉ đạo T.Ư về 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
(PCTN, TC) và Kế hoạch số 555-
KH/ĐĐQH15 ngày 03/3/2022 của 
Đảng đoàn Quốc hội. 

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển 
khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, nghiêm 
túc các nhiệm vụ của Ban cán sự đảng 
KTNN đối với công tác PCTN, TC 
được Ban Chỉ đạo giao tại Kế hoạch số 
13-KH/BCĐTW và Đảng đoàn Quốc 
hội giao tại Kế hoạch số 555-
KH/ĐĐQH15, nhằm góp phần tạo 
chuyển biến tích cực, có hiệu quả trong 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 
hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
XIII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban 
Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; phân 
công nhiệm vụ cho các đảng bộ, chi bộ 
trực thuộc để tổ chức triển khai các 
nhiệm vụ được giao theo đúng chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về PCTN, TC.  

Theo đó, Ban cán sự đảng KTNN sẽ 
phối hợp với Ủy ban Kiểm tra T.Ư để 
chỉ đạo tham mưu xây dựng và tổ chức 
thực hiện nghiêm Quy định của Bộ 
Chính trị về kiểm soát quyền lực, 
PCTN, TC trong công tác kiểm tra, 

giám sát, thanh tra, kiểm toán; tăng 
cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, 
kiểm toán để kịp thời phát hiện, xử lý 
các hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức; tập trung 
vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát 
sinh tiêu cực; chú trọng kiểm tra, giám 
sát, thanh tra trách nhiệm người đứng 
đầu trong phòng, chống tiêu cực. 

Phối hợp với Ban cán sự đảng Chính 
phủ để chỉ đạo tham mưu xây dựng và 
tổ chức thực hiện nghiêm Quy định của 
Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, 
PCTN, TC trong quản lý, sử dụng tài 
chính, tài sản công; phối hợp chỉ đạo 
tham mưu xây dựng và tổ chức thực 
hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị 

về kiểm soát quyền lực, phòng, chống 
“lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực 
trong công tác xây dựng pháp luật; phối 
hợp chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ 
hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, 
pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, 
quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, 
tài chính, chứng khoán...   

Ban cán sự đảng KTNN giao các 
đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ KTNN 
căn cứ nhiệm vụ phân công cụ thể theo 
Phụ lục đính kèm Kế hoạch này có 
trách nhiệm chủ động, phối hợp với các 
đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ được phân công; báo cáo kết 
quả thực hiện khi có yêu cầu.n 

N. LỘC

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán; tập trung vào những 
lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực

Thu nộp ngân sách 38,014 tỷ đồng  
từ buôn lậu, vi phạm pháp luật hải quan  

Theo Tổng cục Hải quan, trong 3 tháng cao điểm 
chống buôn lậu vừa qua (từ ngày 15/12/2021 đến 

15/02/2022), ngành hải quan đã chủ trì và phối hợp phát 
hiện, bắt giữ xử lý 2.733 vụ vi phạm, tăng 29,04% so 
với cùng kỳ năm 2021, tổng trị giá hàng hóa vi phạm 
ước tính 1.230 tỷ đồng, tăng 57,39%; số tiền phạt, thu 
nộp NSNN 38,014 tỷ đồng, tăng 27,27%. Đáng chú ý, 
cơ quan hải quan đã khởi tố, chuyển cơ quan khác kiến 
nghị khởi tố hình sự 27 vụ, tăng 35% so với cùng kỳ 
năm 2021. 

Bên cạnh đó, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ 
nhiều vụ vận chuyển trái phép cần sa và ma túy tổng hợp 
MDMA (thuốc lắc) với quy mô, số lượng lớn từ một số 
quốc gia châu Âu dưới hình thức quà biếu phi mậu dịch 
thông qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát 
nhanh vào Việt Nam và xuất ma túy tổng hợp metham-
phetamine trái phép sang Hồng Kông. Đặc biệt, từ đầu 
năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 
và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp 
methamphetamine, heroin số lượng lớn từ Myanmar, 
Lào, Campuchia xâm nhập qua các cửa khẩu đường bộ 
chuyển về TP.HCM, sau đó tập kết xuất sang Đài Loan 
(Trung Quốc), Philippines bằng đường biển. Tổng cục 
Hải quan đánh giá đây là hiện tượng đáng báo động…n 

M. ANH

KTNN vừa ban hành Quy định về 
trình tự lập, thẩm định, xét duyệt 

và phát hành báo cáo kiểm toán kèm 
theo Quyết định số 01/2022/QĐ-
KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

Quy định này quy định trình tự, nội 
dung công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm 
của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 
quan trong việc lập, thẩm định, xét 
duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán 
của KTNN. 

Đối tượng áp dụng là các đơn vị 
trực thuộc KTNN và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến công tác 
lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành 
báo cáo kiểm toán. Theo đó, Quy định 
nêu rõ trách nhiệm của trưởng đoàn 
kiểm toán, trách nhiệm của các đơn vị 
tham mưu và trách nhiệm trong việc 
thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà 
nước. 

Quy định nêu rõ trình tự các bước 

lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành 
báo cáo kiểm toán; lập dự thảo báo cáo 
kiểm toán; hoàn thiện dự thảo báo cáo 
kiểm toán… 

Đặc biệt, Quy định cũng nêu rõ 
trách nhiệm thông báo kết quả kiểm 
toán với đơn vị được kiểm toán, các 
trường hợp cần tổ chức hội nghị để 
thông báo kết quả kiểm toán. Cụ thể, 
đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán không cần 
tổ chức hội nghị để thông báo kết quả 
kiểm toán với đơn vị được kiểm toán 
trong trường hợp đơn vị chủ trì cuộc 
kiểm toán không nhận được ý kiến 
tham gia bằng văn bản hoặc nhận được 
ý kiến thống nhất bằng văn bản của đơn 
vị được kiểm toán về nội dung dự thảo 
báo cáo kiểm toán. Thủ trưởng đơn vị 
chủ trì cuộc kiểm toán và đoàn kiểm 
toán xét thấy có thể tiếp thu đầy đủ ý 
kiến tham gia của đơn vị được kiểm 
toán và hoàn thiện vào dự thảo báo cáo 

kiểm toán, trình Tổng Kiểm toán nhà 
nước phát hành báo cáo kiểm toán. 

Trường hợp đơn vị chủ trì cuộc 
kiểm toán nhận được ý kiến tham gia 
bằng văn bản của đơn vị được kiểm 
toán về nội dung dự thảo báo cáo kiểm 
toán, song các ý kiến này không được 
tiếp thu đầy đủ, thủ trưởng đơn vị kiểm 
toán chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo 
trưởng đoàn kiểm toán lập báo cáo giải 
trình đối với từng ý kiến tham gia của 
đơn vị được kiểm toán để báo cáo Tổng 
Kiểm toán nhà nước và tổ chức hội nghị 
để thông báo kết quả kiểm toán. Trên 
cơ sở kết quả hội nghị, thủ trưởng đơn 
vị kiểm toán chủ trì cuộc kiểm toán chỉ 
đạo trưởng đoàn kiểm toán tổ chức 
hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, 
lập hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà 
nước phát hành báo cáo kiểm toán.n 

NGUYỄN LỘC

Ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt  
và phát hành báo cáo kiểm toán

Ảnh minh họa
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Dừng trích nộp Quỹ Bảo vệ 
người được bảo hiểm để giảm 
gánh nặng 

Tại Phiên họp, quy định liên 
quan đến bảo hiểm vi mô và Quỹ 
Bảo vệ người được bảo hiểm 
trong Dự thảo Luật Kinh doanh 
bảo hiểm (sửa đổi) là 2 vấn đề 
còn ý kiến khác nhau trình xin ý 
kiến UBTVQH. 

Theo Chủ nhiệm Ủy ban 
Kinh tế Vũ Hồng Thanh, bảo 
hiểm vi mô là sản phẩm bảo 
hiểm hướng tới đối tượng khách 
hàng là các cá nhân, hộ gia đình 
có thu nhập thấp, khó tiếp cận 
với các sản phẩm bảo hiểm 
thương mại thông thường. Bảo 
hiểm vi mô thường phát triển ở 
các nước đang phát triển và được 
coi là một cấu phần quan trọng 
trong chính sách tài chính toàn 
diện của quốc gia, góp phần thực 
hiện các chính sách an sinh, xã 
hội của Nhà nước. Việc quy định 
bảo hiểm vi mô trong Dự thảo 
Luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng 
trong việc tổ chức cung cấp bảo 
hiểm vi mô và có cơ chế để 
khuyến khích phát triển các sản 
phẩm bảo hiểm vi mô tại Việt 
Nam. Do đó, Thường trực Ủy 
ban Kinh tế nhất trí với sự cần 
thiết quy định về bảo hiểm vi mô 
trong Dự thảo Luật. Để bảo đảm 
kết cấu chung của Dự thảo Luật 
cũng như tính khả thi, Thường 
trực Ủy ban Kinh tế đề nghị, chỉ 
quy định nguyên tắc triển khai, 
đối tượng được triển khai bảo 
hiểm vi mô tại Dự thảo Luật và 
giao Chính phủ quy định chi tiết 
về nội dung này. 

Đối với Quỹ Bảo vệ người 
được bảo hiểm, Thường trực Ủy 
ban Kinh tế nhận thấy, Luật Kinh 
doanh bảo hiểm hiện hành, Dự 
thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm 
có quy định về Quỹ Dự trữ bắt 
buộc và Quỹ Bảo vệ người được 
bảo hiểm. Mục đích thiết lập của 
2 quỹ này đều hướng tới bảo đảm 
trách nhiệm của DN bảo hiểm khi 
mất khả năng thanh toán, góp 
phần bảo vệ người tham gia bảo 
hiểm. “Việc duy trì đồng thời cả 

2 quỹ là không cần thiết, tạo gánh 
nặng cho cả DN bảo hiểm và 
người tham gia bảo hiểm vì số 
tiền trích nộp quỹ được tính theo 
tỷ lệ phần trăm của phí bảo hiểm 
do bên mua bảo hiểm đóng theo 
hợp đồng bảo hiểm” - ông Vũ 
Hồng Thanh nêu rõ. 

Đồng tình với phân tích trên, 
các ý kiến trong UBTVQH nhất 
trí cao với sự cần thiết quy định 
về bảo hiểm vi mô trong Dự thảo 
Luật. Đồng thời, UBTVQH tán 
thành việc dừng trích nộp Quỹ 
Bảo vệ người được bảo hiểm; 
giao Chính phủ quy định chi tiết 
quản lý, sử dụng số dư Quỹ, bảo 
đảm xử lý số dư Quỹ đúng mục 
đích thành lập Quỹ. 

Bảo đảm quyền và lợi ích của 
các bên  

Cũng tại Phiên họp, một trong 
những vấn đề được các Ủy viên 
UBTVQH quan tâm đó là việc bảo 
đảm hài hòa quyền và lợi ích giữa 
DN bảo hiểm và người được bảo 
hiểm, người mua bảo hiểm.  

Nhấn mạnh đây là nguyên tắc 
cơ bản trong xây dựng Dự án Luật, 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của 
Quốc hội Hoàng Thanh Tùng 
đánh giá, các quy định của Dự 
thảo Luật đang “thiên” về bảo vệ 
DN bảo hiểm mà chưa bảo vệ một 
cách đầy đủ quyền lợi của người 
được bảo hiểm và người mua bảo 
hiểm. Do đó, cần quy định cụ thể, 
chi tiết hơn nữa trong việc bảo vệ 

quyền lợi thỏa đáng của người 
mua bảo hiểm, đặc biệt cần quy 
định chặt chẽ về trách nhiệm của 
các DN kinh doanh bảo hiểm 
trong việc sử dụng và bảo vệ thông 
tin cá nhân của người mua bảo 
hiểm. Hay việc Dự thảo Luật cho 
phép một bên được hủy bỏ hợp 
đồng, nếu bên kia không thực hiện 
nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc 
cung cấp thông tin sai sự thật. Quy 
định này có thể ảnh hưởng đến 
quyền, lợi ích của bên mua bảo 
hiểm và tạo ưu thế rất lớn cho DN 
bảo hiểm trong khi không bảo đảm 
được trách nhiệm bên bán bảo 
hiểm để bảo đảm thông tin mà 
mình nhận được là đầy đủ và 
chính xác…  

Bên cạnh đó, ông Hoàng 
Thanh Tùng cũng đề nghị rà soát 
lại, bổ sung quy định về quyền đơn 
phương chấm dứt hợp đồng không 
chỉ của DN bảo hiểm mà của cả 
bên mua bảo hiểm trong trường 
hợp tổ chức kinh doanh bảo hiểm 
vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng, 
để đảm bảo cân bằng lợi ích của 
các bên. 

Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ nhấn mạnh, Dự án Luật 
cần rà soát xem đã tiếp cận với 
thông lệ quốc tế tốt nhất chưa, phải 
đảm bảo phù hợp với các hiệp 
định, các cam kết quốc tế của 
chúng ta. Đặc biệt, Luật ban hành 
lần này phải đảm bảo công khai, 
minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho hoạt động của thị trường 
bảo hiểm. “Cuộc sống mà không 
có bảo hiểm như đi cầu thang mà 
không có tay vịn. Mặc dù tốc độ 
tăng trưởng lĩnh vực này rất nhanh 
nhưng còn thấp so với dư địa. 
Quan điểm của Đảng là luôn đẩy 
mạnh tốc độ tăng trưởng các dịch 
vụ có giá trị gia tăng cao như tài 
chính - ngân hàng, bảo hiểm, lo-
gistics và cần phù hợp với môi 
trường kinh doanh số” - Chủ tịch 
Quốc hội chỉ rõ. 

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, 
cần tiếp tục rà soát và làm rõ các 
quy định về hợp đồng bảo hiểm để 
bảo đảm vừa phù hợp với các 
nguyên tắc chung về hợp đồng 
theo quy định của Bộ luật Dân sự, 
bảo đảm tính đặc thù của hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm trong việc 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
các bên, nhất là khi người mua bảo 
hiểm và người thụ hưởng là hai 
chủ thể khác nhau. Bên cạnh đó, 
nghiên cứu quy định rõ ràng và 
hợp lý vai trò, quyền hạn, trách 
nhiệm của cơ quan quản lý nhà 
nước và các hiệp hội, tổ chức nghề 
nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh 
bảo hiểm, cần tham khảo thêm 
kinh nghiệm quốc tế, tiếp cận cập 
nhật xu hướng công nghệ mới để 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động, tạo bước phát triển đột phá 
và đảm bảo tính bền vững sau khi 
Luật được ban hành.n

Quang cảnh Phiên họp                                                                                                                   Ảnh: TTXVN

Với mục tiêu hướng đến phát triển thị trường bảo hiểm công khai, minh bạch, phù hợp thông lệ 
quốc tế, qua cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa 
đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tập trung làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác 
nhau, đồng thời đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định cụ thể nhằm bảo 
đảm lợi ích thỏa đáng của DN kinh doanh bảo hiểm và người mua bảo hiểm.

Hài hòa lợi ích giữa các chủ thể  
trong kinh doanh bảo hiểm  
r Đ. KHOA

nguyên tắc công khai, minh bạch và cạnh 
tranh lành mạnh. Tuy nhiên, thực tế triển 
khai Luật Đấu giá tài sản gần 5 năm qua 
đã xuất hiện một số trường hợp tiêu cực, 
một mặt khiến cho nhiều ưu điểm của đấu 
giá không phát huy tác dụng, thậm chí còn 
xảy ra tình trạng né tránh đấu giá, mặt 
khác không ít trường hợp đấu giá biến 
tướng, hình thức, thông giá, thổi giá, bỏ 
cọc nhiều lần, lũng đoạn trong đấu giá... 
Chính vì vậy, đấu giá tài sản rất cần được 
chấn chỉnh và hoàn thiện cả về bộ máy 
quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của những 
người có liên quan, sự tham gia tích cực 
của chính quyền nhằm ngăn chặn cạnh 
tranh không lành mạnh, thậm chí vi phạm 
pháp luật trong tổ chức, tham gia và thực 
hiện đấu giá; đồng thời, hạn chế đến mức 
thấp nhất tình trạng không thực hiện kết 

quả trúng đấu giá. Bên cạnh đó, Luật Đấu 
giá tài sản cần được sớm nghiên cứu hoàn 
thiện tập trung vào:   

Thứ nhất, tuy có thể không phải là lần 
đầu tiên tổ chức đấu giá đất theo hình thức 
đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu 
giá nhưng hình thức đấu giá đất ở Thủ 
Thiêm vừa qua chắc chắn thuộc loại hiếm 
hoi so với hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu 
trực tiếp tại cuộc đấu giá, hay đấu giá 
bằng bỏ phiếu gián tiếp theo Điều 40 Luật 
Đấu giá tài sản 2016. Theo đó, hình thức 
đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu 
giá vốn là thông lệ quốc tế tốt đã chứng 
minh ưu thế vượt trội so với cả hai hình 
thức đấu giá bằng bỏ phiếu trong việc đảm 
bảo nguyên tắc đấu giá công khai, minh 
bạch và cạnh tranh lành mạnh. Riêng hình 
thức đấu giá trực tuyến vẫn chưa được áp 
dụng trong thực tế mặc dù hội tụ được cả 
các điều kiện cần và đủ như cải cách hành 
chính, chính phủ điện tử, công nghệ 4.0 
lẫn ảnh hưởng của Covid-19.  

Thứ hai, việc bỏ cọc sau khi trúng đấu 

giá đất không mới và đã xảy ra trong 
không ít cuộc đấu giá đất ở nhiều địa 
phương trong cả nước do nhiều nguyên 
nhân chủ quan và cả khách quan. Chính 
vì vậy, việc hạn chế không thực hiện kết 
quả trúng đấu giá đất được cơ quan chức 
năng cũng như cả xã hội đặc biệt quan 
tâm. Khoản 5, Điều 39 Luật Đấu giá tài 
sản 2016 quy định tiền đặt trước chính là 
tiền đặt cọc sau khi trúng đấu giá. Tiền đặt 
trước được quy định là 5 - 20% mức giá 
khởi điểm đất đấu giá, trong khi nhiều 
trường hợp giá khởi điểm lại quá thấp nên 
người trúng đấu giá không phải cân nhắc 
quá nhiều khi bỏ cọc.  

Nhằm hạn chế tình trạng bỏ cọc hay ít 
nhất cũng hạn chế người đấu giá đất thiếu 
thận trọng khi đấu giá như trường hợp Thủ 
Thiêm cuối năm 2021, đồng thời thể hiện 
rõ hơn tiềm lực tài chính của người tham 
gia đấu giá và thật sự mong muốn trúng 
đấu giá đất thì nên tách biệt tiền đặt trước 
với tiền đặt cọc. Tiền đặt trước quy định 
như Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 

còn tiền đặt cọc có thể là 20 - 30% giá đất 
trúng đấu giá và phải nộp ngay sau khi 
công bố kết quả trúng đấu giá. Nếu người 
trúng đấu giá không nộp đủ tiền cọc thì bị 
loại và cuộc đấu giá sẽ tiếp tục. Giả sử tiền 
cọc phải nộp ngay lên tới 4.000 - 5.000 tỷ 
đồng thay vì 600 tỷ đồng thì người trúng 
đấu giá ở Thủ Thiêm chắc chắn sẽ thận 
trọng hơn rất nhiều lần khi bỏ giá và càng 
gần như không thể bỏ cọc cho dù siêu giàu 
có đi chăng nữa. 

Tóm lại, đấu giá tài sản nói chung, đấu 
giá đất nói riêng phải đảm bảo nguyên tắc 
công khai, minh bạch và cạnh tranh lành 
mạnh, được áp dụng trong tất cả các 
trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng 
đất mà không có ngoại lệ. Đấu giá đất 
phải đảm bảo quyền và lợi ích cho cả 3 
bên là Nhà nước (người bán), DN/người 
dân (người mua) và thị trường/xã hội trên 
cơ sở tiếp tục hoàn thiện thể chế đấu giá 
đất, cả căn cứ pháp lý, cơ chế, chính sách 
lẫn quy trình, thủ tục cũng như bộ máy tổ 
chức và nhân sự có liên quan.n

Cần sớm...  
 (Tiếp theo trang 1)
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Đã giảm chi thường xuyên 
hàng chục nghìn tỷ đồng 

Theo Bộ Tài chính, những năm 
qua, việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, nâng cao hiệu quả 
sử dụng NSNN và tài sản công đã 
giúp tỷ trọng chi thường xuyên 
giảm dần trong tổng chi ngân sách. 
Cụ thể, tỷ trọng chi thường xuyên 
đã giảm từ 64,9% tổng chi NSNN 
năm 2017 xuống khoảng 63,1% 
năm 2020 theo đúng Nghị quyết 
của Quốc hội, giảm mạnh so với 
mức 67,7% của năm 2015. Dự 
toán chi thường xuyên cho các Bộ, 
cơ quan T.Ư và địa phương giai 
đoạn 2016-2020 đã được xây dựng 
trên cơ sở yêu cầu sắp xếp lại tổ 
chức bộ máy, giảm biên chế... giảm 
chi khoảng 27.000 - 28.000 tỷ 
đồng. Năm 2021, cùng với các 
chính sách hỗ trợ, để tập trung 
nguồn lực cho phát triển kinh tế - 
xã hội, Bộ Tài chính đã trình Chính 
phủ thực hiện chủ trương giảm 
10% chi thường xuyên; giảm 50% 
các khoản chi hội họp, công tác 
phí, hội nghị... Nhờ đó, năm 2021, 
chi thường xuyên giảm 60.000 tỷ 
đồng so với năm 2020. 

Năm 2022, dự báo tình hình 
quốc tế, trong nước tiếp tục diễn 
biến phức tạp. Dịch Covid-19 kéo 
dài, những bất ổn chính trị giữa 
Nga và Ukraine sẽ tác động tới toàn 
thế giới. Giá xăng dầu tăng cao sẽ 
hình thành mặt bằng giá mới làm 
ảnh hưởng tới các chỉ tiêu tăng 
trưởng, lạm phát từ quý II/2022 trở 
đi. Để hỗ trợ người dân, DN, nước 
ta tiếp tục giảm mức thu 37 khoản 
phí, lệ phí. Dự kiến, số giảm thu 
NSNN khoảng 1.000 tỷ đồng.  

Cùng với đó, Quốc hội đã thông 
qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 
về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 
Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội, Chính phủ đã quyết 
định miễn giảm thuế giá trị gia tăng 
(GTGT) 2% đối với các nhóm 
hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng 
mức thuế suất thuế GTGT 10% (trừ 
một số mặt hàng). Dự kiến, các 
chính sách này sẽ giảm thu NSNN 
của năm 2022 khoảng 51.400 tỷ 
đồng. Tiếp đó, khi giá xăng dầu thế 
giới liên tục tăng cao, Bộ Tài chính 
đã đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ 

môi trường, điều này khiến ngân 
sách cũng sẽ giảm thu (từ ngày 
01/4/2022) gần 24.000 tỷ đồng...  

Như vậy, dư địa của chính sách 
tài khóa không còn nhiều, các chính 
sách về thuế, phí, lệ phí liên tục 
được rà soát, cắt giảm vô hình trung 
sẽ gây áp lực đối với ngành tài 
chính trong quá trình điều hành và 
thực hiện các mục tiêu về tài chính 
- NSNN năm 2022. Điều này đặt ra 
yêu cầu tiết kiệm chi thường xuyên 
để ưu tiên cho chi đầu tư phát triển, 
đồng thời đảm bảo các nguồn lực 
cho phòng, chống dịch và phục hồi, 
phát triển kinh tế - xã hội.  

 
Phấn đấu giảm tỷ trọng  
chi thường xuyên  
xuống khoảng 60% 

Theo Bộ Tài chính, dù chi 
thường xuyên giảm mạnh qua các 

năm nhưng nhiều bất cập trong việc 
thực hiện nhiệm vụ này vẫn chưa 
được khắc phục triệt để. Đó là tình 
trạng mua sắm, sử dụng tài sản 
công chưa đúng quy định; nhiều lễ 
hội, hội nghị, lễ kỷ niệm, khởi 
công, khánh thành mang tính hình 
thức, gây lãng phí ngân sách… Đặc 
biệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, 
tinh giản biên chế đã được thực 
hiện quyết liệt nhưng chi phí cho 
con người vẫn chiếm trên 70% chi 
thường xuyên, vì vậy, nhiệm vụ 
này còn phải thực hiện với quyết 
tâm cao hơn nữa. 

Trong hướng dẫn thực hiện dự 
toán NSNN năm 2022, Bộ Tài 
chính đề nghị các Bộ, ngành, địa 
phương tiếp tục tiết kiệm triệt để 
các khoản chi thường xuyên, đặc 
biệt là các khoản chi tổ chức hội 
nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên 

cứu, khảo sát nước ngoài; quản lý 
các khoản chi đầu tư, xây dựng cơ 
bản mua sắm, sửa chữa chặt chẽ, 
đúng quy định; không bố trí dự 
toán chi cho các chính sách chưa có 
chủ trương ban hành; chỉ ban hành 
chính sách làm tăng chi NSNN khi 
thật sự cần thiết và có nguồn bảo 
đảm. Trường hợp phát hiện các cấp, 
đơn vị sử dụng ngân sách thanh 
toán, chi trả không đúng chính 
sách, chế độ, nhất là liên quan đến 
mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, 
giảm nghèo... cần có biện pháp xử 
lý kịp thời để đảm bảo chính sách, 
chế độ được thực hiện đúng và có 
hiệu quả. 

Chương trình tổng thể của 
Chính phủ về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí giai đoạn 2021-
2025 cũng nêu rõ: Trong quản lý, 
sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

của NSNN, năm 2022, thực hiện 
siết chặt kỷ luật tài khóa - NSNN; 
bảo đảm chi NSNN tiết kiệm, hiệu 
quả và theo đúng dự toán được 
Quốc hội thông qua. Triệt để tiết 
kiệm chi thường xuyên. Tiết kiệm 
và cắt giảm bình quân 10% dự toán 
chi thường xuyên NSNN của cơ 
quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn 
thể (trừ các khoản tiền lương, phụ 
cấp theo lương, các khoản có tính 
chất lương và các khoản chi cho 
con người theo chế độ) so với dự 
toán năm 2021. Riêng các cơ quan, 
đơn vị đang áp dụng cơ chế tài 
chính, thu nhập đặc thù theo quy 
định của cơ quan có thẩm quyền, 
mức giảm tối thiểu là 15% dự toán 
chi thường xuyên (ngoài quỹ lương 
và các khoản chi cho con người). 

Chiến lược tài chính đến năm 
2030 vừa được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt đặt mục tiêu, giai 
đoạn 2021-2025, tỷ trọng chi 
thường xuyên trong tổng chi 
NSNN bình quân khoảng 62 - 
63%, tỷ trọng chi đầu tư phát triển 
trong tổng chi NSNN bình quân 
khoảng 28%. Trong tổ chức thực 
hiện, phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu 
tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm 
tỷ trọng chi thường xuyên xuống 
khoảng 60%. Giai đoạn 2026-
2030, tiếp tục tiết kiệm chi thường 
xuyên, tăng tích lũy từ NSNN cho 
chi đầu tư phát triển... 

Có thể thấy, các chiến lược, 
chương trình nêu trên và định 
hướng điều hành nhiệm vụ tài 
chính - NSNN đều đặt ra yêu cầu 
tiết kiệm chi thường xuyên trong 
bối cảnh dư địa tài khóa không còn 
nhiều. Giới chuyên gia cho rằng, 
đây sẽ là giải pháp quan trọng để 
tiết kiệm ngân sách, đảm bảo 
nguồn chi cho phòng, chống dịch 
bệnh, quốc phòng, an ninh và các 
công trình trọng điểm quốc gia, 
góp phần phục hồi và phát triển 
kinh tế.n

Tiếp tục giảm tỷ trọng chi thường xuyên 
r THÙY ANH

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên 
năm 2022                                                                                                                               Ảnh minh họa

Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm NSNN đã giảm chi thường xuyên được hàng chục nghìn tỷ đồng. 
Mặc dù vậy, nhiều bất cập trong chi thường xuyên vẫn chưa được khắc phục triệt để. Bởi vậy, trong 
hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị các Bộ, ngành, 
địa phương giảm chi thường xuyên theo đúng quy định, ưu tiên nguồn lực cho phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi 2 dự án đường  
Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội 
và Vành đai 3 TP. HCM 

Tại Công văn số 1703/VPCP-CN, Thủ 
tướng chỉ đạo: Căn cứ ý kiến thống nhất của 
các Thành viên Chính phủ về chủ trương đầu 
tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 
Vùng Thủ đô Hà Nội, giao Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (KH&ĐT) tiếp tục làm việc với 
UBND TP. Hà Nội rà soát hoàn thiện Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, xây dựng 
Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội phê 
duyệt chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy 
định của pháp luật. 

Còn tại Công văn số 1705/VPCP-CN, 
Thủ tướng chỉ đạo: Căn cứ ý kiến thống nhất 
của các Thành viên Chính phủ về chủ trương 
đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành 
đai 3 TP.HCM, Bộ KH&ĐT tiếp tục làm việc 
với UBND TP.HCM rà soát hoàn thiện Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, xây dựng 
Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết 
định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định 
của pháp luật. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ 
KH&ĐT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính 
phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của 
Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ 
trương đầu tư 2 dự án nêu trên.       H. ANH 

 

Không tiếp tục xây dựng  
2 chương trình hỗ trợ  
doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban 
hành Nghị quyết số 43/NQ-CP về việc không 
tiếp tục xây dựng 2 chương trình hỗ trợ DN 
nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua 
việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị không 
tiếp tục xây dựng 2 chương trình trong Nghị 
quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động 
của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực 
hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, gồm: Chương trình 
hỗ trợ DN nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; 
Chương trình tăng cường năng lực cạnh tranh 
cho các DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ 
giai đoạn 2021-2025. 

2 chương trình nêu trên đã được quy định 
cụ thể tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 
26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ 
trợ DN nhỏ và vừa. Do đó, không tiếp tục xây 
dựng 2 chương trình để tránh trùng lặp. 

HỒNG NHUNG 
 

Đồng ý ký hiệp định cung cấp 
khoản viện trợ không hoàn lại 
giữa Việt Nam và Trung Quốc 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký 
ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP về việc 

ký Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung 
cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Chính 
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa. 

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý chủ 
trương ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ 
thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn 
lại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa tài khóa 2020. 

Ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp 
định với đại diện được ủy quyền của Chính 
phủ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao thực hiện 
thủ tục ủy quyền cho việc ký Hiệp định trên 
theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo 
cáo Chính phủ về việc ký Hiệp định trên tại 
phiên họp Chính phủ thường kỳ gần nhất; 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
phía Việt Nam và phía Trung Quốc triển khai 
Hiệp định.n                              HỒNG ANH
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r Thưa bà, hiện nay, Việt Nam 
đã tham gia nhiều FTA thế hệ 
mới, trong đó đặt ra các cam 
kết về sở hữu trí tuệ. Xin bà có 
thể đưa ra một vài đánh giá 
khái quát về các cam kết này?  

Có thể nói, các cam kết về 
SHTT là nhóm cam kết thể hiện 
rõ nét nhất tính chất “tiêu chuẩn 
cao”, “chất lượng cao” của các 
FTA thế hệ mới mà Việt Nam 
tham gia trong vài năm trở lại 
đây. Ở mỗi hiệp định, tùy vào 
trình độ phát triển, nhu cầu, 
năng lực và tương quan giữa 
các đối tác mà các cam kết cụ 
thể về SHTT sẽ được thiết kế 
tương ứng. Tuy nhiên, xu 
hướng chung của thế giới trong 
các vấn đề về SHTT tương đối 
thống nhất. Vì vậy, chương về 
SHTT trong các FTA này mặc 
dù có các nội dung và tiêu 
chuẩn cụ thể không giống nhau 
nhưng cơ bản thì đều bao gồm 
2 nhóm chính với định hướng 
tương tự nhau. 

Cụ thể, thứ nhất là nhóm 
cam kết về các tiêu chuẩn bảo 
hộ đối với từng loại tài sản 
SHTT như quyền tác giả và 
quyền liên quan, sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp... Định hướng 
chung trong nhóm cam kết này 
là nâng mức bảo hộ cao hơn cho 
chủ sở hữu các tài sản trí tuệ 
như về thời gian bảo hộ, cách 
thức bảo hộ…, giảm bớt hoặc 
đơn giản hóa các điều kiện để 
được bảo hộ quyền, minh bạch 
hóa, điện tử hóa các thủ tục 
đăng ký để được công nhận và 
bảo hộ quyền. 

Thứ hai là nhóm các cam kết 
về thực hiện quyền SHTT. 
Nhóm này bao gồm các biện 
pháp nhằm tăng cường hiệu quả 
các cơ chế bảo vệ quyền, yêu 

cầu các cơ quan quản lý bảo vệ 
chủ thể quyền một cách tích cực 
và chủ động hơn trước các vi 
phạm. Ngoài ra, nhóm này cũng 
có các quy định tăng cường các 
biện pháp xử lý đối với một số 
hành vi xâm phạm quyền SHTT. 
r Với những cam kết về sở hữu 
trí tuệ như vậy sẽ đem đến 
những lợi ích và thách thức 
như thế nào đối với các doanh 
nghiệp Việt Nam, thưa bà? 

Với đặc trưng về nội dung 
các cam kết như đã nêu ở trên 
thì rõ ràng khi thực thi các FTA 

thế hệ mới, DN nào mua bán, 
nhập khẩu, sử dụng các sản 
phẩm SHTT sẽ phải cẩn thận 
hơn, chú ý tuân thủ các quy định 
về SHTT, tránh các vi phạm dẫn 
tới có thể bị xử lý gây thiệt hại. 
Ngoài ra, phần đông các DN 
Việt Nam vẫn là nhóm mua và 
sử dụng các tài sản SHTT, theo 
đó, chi phí tuân thủ các tiêu 
chuẩn SHTT cao hơn sẽ là thách 
thức với nhóm DN này. Chẳng 
hạn, với các DN dệt may, một 
chương trình phần mềm có bản 
quyền về cắt, may, in, phun… sẽ 
tốn kém hơn đáng kể so với một 
phần mềm dùng “miễn phí”. 

Tuy nhiên, ở chiều ngược 
lại, DN nào là chủ sở hữu của 
các thương hiệu sản phẩm, kiểu 
dáng công nghiệp, các sản phẩm 
văn học, nghệ thuật, giải trí… 
mà họ kinh doanh hoặc có liên 
kết với chủ sở hữu các tài sản 
SHTT sẽ được lợi hơn. Bởi 
những tài sản này của DN sẽ 
được bảo vệ tốt hơn theo các 
tiêu chuẩn và cơ chế tốt hơn, 
hiệu quả hơn, từ đó đem lại lợi 
ích cho DN. Đặc biệt, với các 

DN chuyên sâu hơn về SHTT, ví 
dụ trong các lĩnh vực công 
nghệ, sáng tạo, cơ chế bảo hộ 
mới hiệu quả và thuận lợi sẽ 
giúp họ yên tâm theo đuổi các 
kế hoạch dài hạn của mình.  
r Theo bà, các doanh nghiệp 
cần lưu ý gì trong việc đáp ứng 
các cam kết về sở hữu trí tuệ để 
có thể tận dụng tối đa những 
cơ hội do các FTA thế hệ mới 
mang lại? 

Các cam kết trong các FTA 
thế hệ mới đang và sẽ được nội 
luật hóa dần dần vào pháp luật 
Việt Nam theo lộ trình. Vì vậy, 
với DN, cách thức đơn giản nhất 
và cũng hiệu quả nhất là mỗi khi 
có hoạt động gì liên quan tới tài 
sản SHTT thì đều phải quan tâm 
tới các quy định pháp luật về 
SHTT liên quan.  

Trong đó, nếu là các tài sản 
SHTT của DN thì DN cần biết 
các quy định để tận dụng tối đa 
các cơ chế bảo hộ tài sản đó. 
Nếu là các tài sản mà DN đi 
mua hay sử dụng thì DN cần tìm 
hiểu quy định để tuân thủ cho 
đúng, chấp nhận các chi phí cần 

thiết, tránh những rủi ro pháp lý 
do vi phạm mà ra. 
r Theo bà, Nhà nước cần có 
những cơ chế, chính sách như 
thế nào để hỗ trợ các doanh 
nghiệp liên quan đến việc đáp 
ứng các cam kết về sở hữu trí 
tuệ trong các FTA thế hệ mới? 

Tôi cho rằng có 3 việc mà 
các cơ quan quản lý nhà nước 
có thể làm để hỗ trợ DN. Trước 
hết là khi nội luật hóa các cam 
kết, các cơ quan chức năng cần 
cân nhắc thấu đáo, theo hướng 
lựa chọn cách thức nội luật hóa 
nào vừa bảo đảm cam kết, vừa 
có lợi nhất cho các DN Việt 
Nam, nhất là từ góc độ chủ thể 
sử dụng tài sản SHTT. 

Bên cạnh đó, các cơ quan 
chức năng cần tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến cho các 
DN để DN hiểu rõ về các cam 
kết mà tuân thủ, hạn chế tối đa 
các trường hợp DN vi phạm do 
không biết dẫn tới thiệt hại cho 
DN. Song song với đó, các cơ 
quan quản lý nhà nước cần cải 
cách một bước các thủ tục 
đăng ký bảo hộ quyền SHTT, 
để các DN có tài sản SHTT dễ 
dàng được bảo hộ, qua đó, Nhà 
nước có thể bảo vệ tài sản của 
họ tốt hơn và DN cũng yên tâm 
hơn để sáng tạo, kinh doanh và 
phát triển. 
r Xin trân trọng cảm ơn bà!n

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới có nhiều cam kết tiêu chuẩn cao về sở hữu trí 
tuệ (SHTT) đem đến đồng thời cả cơ hội và thách thức cho các DN. Vì vậy, DN cần nắm rõ các 
cam kết về SHTT để có thể tận dụng tối đa những cơ hội do các FTA thế hệ mới mang lại. Đây là 
chia sẻ của TS. Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam - với phóng viên Báo Kiểm toán.

Thực thi cam kết sở hữu trí tuệ  
để tận dụng cơ hội từ các FTA thế hệ mới 
r DIỆU THIỆN (thực hiện)

Việt Nam - Malaysia ký kết ghi nhớ về 
tuyển dụng lao động 

Việt Nam và Malaysia vừa ký kết Bản ghi nhớ về 
tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động. Đây là 
lần thứ 3 Bản ghi nhớ được ký kết (Bản ghi nhớ đầu 
tiên được ký vào tháng 12/2003 và tiếp tục được ký 
mới vào tháng 8/2015). Việc ký kết này đánh dấu 
mốc quan trọng đối với quan hệ hợp tác nguồn nhân 
lực tốt đẹp trong gần 20 năm qua giữa Chính phủ hai 
nước nói chung, giữa Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Malaysia nói 
riêng. Trên cơ sở Bản ghi nhớ này, hoạt động phái cử 
lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia sẽ 
được thực hiện chặt chẽ, các cơ quan quản lý hai 
nước phối hợp tích cực trong các hoạt động liên quan 
đến lao động Việt Nam làm việc tại Malaysia. 

Từ khi ký kết hợp tác đến nay, Việt Nam có 
khoảng 100.000 lượt người lao động sang làm việc 
tại Malaysia. Hiện có khoảng 8.000 người lao động 
Việt Nam đang làm việc hợp pháp tại Malaysia, tập 
trung phần lớn trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây 
dựng, dịch vụ, giúp việc gia đình, nông nghiệp.    

ĐỨC THÀNH  

 

Hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng số 
Tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ 

chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện. Đây là tiền 
đề cho định hướng hợp tác lâu dài, giúp mỗi bên phát 
huy tối đa thế mạnh.  

Theo đó, hai bên sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, 
dịch vụ của nhau, trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác 
trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán 
lẻ. Đặc biệt, hai bên sẽ triển khai các dịch vụ trung 
gian thanh toán và các dịch vụ được phát triển trên 
nền tảng trung gian thanh toán như: Ví điện tử, cổng 
thanh toán điện tử, hỗ trợ chuyển tiền điện tử. Đặc 
biệt, với nền tảng khách hàng đã và đang sử dụng các 
dịch vụ số của hai bên, Vietcombank và Vietnam Post 
sẽ đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng số, đáp 
ứng định hướng phát triển của mỗi bên.       T.ĐỨC 

 

Tiền gửi của người dân tăng mạnh 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây 

đã cập nhật số liệu về tiền gửi của khách hàng tại hệ 
thống tổ chức tín dụng trong tháng 01/2022.  

Theo đó, cuối tháng 01/2022, tiền gửi tại các ngân 
hàng đạt hơn 10,97 triệu tỷ đồng, tăng gần 35.000 tỷ 
đồng, tương đương tăng 0,32% so với cuối năm 
2021. Đáng chú ý, tiền gửi của các tổ chức kinh tế 
sụt giảm hơn 68.000 tỷ đồng (giảm 1,21%) xuống 
còn hơn 5,57 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi của 
người dân tăng vọt hơn 103.000 tỷ trong tháng 01 lên 
hơn 5,4 triệu tỷ đồng, tương đương tăng 1,95%. Đây 
là tháng tăng mạnh nhất của tiền gửi dân cư trong 10 
tháng trở lại đây.                               THÀNH ĐỨC 

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi  
thường xuyên đạt gần 14% dự toán 

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), lũy kế 
vốn thanh toán chi thường xuyên từ đầu năm đến 
ngày 28/02/2022, KBNN đã kiểm soát 155.000 tỷ 
đồng, đạt 13,9% dự toán chi thường xuyên năm 2022 
của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, 
viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). 

Đối với chi đầu tư, đến ngày 28/02/2022, lũy kế 
thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 kiểm 
soát, thanh toán qua KBNN là 45.389 tỷ đồng; bằng 
9,2% kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 
2022 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua 
KBNN; bằng 8,6% kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch 
vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh 
giao kiểm soát chi qua KBNN (528.723,3 tỷ đồng).  

KBNN đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu 
cầu hỗ trợ cho các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp 
nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ 
thông tin; đồng thời hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân 
sách thực hiện giao dịch chi NSNN qua dịch vụ công 
trực tuyến. Ngoài ra, KBNN thực hiện nâng cấp hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến, bổ sung cổng trao đổi 
dữ liệu qua internet với các nhà cung cấp dịch vụ 
điện, nước, viễn thông và trung tâm hành chính; tiếp 
tục phối hợp với các nhà cung cấp và nhà thầu phân 
tích, thiết kế, xây dựng các chức năng.n      T. ANH
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Chú trọng thẩm định,  
kiểm soát việc lập báo cáo  
kiểm toán 

Trong gần 30 năm hoạt động, 
đến nay, KTNN đã xây dựng 
được hệ thống các quy trình, 
chuẩn mực, quy định trong công 
tác lập, thẩm định, kiểm soát chất 
lượng BCKT; đồng thời hệ thống 
quy định này thường xuyên được 
rà soát, điều chỉnh cho phù hợp 
với thực tiễn hoạt động. Nhờ đó, 
chất lượng công tác lập, thẩm 
định và phát hành BCKT của 
KTNN trong thời gian qua đã 
từng bước được chuẩn hóa, cải 
thiện rõ rệt.  

Chia sẻ về việc lập, thẩm định 
và phát hành BCKT trong lĩnh 
vực kiểm toán ngân sách Bộ, 
ngành, bà Trần Thị Phương 
Huyền - Phó Trưởng phòng, 
KTNN chuyên ngành II - cho 
biết, hằng năm, đơn vị được giao 
thực hiện khoảng 15 cuộc kiểm 
toán, trong đó có 7 - 8 cuộc kiểm 
toán ngân sách Bộ, ngành. Hầu 
hết các BCKT do đơn vị thực 
hiện được phát hành đúng thời 
gian quy định và đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả. Để đạt được kết 
quả tích cực đó, bà Trần Thị 
Phương Huyền cho biết, đơn vị 
đã ban hành văn bản hướng dẫn 
chi tiết trình tự lập, thẩm định, 
xét duyệt kế hoạch kiểm toán, 
phát hành BCKT làm căn cứ thực 
hiện thống nhất trong toàn đơn 
vị. Ngay trong quá trình kiểm 
toán, các số liệu, ý kiến đánh giá 
nhận xét của các tổ kiểm toán 
được hệ thống một cách đầy đủ 
làm cơ sở cho việc lập dự thảo 
BCKT. Điều đó giúp rút ngắn 
thời gian lập dự thảo BCKT, tăng 
thời gian soát xét, thẩm định của 
các tổ và hội đồng thẩm định cấp 
vụ, góp phần nâng cao chất lượng 
BCKT… Đặc biệt, việc thẩm 
định, kiểm soát chất lượng dự 
thảo BCKT được chú trọng từ 
đầu nhằm đảm bảo tính pháp lý, 

bằng chứng kiểm toán và sự phù 
hợp giữa kết quả kiểm toán với 
kiến nghị kiểm toán. 

Ông Vũ Nhật Anh - Phó 
Kiểm toán trưởng, KTNN khu 
vực I - cho biết, hằng năm, 
KTNN khu vực I thực hiện kiểm 
toán quyết toán ngân sách địa 
phương của 4 - 5 tỉnh, thành phố 
và tổ chức kiểm toán thường niên 
đối với quyết toán ngân sách địa 
phương của TP. Hà Nội. Nhiều ý 
kiến đánh giá, kết luận và kiến 
nghị tại các BCKT đã được các 
địa phương quan tâm, sử dụng 
cho thấy chất lượng kiểm toán 
nói chung, chất lượng BCKT nói 
riêng đã được nâng lên. Từ thực 
tế hoạt động kiểm toán ngân sách 
địa phương, ông Vũ Nhật Anh 
cho biết, để nâng cao chất lượng 
công tác lập, hoàn thiện và phát 

hành BCKT, đơn vị chú trọng đề 
cao và phát huy vai trò, trách 
nhiệm người đứng đầu (trưởng 
đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ 
kiểm toán). Song song với đó là 
thực hiện phân công nhiệm vụ rõ 
ràng, cụ thể đối với việc lập, 
hoàn thiện và phát hành BCKT; 
thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế 
độ báo cáo định kỳ và đột xuất về 
tiến độ, kết quả kiểm toán theo 
quy định.  

 
Thực hiện đồng bộ nhiều giải 
pháp để nâng cao chất lượng 
báo cáo kiểm toán 

Xác định nâng cao chất lượng 
BCKT là yêu cầu bắt buộc và 
phải thực hiện thường xuyên, liên 
tục, bà Bùi Thị Minh Ngọc - Phó 
Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm 
soát chất lượng kiểm toán - cho 

rằng, cần phải thực hiện đồng bộ 
nhiều giải pháp để nâng cao chất 
lượng BCKT, trong đó cần chú 
trọng từng khâu trước khi phát 
hành BCKT.  

Trước hết là, cần nâng cao 
chất lượng công tác tổng hợp, lập 
BCKT, trong đó, các kết luận 
kiểm toán phải được trình bày 
một cách rõ ràng, chặt chẽ, trên 
cơ sở trích dẫn quy định pháp luật 
liên quan và thuyết minh đầy đủ 
bằng chứng kiểm toán kèm theo. 
Các kiến nghị kiểm toán phải xác 
định rõ đối tượng thực hiện, phù 
hợp với tính chất, mức độ của vi 
phạm phát hiện qua kiểm toán, 
tránh tình trạng kiến nghị chung 
chung, không có đối tượng cụ thể 
gây khó khăn cho đơn vị được 
kiểm toán trong quá trình thực 
hiện, cũng như việc kiểm tra thực 

hiện kiến nghị của KTNN.  
Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa 

các nội dung cần đánh giá trong 
BCKT và tại các biên bản kiểm 
toán của các tổ kiểm toán nhằm 
tạo thuận lợi cho công tác tổng 
hợp BCKT. Đồng thời, cần tăng 
cường đào tạo, tập huấn về 
chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ 
năng cho kiểm toán viên, đặc biệt 
là kỹ năng lập mẫu biểu và kỹ 
năng lập BCKT. Trong bối cảnh 
công nghệ ngày càng phát triển, 
các đơn vị kiểm toán cần đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong việc tổng hợp, lập 
BCKT, lưu trữ thông tin, số hóa 
tài liệu và trong phân tích dữ liệu 
kiểm toán, để giúp kiểm toán viên 
giảm bớt thời gian và củng cố 
bằng chứng… 

Thực tế trong thời gian qua, 
KTNN đã phát triển và ứng dụng 
hàng chục phần mềm phục vụ 
hoạt động kiểm toán, bao gồm 
phần mềm nhật ký điện tử trực 
tuyến kiểm soát hoạt động của 
các kiểm toán viên từ xa, phần 
mềm tổng hợp kết quả kiểm toán 
cũng như các phần mềm hỗ trợ 
kiểm toán trong từng lĩnh vực 
kiểm toán… Những lợi ích mang 
lại từ việc đưa công nghệ thông 
tin vào hoạt động kiểm toán đã 
góp phần quan trọng giúp nâng 
cao chất lượng BCKT.  

Nhấn mạnh vai trò của 
BCKT, Phó Tổng Kiểm toán nhà 
nước Vũ Văn Họa yêu cầu các 
đơn vị kiểm toán cần định hướng 
nội dung BCKT ngay từ giai 
đoạn chuẩn bị kiểm toán. Theo 
đó, thủ trưởng đơn vị chủ trì 
cuộc kiểm toán cần yêu cầu đoàn 
khảo sát chủ động nghiên cứu, 
tìm hiểu, nắm rõ hướng dẫn mục 
tiêu, trọng yếu, nội dung kiểm 
toán chủ yếu trong năm của 
KTNN để tổ chức triển khai 
kiểm toán, thu thập bằng chứng, 
đảm bảo chất lượng BCKT khi 
phát hành. Đặc biệt, thủ trưởng 
các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, 
Vụ Chế độ và Kiểm soát chất 
lượng kiểm toán phải tăng cường 
công tác kiểm soát, giám sát hoạt 
động kiểm toán, trong đó đặc biệt 
chú trọng kiểm soát, thẩm định 
bằng chứng kiểm toán; chú trọng 
kiểm soát việc tổng hợp kết quả 
kiểm toán từ biên bản kiểm toán 
với dự thảo BCKT.n

Chất lượng công tác lập, thẩm định và phát hành BCKT của KTNN trong thời gian qua đã từng bước 
được chuẩn hóa, cải thiện rõ rệt                                                                                                        Ảnh tư liệu 

Báo cáo kiểm toán (BCKT) là sản phẩm cuối cùng của quá trình kiểm toán, phản ánh kết quả, chất 
lượng của hoạt động kiểm toán, do đó, việc nâng cao chất lượng BCKT là yêu cầu thường xuyên, liên 
tục của KTNN. Để nâng cao chất lượng BCKT, ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng từ khâu lập 
kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán, cần đặc biệt chú trọng đến công tác lập, thẩm định 
và phát hành BCKT.

Nâng cao chất lượng công tác lập,  
thẩm định, phát hành báo cáo kiểm toán 
r THIỆN TRẦN

KTNN vừa triển khai các cuộc kiểm toán chuyên đề: 
Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai 

đoạn 2017-2021 trên địa bàn các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, 
Kon Tum, Đắk Nông; Quản lý, bảo vệ môi trường tại 
các cụm công nghiệp làng nghề và làng nghề trên địa 
bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và huyện Hoài Đức, 
TP. Hà Nội giai đoạn 2019-2021; Việc thực hiện chính 
sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, 
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh 
vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015-2021; Việc thực 
hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai 
đoạn 2019-2021 tại 2 tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình. Cùng 
với đó, KTNN cũng triển khai kiểm toán ngân sách địa 
phương năm 2021 của các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, 

Kon Tum. Các cuộc kiểm toán trên do các KTNN khu 
vực: XI, XII và KTNN chuyên ngành III thực hiện trong 
thời gian từ 40 đến 60 ngày.  

Trong đó, đối với cuộc kiểm toán chuyên đề quản lý 
nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn các tỉnh 
Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, KTNN thực 
hiện nội dung kiểm toán việc tham mưu, ban hành cơ 
chế, chính sách; việc thực hiện quy hoạch, điều chỉnh 
quy hoạch; việc cấp, thực hiện các loại giấy phép; việc 
quản lý thu, nộp NSNN các khoản thuế, phí, lệ phí; việc 
tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; việc thực hiện 
các quy định về phòng, chống tham nhũng liên quan đến 
hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản. 

Đối với cuộc kiểm toán chuyên đề Việc thực hiện 
chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-
CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong 
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015-2021, 

KTNN thực hiện kiểm toán công tác quản lý nhà nước, 
tổ chức thực hiện các quy định về chính sách xã hội hóa 
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề; việc chấp hành quy 
định của các cơ sở hoạt động xã hội hóa giáo dục, dạy 
nghề trong việc thực hiện chính sách. 

Với chuyên đề kiểm toán Việc thực hiện đặt hàng, 
đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-
2021, KTNN sẽ tập trung kiểm toán công tác quản lý, 
tổ chức thực hiện và chấp hành các quy định về đặt 
hàng, đấu thầu; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực 
hiện các dịch vụ công ích được kiểm toán. Đối với các 
cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, nội dung là kiểm 
toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân 
sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, 
chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ 
đầu tư xây dựng của Nhà nước.n 

Vụ Tổng hợp (KTNN)
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MEA và vai trò của kiểm toán 
các MEA 

Theo Chương trình Môi trường 
Liên Hợp Quốc (UNEP), MEA là 
một tập hợp con trong hệ thống các 
thỏa thuận quốc tế. Các thỏa thuận 
này có thể được thể hiện dưới nhiều 
hình thức khác nhau như: Quy ước, 
thỏa thuận, tuyên bố, hiệp ước, 
công ước… Theo đó, MEA được 
hiểu là một công cụ pháp lý có tính 
chất ràng buộc giữa hai hay nhiều 
quốc gia nhằm giải quyết một số 
khía cạnh về môi trường. Kiểm 
toán MEA nhằm đánh giá trách 
nhiệm và mức độ đáp ứng của quốc 
gia đó đối với các nghĩa vụ trong 
MEA; tác động của việc thực hiện 
những trách nhiệm, nghĩa vụ này 
đến luật pháp và sự điều hành của 
Nhà nước; từ đó xác nhận việc thực 
thi các chính sách nhằm đảm bảo 
tính hiệu lực, kinh tế và hiệu quả. 

Thực tiễn cho thấy, nội dung 
của các MEA rất phong phú, liên 
quan đến nhiều lĩnh vực, khía cạnh 
về môi trường, trong đó có các vấn 
đề về đa dạng sinh học (ĐDSH). 
Nhiều MEA liên quan đến ĐDSH, 
tiêu biểu như Công ước về ĐDSH 
(CBD). Đây là thỏa thuận quốc tế 
đầu tiên đề cập đến tất cả các khía 
cạnh của ĐDSH. Mục tiêu của 
Công ước này là bảo tồn ĐDSH, sử 
dụng bền vững các thành phần của 
nó, chia sẻ công bằng, hợp lý 
những lợi ích phát sinh từ việc sử 
dụng các nguồn tài nguyên di 
truyền. Đáng nói, năm 2000, Hội 
nghị các bên tham gia Công ước 
CBD đã thông qua một thỏa thuận 
bổ sung của Công ước này là Nghị 
định thư Cartagena về an toàn sinh 
học - thỏa thuận ràng buộc pháp lý 
quốc tế đầu tiên hướng dẫn về 
những xu hướng quốc tế của sinh 
vật biến đổi gen. Nghị định thư 
nhằm bảo vệ ĐDSH trước các 
nguy cơ tiềm ẩn bởi các sinh vật 
sống ra đời từ công nghệ sinh học 
hiện đại. 

Công ước Ramsar về các vùng 

đất ngập nước là công ước duy nhất 
bảo vệ môi trường sống cụ thể. 
Nghĩa vụ đầu tiên cho các bên tham 
gia là đưa ra ít nhất một vùng đất 
ngập nước cần được bảo vệ vào 
Danh sách các vùng đất ngập nước 
có tầm quan trọng quốc tế (Danh 
sách Ramsar) để tăng cường bảo 
tồn cũng như sử dụng hợp lý các 
nguồn tài nguyên.  

Công ước về buôn bán quốc tế 
các loài động, thực vật hoang dã 
nguy cấp (CITES) nhằm đảm bảo 
rằng hoạt động thương mại quốc tế 
này sẽ không đe dọa đến sự sống 
còn của các động, thực vật hoang 
dã. Hoạt động thương mại đối với 
các động, thực vật hoang dã thường 
diễn ra qua biên giới. Do đó, việc 
điều chỉnh hoạt động này đặt ra yêu 
cầu phải có sự hợp tác quốc tế.  

Công ước Bảo vệ thực vật quốc 
tế (IPPC) được thông qua năm 
1951 bởi Tổ chức Lương thực và 

Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc. 
Theo đó, các quốc gia có nghĩa vụ 
phải hành động để ngăn chặn sự 
hình thành, lây lan của dịch bệnh 
phá hoại thực vật và các sản phẩm 
thực vật, đồng thời tăng cường các 
biện pháp kiểm soát thích hợp. 

 
Sử dụng các MEA làm tiêu chí 
kiểm toán 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, 
các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) 
có thể sử dụng các MEA về ĐDSH 
nêu trên làm tiêu chí kiểm toán khi 
đánh giá các chiến lược ĐDSH 
quốc gia cũng như những hành 
động khác để bảo vệ ĐDSH.  

Đơn cử, năm 2006, SAI Iceland 
đã tiến hành một cuộc kiểm toán 
nhằm kiểm tra cách thức áp dụng 
các cam kết theo Công ước CBD 
của Chính phủ. Kết quả kiểm toán 
chỉ rõ: Việc thực hiện các cam kết 
trong Công ước CBD còn nhiều 

hạn chế. Chính sách công liên quan 
đến ĐDSH, kế hoạch bảo vệ và 
giám sát ĐDSH trên toàn quốc đã 
không được thực hiện. Chính phủ 
tiến hành rất ít các nghiên cứu về 
tình trạng ĐDSH ở Iceland (trái với 
các yêu cầu của CBD), không có 
một cơ quan chịu trách nhiệm 
chính trong việc thực hiện các cam 
kết CBD...  

Hay năm 2008, SAI Ba Lan đã 
kiểm toán sự quản lý đối với các 
sinh vật biến đổi gen (GMO), Nghị 
định thư Cartagena về an toàn sinh 
học. Kết quả cho thấy, không có bất 
kỳ sự hạn chế, giấy phép hay các 
biện pháp bảo vệ đối với việc trồng 
cây biến đổi gen. Các cơ quan chức 
năng cũng không thiết lập hệ thống 
các quy tắc đối với cây trồng biến 
đổi gen để đảm bảo môi trường an 
toàn trong nông nghiệp, dẫn đến 
hoạt động canh tác thiếu tính bền 
vững. Hệ thống giám sát và kiểm 

soát các GMO không đầy đủ và 
kém hiệu quả.  

Đối với Công ước Ramsar, năm 
2004, SAI Thụy Sỹ đã tiến hành 
kiểm toán khu vực Hồ Constance 
nhằm đánh giá việc thực thi các 
nghĩa vụ theo Công ước này. Theo 
kết quả kiểm toán, Bộ Môi trường 
đã cụ thể hóa nội dung của Công 
ước Ramsar vào luật pháp về môi 
trường. Tuy vậy, Luật pháp chưa 
được thực thi trên mọi khía cạnh; 
các cấp tỉnh, xã đều không quan 
tâm đến việc thực thi luật pháp, đặc 
biệt là việc không tuân thủ các quy 
định liên quan đến chỉ dẫn về sự tồn 
tại của khu bảo tồn thiên nhiên… 

Với Công ước CITES, SAI Ba 
Lan đã kiểm toán việc áp dụng các 
nghĩa vụ quốc tế theo Công ước 
này. Kết quả, Bộ Môi trường chưa 
ban hành các quy định để thực thi 
Luật Bảo vệ động vật cũng như thi 
hành các nghĩa vụ theo Công ước. 
Các cửa hàng kinh doanh vật nuôi 
và các động vật kỳ lạ đa số không 
có giấy chứng nhận nguồn gốc và 
sức khỏe của động vật. Hơn nữa, 
các động, thực vật này cũng không 
thường xuyên được cơ quan thú y 
kiểm tra; Bộ Môi trường cũng 
không báo cáo thường xuyên lên 
Chủ tịch Công ước CITES về tình 
hình thực hiện nghĩa vụ đối với 
Công ước. 

Năm 2003, SAI Vương quốc 
Anh đã tiến hành kiểm toán về việc 
ngăn chặn sự hình thành của các 
loài xâm hại theo Công ước IPPC. 
Theo kết quả kiểm toán, các Bộ đã 
có đóng góp quan trọng giúp đất 
nước ngăn chặn tốt sự lây lan mạnh 
của dịch bệnh và sâu hại nhưng lại 
không có đủ phương tiện để đảm 
bảo chất lượng công tác thanh, 
kiểm tra. Từ đây, SAI kiến nghị các 
Bộ cần phối hợp công tác tốt hơn, 
đặc biệt với các đối tác nước ngoài 
và ngành công nghiệp, cũng như 
cần tập trung hơn vào các rủi ro và 
hậu quả chính… 

Như vậy, có thể thấy, việc sử 
dụng các MEA làm tiêu chí kiểm 
toán giúp các SAI đánh giá mức độ 
thực hiện các cam kết quốc tế về 
môi trường nói chung và ĐDSH nói 
riêng, từ đó đưa ra các khuyến nghị 
giúp Chính phủ các nước có những 
hành động thiết thực nhằm góp phần 
giải quyết các vấn đề về môi trường 
của quốc gia cũng như toàn cầu.n 

(Theo Cẩm nang kiểm toán 
việc thực hiện các hiệp định môi 

trường đa phương)

Kiểm toán MEA liên quan đến ĐDSH là giải pháp góp phần giúp các quốc gia đạt được các mục tiêu và cam 
kết chung về môi trường toàn cầu                                                                                                      Ảnh minh họa

Kinh nghiệm thế giới cho thấy, kiểm toán các hiệp định môi trường đa phương (MEA) liên quan đến 
đa dạng sinh học (ĐDSH) là giải pháp góp phần giúp các quốc gia đạt được các mục tiêu và cam kết 
chung về môi trường toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững.

Kinh nghiệm kiểm toán các hiệp định  
môi trường đa phương về đa dạng sinh học 
r HỒNG ANH 

nhau ngày càng sâu sắc, hợp tác thực chất và 
mở rộng. Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ 
Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ thiết bị y tế và 
vắc-xin phòng dịch COVID-19 thời gian 
qua. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc trân trọng mời ngài Tổng thống 
sang thăm Việt Nam. 

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cảm 
ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có điện 
mừng, đồng thời cho rằng, quan hệ hai nước 
đang ở mức cao nhất từ trước đến nay; 
khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt 
Nam và mong muốn hai bên thúc đẩy quan 
hệ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. 
Tổng thống nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy 

các DN Hàn Quốc đầu tư, mở rộng quy mô 
đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, nhất 
là trong các ngành công nghiệp mũi nhọn; 
cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công 
dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc; thúc 
đẩy hợp tác du lịch và tăng cường giao lưu 
nhân dân hai nước. 

Tổng thống Yoon Suk-yeol đánh giá cao 
vai trò của Việt Nam tại khu vực ASEAN, 
cảm ơn những đóng góp của Việt Nam đối 
với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển 
trên Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống vui 

mừng nhận lời mời thăm Việt Nam của Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và mời Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hàn 
Quốc trong năm 2022. 

Lãnh đạo hai nước nhất trí trong thời 
gian tới sẽ cùng tiếp tục duy trì các hoạt động 
trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp 
với nhiều hình thức phù hợp trong bối cảnh 
tình hình mới; ủng hộ việc tăng cường hợp 
tác an ninh, quốc phòng và công nghiệp 
quốc phòng; hợp tác chặt chẽ triển khai các 
hoạt động dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan 

hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-
2022), trong đó hướng tới việc nâng cấp 
quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”; 
phối hợp triển khai các biện pháp hoàn thành 
mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song 
phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 
150 tỷ USD vào năm 2030; triển khai hiệu 
quả các Hiệp định thương mại hiện có như 
Hiệp định thương mại tư do Việt Nam - Hàn 
Quốc (VKFTA), Hiệp định đối tác kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP); tiếp tục hợp tác 
chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc 
tế; phối hợp, hỗ trợ Việt Nam phát huy tốt 
vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - 
Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024.n 

Theo TTXVN

Chủ tịch nước...                   (Tiếp theo trang 1)
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Doanh thu và lợi nhuận tăng, 
bảo toàn được vốn 

Năm 2019, sản lượng điện 
thương phẩm của EVNCPC đạt 
19.303 triệu kWh, tăng 9,93% so 
với cùng kỳ, đạt 100,8% kế hoạch 
năm mà Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) giao. Sản lượng điện 
sản xuất thực hiện là 148,5 triệu 
kWh, giảm 6,5% so với cùng kỳ. 
Sản lượng điện mua thực hiện đạt 
20.150 triệu kWh, tăng 4,8% so 
với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất 
toàn Tổng công ty sau kiểm toán là 
38.232 tỷ đồng, tăng 6.237 tỷ 
đồng, tương ứng tăng 19,49% so 
với năm 2018. 

Liên quan đến sản lượng điện 
sản xuất năm 2019, KTNN nêu rõ, 
tại Công ty PC3-INVEST, các chỉ 
tiêu về sản lượng điện và doanh thu 
bán điện không đạt kế hoạch, giảm 
so với thực hiện năm 2018. Theo 
báo cáo của Công ty, các nhà máy 
thủy điện nhỏ không có hồ chứa, 
năm 2018-2019 do tình hình thời 
tiết khô hạn cực đoan không đủ 
nước để phát điện theo năng lực 
thiết kế; chi phí của Dự án Thủy 
điện Sông Tranh 5 là 2,9 tỷ đồng 
phát sinh từ năm 2008 đến năm 
2019 phải hủy bỏ sẽ ảnh hưởng đến 
kết quả sản xuất kinh doanh các 
năm tiếp theo. Tại Công ty TNHH 
MTV Điện lực Đà Nẵng (ĐNPC), 
mặc dù sản lượng điện thương 
phẩm, tổng doanh thu, thu nhập và 
lợi nhuận kế toán trước thuế năm 
2019 tăng so với năm 2018 nhưng 
Công ty không hoàn thành chỉ tiêu 
sản lượng điện thương phẩm theo 
kế hoạch được EVNCPC giao lần 
đầu, chỉ hoàn thành khi kế hoạch 
được điều chỉnh. Cùng với đó, tuy 
chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp năm 
2019 của ĐNPC tăng so với năm 
2018 nhưng các chỉ tiêu lợi nhuận 
trên vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trên 
tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận gộp 
năm 2019 lại giảm so với năm 
2018. Ở một đơn vị thành viên 
khác của EVNCPC là Công ty 
Điện lực Đắk Lắk (ĐLPC) còn để 
xảy ra sự cố trên lưới điện trung áp 
và sự cố Trạm biến áp 110kV, xảy 

ra tai nạn lao động do người lao 
động vi phạm quy trình, quy định 
an toàn… Những nguyên nhân trên 
đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của 
EVNCPC và các đơn vị. 

Với kết quả sản xuất như trên, 
theo báo cáo của EVNCPC, tổng 
lợi nhuận kế toán trước thuế toàn 
Tổng công ty năm 2019 là 893,2 tỷ 
đồng, trong đó lợi nhuận từ phân 
phối điện là 1.189,8 tỷ đồng; lợi 
nhuận từ sản xuất khác là 71,5 tỷ 

đồng, lợi nhuận từ dịch vụ là 55,6 
tỷ đồng, lợi nhuận từ kinh doanh 
khác là 49,9 tỷ đồng, nhưng hoạt 
động tài chính lỗ 701,9 tỷ đồng, 
trong khi lợi nhuận từ hoạt động 
khác là 92,3 tỷ đồng và phần lãi 
trong công ty liên doanh, liên kết là 
131,8 tỷ đồng. Sau kiểm toán, 
KTNN xác định lợi nhuận kế toán 
trước thuế của Tổng công ty tăng 
40,44 tỷ đồng. Hệ số khả năng 
thanh toán tổng quát năm 2019 là 
1,48 lần, giảm 0,02 lần so với năm 

2018; hệ số thanh toán hiện hành là 
1,2 lần, giảm 0,04 lần; hệ số thanh 
toán nhanh là 0,34 lần, giảm 0,08 
lần. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ 
sở hữu năm 2019 là 2,09 lần. Lợi 
nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 
7,53%, tăng 1,06 điểm phần trăm 
so với năm 2018. KTNN đánh giá, 
Công ty mẹ EVNCPC và các đơn 
vị thành viên được kiểm toán năm 
2019 đã bảo toàn được vốn.  

 
KTNN lưu ý 2 vấn đề  
ảnh hưởng đến doanh thu 

Qua cuộc kiểm toán này, 
KTNN chỉ ra 2 vấn đề cần lưu ý. 
Thứ nhất là về chi phí phân bổ công 
tơ điện, ngày 05/12/2018, EVN ban 
hành Văn bản hướng dẫn các đơn 
vị phân bổ giá trị công tơ điện theo 
tháng kể từ tháng xuất dùng với 
thời gian 60 tháng, bao gồm cả việc 
phân bổ giá trị công tơ điện chưa 
phân bổ đến ngày 31/12/2017 và 
giá trị công tơ điện phát sinh năm 
2018 trở đi. Ngày 21/3/2019, trên 
cơ sở đề nghị của EVNCPC, EVN 
đã ban hành Văn bản về phương 
pháp phân bổ công tơ điện của 
EVNCPC. Theo đó, năm 2018, 
Công ty mẹ EVNCPC đã thực hiện 
phân bổ 100% số dư giá trị công tơ 
còn lại tại ngày 31/12/2017 và 50% 
giá trị công tơ phát sinh năm 2018 
vào giá thành năm 2018.  

KTNN cho rằng, việc điều 
chỉnh lại phương pháp phân bổ 
công tơ điện này tuy không trái với 
quy định tại Nghị định số 

10/2017/NĐ-CP của Chính phủ 
nhưng ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, 
EVNCPC chưa thuyết minh đầy đủ 
thông tin của ảnh hưởng này trên 
Báo cáo tài chính. 

Thứ hai là về việc ghi nhận 
doanh thu bán điện. Mặc dù 
EVNCPC và các công ty điện lực 
đã cơ bản ấn định ngày chốt chỉ số 
công tơ tại các hợp đồng mua bán 
điện với khách hàng theo quy định 
tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ; ghi nhận thời điểm 
xác định doanh thu là ngày xác 
nhận chỉ số công tơ theo quy định 
tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC 
của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc 
nhiều khách hàng có thời điểm ấn 
định ghi chỉ số công tơ trong hợp 
đồng không trùng với thời điểm 
cuối hàng tháng đã dẫn đến doanh 
thu theo niên độ tài chính chưa 
tương ứng với chi phí phát sinh. 
Thực trạng ấn định ngày chốt chỉ số 
công tơ không trùng với thời điểm 
cuối tháng tại các hợp đồng mua 
bán điện như vậy chỉ phù hợp trong 
điều kiện phương pháp xác nhận 
bằng thủ công, ghi chỉ số công tơ 
cơ. Còn thực tế hiện nay, Tổng 
công ty đã và đang thực hiện việc 
thay thế công tơ cơ bằng công tơ 
điện tử, trong đó đến ngày 
31/12/2019, tỷ lệ thay thế đối với 
các khách hàng sử dụng điện ngoài 
mục đích sinh hoạt đã đạt 91,22% 
và việc xác nhận, ghi chỉ số điện 
với khách hàng cơ bản được thực 
hiện thông qua hệ thống thu thập 
dữ liệu đo đếm từ xa nên đơn vị cần 
xem xét có giải pháp nhằm đảm 
bảo việc ghi nhận doanh thu bán 
điện phù hợp với việc ghi nhận chi 
phí - KTNN khuyến nghị. 

Để chấn chỉnh tình trạng này, 
KTNN yêu cầu EVNCPC chỉ đạo 
các công ty điện lực thực hiện rà 
soát, kiểm tra tình hình sử dụng 
điện, cập nhật cơ chế tài chính của 
các khách hàng sử dụng điện cho 
nhiều mục đích khác nhau ngoài 
mục đích sinh hoạt để xác định tỷ 
lệ điện sử dụng cho mỗi loại mục 
đích theo đúng quy định của Bộ 
Công Thương. Đồng thời chấn 
chỉnh công tác ghi chỉ số công tơ 
đối với các khách hàng mua bán 
điện sử dụng ngoài mục đích sinh 
hoạt có mức tiêu thụ từ 50.000 đến 
100.000 kWh/tháng và trên 
100.000 kWh/tháng theo quy định 
tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP; 
chỉ đạo ĐNPC nghiêm túc thực 
hiện đúng quy định tại Quy trình 
kinh doanh điện năng mà EVN đã 
ban hành và Điều 12 Nghị định số 
137/2013/NĐ-CP về bảo lãnh thực 
hiện hợp đồng đối với khách hàng 
có sản lượng tiêu thụ điện trên 1 
triệu kWh/tháng. Song song với đó, 
EVNCPC phải xây dựng kế hoạch, 
lộ trình thay đổi ngày ấn định chốt 
chỉ số công tơ kỳ 1, 2, 3 trùng với 
ngày cuối tháng tại các hợp đồng 
mua bán điện, nhất là hợp đồng đối 
với các khách hàng sử dụng điện 
ngoài mục đích sinh hoạt nhằm 
đảm bảo việc ghi nhận doanh thu 
bán điện phù hợp với việc ghi nhận 
chi phí.n

KTNN lưu ý EVNCPC và các đơn vị cần chấn chỉnh một số vấn đề ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh     
Ảnh: TTXVN

KIểM TOÁN TổNG CÔNG TY ĐIệN LựC MIềN TRUNG: 

      Kỳ I          Sản xuất kinh doanh có lãi,  
đảm bảo khả năng thanh toán 
r PHÚC KHANG

Qua kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà 
nước của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), KTNN đánh giá, kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2019 của toàn Tổng công ty có lãi và hoàn thành kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với 
năm 2018. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo. Tuy nhiên, EVNCPC và các đơn vị cần 
lưu ý, chấn chỉnh một số vấn đề ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

UPCoM tháng 02: Khối ngoại mua ròng 170 tỷ đồng  
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), chỉ số giá cổ phiếu trên thị trường UPCoM có diễn biến 

tăng nhẹ trong tháng 02. Chỉ số UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng tại mức 112,2 điểm, tăng 
2,29% so với tháng trước. Toàn thị trường có hơn 1,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong tháng, tương ứng giá trị 
giao dịch 25.100 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 79,2 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao 
dịch đạt hơn 1.500 tỷ đồng/phiên, giảm lần lượt 22,46% và 19,77% so với tháng trước.  

Khối lượng và giá trị giao dịch cao nhất tháng thuộc về phiên giao dịch ngày 24/02 với 129,7 triệu cổ phiếu 
được giao dịch và giá trị giao dịch đạt 2.700 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 5,54% 
so với tháng trước. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 170 tỷ đồng, với tổng khối lượng giao 
dịch đạt 24,2 triệu cổ phiếu, giảm 33,6% so với tháng trước.                                                      HỒNG NHUNG 

 

Bàn giao Cổng thông tin điện tử ủng hộ trực tuyến cho Ban Quản lý Quỹ vắc-xin 
phòng Covid-19 

Ngày 22/3, Tập đoàn Sovico đã bàn giao Cổng thông tin điện tử ủng hộ trực tuyến cho Ban Quản lý Quỹ 
vắc-xin phòng Covid-19 (Quỹ) để tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ sau gần 1 năm triển khai vận 
hành. Cổng thông tin điện tử được thiết kế 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh với giao diện đẹp, tiện ích, dễ 
thao tác, sử dụng cho người tài trợ và độc giả truy cập. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua tài 
khoản tại các ngân hàng, thẻ và ví điện tử bằng VNĐ và các loại ngoại tệ quy đổi khác đều có thể dễ dàng thực 
hiện giao dịch chuyển tiền ủng hộ vào Quỹ tại địa chỉ: www.quyvacxincovid19.gov.vn. 

Đến 17h00 ngày 21/3/2022, tổng nguồn thu đã được tập trung vào tài khoản của Quỹ qua Cổng thông tin 
điện tử (bằng VNĐ và bằng ngoại tệ quy đổi) là 8.954,6 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 62,3 tỷ đồng). 
Số chi từ Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng (trong đó chi mua và sử dụng vắc-xin: 7.667,6 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu 
thử nghiệm vắc-xin: 4,6 tỷ đồng). Tổng số cá nhân và tổ chức đã ủng hộ bằng tiền trực tiếp vào Quỹ là 602.552 
lượt tổ chức và cá nhân.n                                                                                                                        MINH ANH
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Rủi ro về văn hóa đang bị  
xem nhẹ 

Theo Báo cáo “Nuôi dưỡng 
văn hóa lành mạnh: Tại sao 
KTNB và HĐQT phải coi trọng 
văn hóa DN hơn trong một thế 
giới hậu Covid” của Viện KTNB 
Chartered (IIA), 52,4% kiểm toán 
trưởng/giám đốc điều hành 
KTNB cho biết họ không được 
HĐQT hoặc ủy ban kiểm toán 
yêu cầu cung cấp báo cáo về văn 
hóa DN hoặc các sáng kiến bình 
đẳng, đa dạng và hòa nhập. 
23,2% người được hỏi cho biết 
HĐQT đã không thiết lập và nêu 
rõ các mục tiêu về văn hóa, mặc 
dù điều này là nền tảng cho khả 
năng lãnh đạo, phục hồi và quản 
trị hiệu quả.  

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 3 
rủi ro hàng đầu có tác động lớn 
đến văn hóa DN là: Nguồn nhân 
lực, quản lý nhân tài, rủi ro tuyển 
dụng và giữ chân nhân viên 
(64,5%); rủi ro hòa nhập, bình 
đẳng và đa dạng (34,1%); sức 
khỏe, an toàn và phúc lợi của nhân 
viên (31,6%). Bên cạnh đó, IIA 
cũng nhấn mạnh nguy cơ về một 
cuộc khủng hoảng văn hóa trầm 
trọng hậu Covid do sự thờ ơ của 
các lãnh đạo cấp cao. Điều này thể 
hiện khá rõ nét với các tổ chức 
đang phải đối mặt với thách thức 
về thu hút và giữ chân nhân tài.  

Vấn đề quan trọng hơn bao 
giờ hết đối với các HĐQT thời 
điểm này là tập trung nuôi dưỡng 
và xây dựng một nền văn hóa DN 
lành mạnh, trong đó phải đảm bảo 
các nơi làm việc bình đẳng, đa 
dạng và hòa nhập hơn để thúc đẩy 
năng suất, nâng cao sức khỏe của 
nhân viên. Với lực lượng lao 
động lớn buộc phải làm việc từ xa 
trong 2 năm qua và hướng tới làm 
việc “kết hợp” trong dài hạn, 
nhiều tổ chức đang vật lộn với 
cách quảng bá, gắn kết và duy trì 
văn hóa của họ trong tương lai. 

Ông John Wood - Giám đốc 
Điều hành của Chartered IIA - cho 
biết: Kết quả nghiên cứu của IIA 
đã chỉ rõ, những người ở cấp cao 
nhất dường như không coi trọng 
các rủi ro liên quan đến văn hóa 
DN. Với việc các tổ chức đang áp 
dụng mô hình làm việc mới hậu 
Covid, bây giờ là lúc để HĐQT 
nắm bắt văn hóa DN, bao gồm cả 
việc tìm kiếm sự đảm bảo từ chức 
năng KTNB. 

 
Phát huy vai trò đánh giá, 
giám sát của kiểm toán nội bộ 

Theo các chuyên gia của IIA, 
KTNB có vai trò quan trọng khi 
phối hợp với các bộ phận kinh 
doanh khác trong việc đánh giá, 

giám sát và đưa ra các yêu cầu về 
đảm bảo văn hóa DN, cũng như 
nhận diện các rủi ro và cơ hội liên 
quan. Cho dù DN đang tìm kiếm 
các cách thức khác nhau để kiểm 
tra và giám sát văn hóa hay chỉ mới 
bắt đầu xây dựng một chương trình 
nâng cao văn hóa toàn diện, KTNB 
đều phải chủ động tham gia và thể 
hiện rõ vai trò của mình ở từng giai 
đoạn cụ thể. 

Trước tiên, KTNB cần giúp 
lãnh đạo DN hiểu, nêu rõ các giá 
trị để thiết lập văn hóa và tuân thủ. 
Các giá trị được chọn phải được 
đưa vào quy tắc ứng xử trong tổ 
chức và áp dụng cho một loạt các 
tình huống/hành động. Để quy tắc 
ứng xử có hiệu quả trong việc 

hướng dẫn thực hành công việc 
hằng ngày, KTNB cần đảm bảo 
phổ biến quy tắc cho tất cả nhân 
viên, giám đốc và đại lý. Đồng 
thời, kiểm toán viên (KTV) phải 
đánh giá các kết quả đạt được để 
giúp nhân viên hiểu quy tắc ứng xử 
và quen thuộc với các yêu cầu này. 

Khi công ty đã có quy tắc và 
nhân viên quen thuộc với bảng quy 
tắc này, KTNB cần đánh giá rủi ro 
để xác định mức độ tập trung của 
DN vào rủi ro liên quan đến các 
quy định này. Khi đánh giá rủi ro, 
KTV cần lưu ý các vấn đề bắt 
nguồn từ quy tắc ứng xử, chẳng 
hạn như chống tham nhũng, chống 
hối lộ, bảo vệ tài sản hoặc các vấn 
đề quấy rối. Đi kèm với việc đánh 
giá rủi ro là các chính sách và thủ 
tục giải quyết những rủi ro đó. Ở 
giai đoạn này, KTV cần xem xét 
danh sách các lĩnh vực rủi ro cao 
và đánh giá khả năng tác động của 
bảng quy tắc ứng xử để giải quyết 
các rủi ro.  

Để nhân viên nhận thức được 
các vấn đề liên quan đến văn hóa 
và tuân thủ, DN phải có một 
chương trình đào tạo. Do đó, khi 
phát triển hoặc đánh giá một 
chương trình đào tạo, KTV cần 
xem xét: Cách thức tổ chức, 
phương pháp đào tạo đối với tất cả 
nhân viên, các bài kiểm tra sau 

một khóa đào tạo với yêu cầu 
điểm tối thiểu, cơ chế theo dõi 
trạng thái hoàn thành các khóa 
học bắt buộc... 

Một bước nữa không thể thiếu 
khi DN triển khai chương trình 
văn hóa và tuân thủ là xây dựng 
quy trình để nhân viên, nhà cung 
cấp, khách hàng và những người 
khác đặt câu hỏi hoặc báo cáo 
những lo ngại về đạo đức, vi phạm 
luật, quy định của công ty. Để 
đánh giá quá trình này, chẳng hạn 
như qua đường dây nóng, KTNB 
cần xem xét mức độ ưu tiên của 
các mối quan tâm dựa trên mức độ 
nghiêm trọng của các vấn đề; quy 
trình chính thức để giải quyết 
khiếu nại; tiến độ hoàn thành các 
cuộc điều tra… 

KTNB phải duy trì việc đánh 
giá liên tục ở tất cả các giai đoạn 
trên, trong đó có các cuộc khảo sát 
nhân viên để đánh giá ấn tượng của 
họ về văn hóa. KTNB có thể yêu 
cầu giám đốc điều hành đưa ra 
tuyên bố để chính thức hóa cam kết 
về thực hiện văn hóa DN; đồng 
thời cung cấp cho các lãnh đạo cấp 
cao báo cáo đánh giá về văn hóa. 
Các DN có thể thành lập một bộ 
phận/ủy ban về văn hóa và tuân thủ 
với các thành viên bao gồm lãnh 
đạo các bộ phận pháp lý, nhân sự, 
truyền thông, bảo mật, KTNB và 
các bộ phận khác.  

Các chuyên gia của IIA nhấn 
mạnh rằng, KTNB cần chủ động 
khi nói đến văn hóa DN, không 
nên đợi HĐQT hoặc ủy ban kiểm 
toán yêu cầu mới thực hiện kiểm 
toán. Đặc biệt, kiểm toán 
trưởng/giám đốc phụ trách kiểm 
toán cần thể hiện rõ hơn tiếng nói 
của mình trong những cuộc trao 
đổi về văn hóa DN và sẵn sàng nói 
sự thật trước các lãnh đạo cấp cao 
để dự báo và kiểm soát rủi ro liên 
quan đến văn hóa, trước khi nó 
bùng phát và trở thành một cuộc 
khủng hoảng.n

KTNB phải chủ động, tích cực hơn nhằm khuyến nghị ban lãnh đạo thực 
hiện các hành động để ngăn ngừa, kiểm soát các rủi ro có thể nảy sinh       

Ảnh tư liệu 

Kiểm toán văn hóa doanh nghiệp 
- tại sao cần thiết? 
r THÙY LÊ

- Về hợp tác đa phương, KTNN đã chủ động, tích cực hội 
nhập sâu và tham gia thực chất hơn vào các hoạt động của các tổ 
chức kiểm toán tối cao quốc tế và khu vực. Đặc biệt, dưới sự chỉ 
đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp có hiệu 
quả của các bộ, ngành, địa phương, tháng 9/2018, KTNN Việt 
Nam đã tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Hà 
Nội với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” 
và được bầu làm Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021. Đây 
là sự kiện đối ngoại nổi bật của KTNN, góp phần quan trọng vào 
việc nâng cao vị thế của KTNN ở trong nước và quốc tế. Là 14 
thành viên chính thức của các tổ chức kiểm toán tối cao quốc tế 
và khu vực từ khá sớm so với lịch sử hình thành, KTNN đã có 
nhiều điều kiện thuận lợi để trao đổi, cập nhật các kiến thức và 
kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn kiểm toán, về 
khung pháp lý và thể chế, cơ cấu tổ chức, các quy trình và phương 
pháp kiểm toán hiện đại,... góp phần quan trọng vào quá trình phát 
triển chung của KTNN, giúp hoàn thiện địa vị pháp lý của Ngành.  

KTNN Việt Nam cũng đã rất chủ động và tích cực tham gia 
vào các chương trình, hội thảo, đào tạo chuyên môn do INTO-
SAI/ASOSAI/ASEANSAI tổ chức, KTNN đã thành lập các 
Nhóm công chức nguồn và Nhóm công tác tham gia hoạt động 
hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN. Hàng năm, KTNN đã 
phối hợp với phía bạn cử hàng trăm lượt công chức, kiểm toán 
viên tham gia các khóa đào tạo, hội thảo trong nước và quốc tế 

nhằm duy trì và thúc đẩy việc tăng cường năng lực cho đội ngũ 
công chức của KTNN.  

- Về hợp tác với các nhà tài trợ, trong quá trình xây dựng và 
phát triển, KTNN đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ tích cực nhằm 
nâng cao năng lực từ cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế như Liên 
minh châu Âu (EU), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát 
triển châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID), Quỹ Kiểm toán và trách nhiệm giải trình Canada 
(CAAF)... Các dự án hỗ trợ kỹ thuật đã giúp KTNN hoàn thiện 
thể chế, văn bản hướng dẫn kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm 
toán... góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, hoạt 
động đề ra trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 
triển KTNN đến năm 2020.  

5.2.2. Một số hạn chế, tồn tại  
- Một số công chức trong ngành nhận thức chưa đầy đủ về 

vai trò, ý nghĩa của hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế; nhân 
lực nòng cốt làm công tác đối ngoại vừa có trình độ ngoại ngữ 
vừa có chuyên môn kiểm toán còn hạn chế.  

- Hợp tác song phương: Chưa đa dạng hóa tối đa các hình 
thức hợp tác song phương nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác, 
đặc biệt với các đối tác truyền thống; chưa khai thác, tận dụng 
được tối đa thế mạnh của các đối tác phát triển; việc áp dụng kiến 
thức, kinh nghiệm quốc tế qua các đối tác song phương vào hoạt 
động của KTNN chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.n

Gói kích thích kinh tế hậu đại dịch - 
doanh nghiệp hưởng lợi gì? 

Đây là chủ đề của Tọa đàm do KPMG và 
BlueScope đồng tổ chức nhằm cung cấp cho DN 
bức tranh toàn cảnh về kinh tế Việt Nam hiện nay, 
đồng thời đưa ra các khuyến nghị hỗ trợ DN tuân 
thủ các quy định mới của Chính phủ cũng như 
hưởng lợi từ các chính sách này. Ngoài ra, các 
diễn giả cũng thảo luận về biện pháp miễn giảm 
thuế trong Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế, gợi ý chiến lược giúp DN vượt qua thách 
thức về đại dịch, lạm phát và những biến động địa 
chính trị.  

Gen Z: Tự tin và bứt phá trong 
ngành kế toán - kiểm toán 

Chương trình nằm trong chuỗi hướng nghiệp 
do Trung tâm Đào tạo Smart Train, Hiệp hội Kế 
toán công chứng Anh quốc (ACCA) và PwC Việt 
Nam phối hợp cùng Khoa Kế toán - Kiểm toán, 
Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức nhằm giúp 
các sinh viên hiểu rõ hơn về triển vọng và cơ hội 
nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trong bối cảnh 
bình thường mới. Cùng với đó, các chuyên gia đã 
chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giúp sinh viên tự 
tin, bứt phá và thành công khi thực tập và ứng 
tuyển vào các vị trí kế toán viên, kiểm toán viên 
trong DN.n                                           BẮC SƠN

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

(Kỳ sau đăng tiếp)

(Tiếp theo kỳ trước)

Bất chấp cuộc khủng hoảng văn hóa có thể làm ảnh hưởng tới danh tiếng, lòng tin và tính bền vững 
lâu dài của DN, các hội đồng quản trị (HĐQT) vẫn đang xem nhẹ văn hóa. Điều này đòi hỏi kiểm toán 
nội bộ (KTNB) phải chủ động, tích cực hơn nhằm khuyến nghị ban lãnh đạo thực hiện các hành động 
để ngăn ngừa, kiểm soát các rủi ro có thể nảy sinh từ sự xem nhẹ này.
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Phần lớn rác thải chưa được  
phân loại, còn chôn lấp  
thô sơ 

Theo PGS,TS. Nguyễn Đình 
Thọ - Viện trưởng Viện Chiến 
lược, Chính sách tài nguyên và 
môi trường, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, ô nhiễm môi trường, 
đặc biệt là quá tải rác thải nhựa 
hiện đang là vấn đề nhức nhối trên 
toàn cầu. Báo cáo “Thực trạng 
nhựa” và “Hành tinh của chúng ta 
đang chìm trong ô nhiễm nhựa” 
của Liên Hợp Quốc cho biết, mỗi 
phút có 1 triệu chai nhựa được 
tiêu thụ trên toàn thế giới, mỗi 
năm có đến 5.000 tỷ túi nhựa thải 
ra môi trường, nhưng chỉ 9% 
trong số đó được tái chế. Tại Việt 
Nam, lượng rác thải và bao bì 
nhựa được đưa đến bãi rác mỗi 
tuần luôn ở mức đáng báo động.  

TS. Lại Văn Mạnh - Viện 
Chiến lược, Chính sách tài 
nguyên và môi trường, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường - thông 
tin, những năm qua, quá trình đô 
thị hóa tại Việt Nam diễn ra 
nhanh chóng. Năm 2020, Việt 
Nam có 862 đô thị, tăng 60 đô thị 
so với năm 2016; tổng dân số cả 
nước năm 2020 là 97,58 triệu 
người, trong đó dân số đô thị 
chiếm 37%. Phát triển công 
nghiệp hiện chiếm hơn 30% GDP 
cả nước. Nước ta hiện có 369 khu 
công nghiệp, 698 cụm công 
nghiệp, 4.575 làng nghề. Xu thế 
gia tăng dân số và phát triển công 
nghiệp dẫn đến nhiều hệ lụy như: 
Quá tải, tắc nghẽn giao thông, 
phát sinh chất thải… 

Ông Mạnh cho biết, theo 
thống kê của Ngân hàng Thế giới 
(WB) năm 2018, chất thải rắn đô 
thị phát sinh ở Việt Nam ước 

khoảng 28 triệu tấn và dự báo đạt 
54 triệu tấn vào năm 2030 (tăng 
73%). Đáng quan ngại, thực tiễn 
khảo sát của WB và kết quả tham 
vấn của Viện Chiến lược, Chính 

sách tài nguyên và môi trường tại 
các địa phương cho thấy, phần 
lớn rác thải được trộn lẫn, chưa 
được phân loại và đang được xử 
lý bằng hình thức phổ biến hiện 

nay là chôn lấp thô sơ, thiếu kỹ 
thuật. Có chăng một số địa 
phương áp dụng hình thức 
chuyển đổi thành phát triển năng 
lượng. Trong khi đó, nếu được 

phân loại, chất thải của Việt Nam 
hoàn toàn có thể tái sử dụng và 
trở thành nguồn lực đầu vào cho 
các hoạt động kinh tế.  

 
Thúc đẩy tái sử dụng,  
tái nạp trong thực hiện  
kinh tế tuần hoàn 

Trước bối cảnh ô nhiễm rác 
thải nhựa nghiêm trọng, theo giới 
chuyên gia, việc tìm giải pháp để 
hướng đến tái sử dụng, tái nạp, 
thực hiện KTTH là rất quan 
trọng. Chia sẻ tại Hội thảo “Thúc 
đẩy tái sử dụng, tái nạp trong thực 
hiện KTTH tại Việt Nam”, đại 
diện Chiến dịch không rác tại 
Philippines - bà Marian Frances 
T. Ledesma - cho hay, có 2 cách 
để giải quyết vấn đề này là luật 
pháp và ý thức người dân. Thực 
tế, Hàn Quốc hay Philippines đều 
đã có quy định về việc sử dụng 
những vật liệu dễ dàng tái chế và 
ít ảnh hưởng tới môi trường hơn 
thay cho túi nilon. Song song với 
đó, các quốc gia này đã đẩy mạnh 
chiến dịch truyền thông, phổ biến 
quy định người dân phải trả tiền 
nếu muốn sử dụng túi nilon. Theo 
thời gian, mọi người sẽ có ý thức 
hơn về vấn đề này và hình thành 
thói quen xanh trong đời sống 
hằng ngày. 

Từ Tổ chức Enviu (Indone-
sia), bà Darina giới thiệu Mô 

Giải bài toán tái chế rác thải để thúc đẩy 
kinh tế tuần hoàn  
r HỒNG NHUNG

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, 
những năm gần đây, các ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 
cao gần 40% trong tổng doanh thu thuần 
sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, 
nhưng chỉ đóng góp khoảng gần 14% 
GDP. Với giá trị gia tăng rất thấp so với 
các ngành công nghiệp khác, vấn đề 
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo đã và 
đang tiếp tục được đặt ra. 

 
Hàm lượng giá trị gia tăng  
nội địa thấp 

Số liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển 
kinh tế (OECD) cho thấy, 5 năm trở lại đây, 
trong cơ cấu giá trị gia tăng các sản phẩm 
xuất khẩu của Việt Nam, giá trị gia tăng từ 
nước ngoài vẫn chiếm tỷ lệ lớn, đặc biệt là 
từ Trung Quốc và Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ 
hàm lượng giá trị gia tăng nội địa vẫn còn 
thấp và chưa có nhiều chuyển dịch đáng kể. 

Chỉ có 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam là hàng dệt may và hàng điện tử có tỷ 
lệ giá trị gia tăng trong nước lần lượt là hơn 
50% và hơn 37%. 

Chia sẻ thông tin liên quan đến lĩnh vực 
hàng điện tử, ông Choi Joo Ho - Tổng Giám 
đốc Samsung Việt Nam - nhấn mạnh, 
khoảng 60% sản lượng điện thoại Samsung 
toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam. Hiện 
Samsung đang tiếp tục giữ vị trí đầu bảng 
xếp hạng về thị trường điện thoại thông minh 
trên thế giới với 22% thị phần. Việt Nam 
cũng nổi lên là nước xuất khẩu điện thoại 
thông minh lớn thứ 2 thế giới nhờ thành công 
trong xuất khẩu của Samsung sang khoảng 
128 quốc gia. “Chúng tôi đã tạo cơ hội cho 
hàng trăm DN Việt Nam tham gia vào chuỗi 
cung ứng linh kiện, thiết bị công nghệ cao… 
của Samsung” - ông Choi Joo Ho cho biết. 

Đến nay, trong số 1.161 DN Việt Nam 
mà Samsung tiếp cận, có 240 DN được đánh 
giá là có tiềm năng. Để nâng cao năng lực 

cạnh tranh của các DN Việt Nam, Samsung 
đã hỗ trợ 167 DN triển khai các hoạt động 
đào tạo, tập huấn, nâng cao hiệu quả gia 
công và tái cấu trúc nhà máy nhằm giảm tỷ 
lệ sản phẩm lỗi, tiết kiệm chi phí sản xuất. 
Theo đánh giá của các chuyên gia, những 
năm qua, Samsung đã có nhiều nỗ lực đóng 
góp cho sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ 
tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, ngoài thành công của ngành 
hàng dệt may và điện tử, với thực trạng của 
ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện 
nay, các chuyên gia cho rằng, hàm lượng giá 
trị gia tăng nội địa thấp không chỉ ảnh hưởng 
đến việc phát triển sản xuất và tăng trưởng 
kinh tế trong ngắn hạn mà còn tiếp tục ảnh 
hưởng đến công nghiệp nói riêng và kinh tế 
Việt Nam nói chung trong dài hạn. Vì vậy, 
vấn đề cốt lõi là phải phát triển công nghiệp 
hỗ trợ, từng bước tự chủ nguồn nguyên vật 
liệu, linh phụ kiện trong nước để phát triển 
bền vững công nghiệp Việt Nam. 

Nâng cao năng lực của doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ 

Với mục tiêu nâng cao năng lực sản 
xuất của các DN công nghiệp hỗ trợ, đảm 
bảo nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện 
và nâng cao giá trị gia tăng được tạo ra ở 
trong nước của sản phẩm, thời gian qua, 
Bộ Công Thương đã tham mưu Chính 
phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp 
thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. 
Trong đó đã đề ra các giải pháp nhằm 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo 
điều kiện thuận lợi để phát triển ngành 
công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế 
biến, chế tạo, đảm bảo phù hợp với bối 
cảnh tình hình mới. 

Do công nghiệp hỗ trợ kém phát triển, 
các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn 
cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu 
vào nhập khẩu. Chính vì vậy, khi dịch 
bệnh Covid-19 bùng phát tại các quốc gia 
cung ứng linh phụ kiện sản xuất chủ yếu 
cho Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản..., các ngành công nghiệp trong 
nước đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc 
bảo đảm các yếu tố đầu vào sản xuất trong 
thời gian đầu năm 2020. Cho đến khi các 
quốc gia này đã qua đỉnh dịch, nguồn cung 
ứng nguyên phụ liệu nhập khẩu cho các 
ngành sản xuất của Việt Nam mới được 
phục hồi. 

PHÁT TRIểN CÔNG NGHIệP CHế BIếN, CHế TạO: 

Nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng cơ hội 
tham gia vào chuỗi cung ứng 
r QUỲNH ANH

Nhà máy xử lý rác sinh hoạt thành phân hữu cơ (thuộc Công ty Biwase) tại thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương                                                                                                                      Ảnh: TTXVN

Thực tiễn cho thấy, rác thải hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực đầu vào cho các hoạt động kinh 
tế. Tuy nhiên tại Việt Nam, rác thải hiện nay phần lớn được chôn lấp thô sơ, thiếu kỹ thuật. Giới 
chuyên gia khuyến nghị, Việt Nam cần chú trọng các giải pháp tái sử dụng, tái nạp để góp phần thúc 
đẩy kinh tế tuần hoàn (KTTH).
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Doanh nghiệp nước 
ngoài nộp thuế qua 
mạng, người dân nộp 
thuế qua điện thoại 

Ông Nguyễn Văn 
Phụng - Cục trưởng Cục 
Thuế DN lớn (Tổng cục 
Thuế) - cho biết: Từ 
ngày 21/3, với Cổng 
thông tin điện tử 
http://etaxvn.gdt.gov.vn, 
các nhà cung cấp nước 
ngoài có thể nộp thuế từ 
bất cứ nơi đâu, thậm chí 
cả trên máy bay, chỉ cần 
có địa chỉ email và thiết 
bị như máy tính, điện 
thoại có kết nối internet. 
Qua Cổng thông tin điện tử nói trên, nhà cung cấp 
nước ngoài có thể đăng nhập và kê khai thuế theo quý 
đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN (nếu 
có). Sau khi hoàn tất việc kê khai thuế, người nộp thuế 
sẽ nhận được email xác nhận đã nộp tờ khai và hướng 
dẫn nộp thuế với mức thuế và số tiền thuế phải nộp. 
Nhà cung cấp nước ngoài cũng có thể tra cứu số thuế 
đã nộp trên Cổng này. 

Cùng với việc khai trương Cổng thông tin nói trên, 
Tổng cục Thuế cũng triển khai ứng dụng eTax Mo-
bile. Theo đó, người nộp thuế có thể nộp thuế qua 
điện thoại di động thông minh với số thuế thu nhập 
cá nhân, thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ… thay 
vì trước đây, người dân chỉ có thể nộp thuế trên nền 
tảng web. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn 
cho biết, việc đưa vào vận hành Cổng thông tin điện 
tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cũng như triển 
khai ứng dụng dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di 
động eTax Mobile sẽ đem lại hiệu quả to lớn, tạo tiền 
đề để ngành thuế nói riêng và ngành tài chính nói 
chung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, 
Quốc hội và Chính phủ giao.  

Cũng theo ông Cao Anh Tuấn, thực hiện chủ 
trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về 
chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài 
chính, ngành thuế đã cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng 
công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế với 
những kết quả ấn tượng: 100% các giao dịch đăng ký 
thuế là DN được truyền nhận điện tử cùng với đăng 
ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông tại cơ 
quan đăng ký kinh doanh; khai thuế, nộp thuế điện tử 
đạt trên 99%... 

Đặc biệt, triển khai công tác quản lý thuế đối với 
hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền 
tảng số, Tổng cục Thuế đã lập danh sách 64 nhà cung 
cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam và đã gửi thư 
ngỏ đến từng nhà cung cấp kèm theo tài liệu hướng 
dẫn đăng ký, kê khai, nộp thuế qua Cổng thông tin 
điện tử, tài liệu này cũng đã được đăng trên Cổng bằng 
ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tổng cục Thuế sẽ 
tiếp tục chuyển thể sang các ngôn ngữ thông dụng 
khác như: Tiếng Pháp, Đức, Trung, Nhật, Hàn, Tây 
Ban Nha… để hỗ trợ đa dạng hơn đối tượng nộp thuế.  

 
Tiếp tục nâng cấp, tích hợp, bổ sung các tính năng, 
tiện ích mới  

Tại Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử dành 

cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng 
eTax Mobile, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc 
cho biết, việc triển khai 2 ứng dụng này là yêu cầu tất 
yếu của ngành thuế. Bởi lẽ, hoạt động thương mại điện 
tử đang trong giai đoạn bùng nổ với mức tăng trưởng 
hằng năm rất cao (tốc độ tăng trưởng năm 2020 đạt 
mức 18%, quy mô đạt 11,8 tỷ USD và là nước duy 
nhất ở Đông Nam Á có tăng trưởng thương mại điện 
tử 2 con số). Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như 
Google đã nhận định về khả năng quy mô của nền 
kinh tế số Việt Nam sẽ vượt ngưỡng 52 tỷ USD và giữ 
vị trí thứ 3 trong khu vực ASEAN vào năm 2025. Điều 
này đỏi hỏi việc thu thuế và quản lý thuế phải ở trình 
độ rất cao.  

Hơn nữa, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, 
việc chuyển đổi sang mua bán online là tất yếu. Thực 
tiễn này đòi hỏi ngành thuế cần thích ứng phù hợp, kịp 
thời, không chỉ nhằm quản lý hiệu quả mà còn tạo điều 
kiện thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động thương 
mại điện tử; đồng thời tạo sân chơi bình đẳng giữa loại 
hình kinh doanh truyền thống và hoạt động kinh doanh 
thương mại điện tử, giữa hoạt động kinh doanh trong 
nước và hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Việc 
đưa 2 ứng dụng này vào hoạt động đã mang lại tiện 
ích rất lớn cho người nộp thuế, giúp quản lý thuế tốt 
hơn và góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số.  

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Thuế cần 
đảm bảo 2 ứng dụng này hoạt động liên tục, ổn định, 
thông suốt 24/7, đảm bảo bảo mật; tiếp tục nghiên cứu, 
nâng cấp, tích hợp, bổ sung các tính năng, tiện ích 
mới, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà cung cấp nước 
ngoài trong quá trình thực hiện, chấp hành chính sách 
pháp luật thuế và nghĩa vụ về thuế. 

Bộ trưởng mong ngành thuế tiếp tục nhận được 
sự phối hợp, đồng hành, hỗ trợ của các Bộ, ban, 
ngành T.Ư; sự phối hợp, chỉ đạo của lãnh đạo các 
tỉnh, thành trong việc xây dựng, phát hành, quản lý 
hóa đơn điện tử cũng như trong quản lý thuế và thu 
ngân sách. Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, ngành, 
đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân 
hàng thương mại khẩn trương phối hợp với ngành 
thuế tổ chức kết nối, triển khai dịch vụ thuế điện tử 
qua ứng dụng eTax Mobile. Hiện nay, mới chỉ có 5 
ngân hàng thương mại hoàn thành việc kết nối với 
cơ quan thuế. Bộ trưởng cũng đề nghị Văn phòng 
Chính phủ tiếp tục nâng cấp, mở rộng Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia, đảm bảo hoạt động ổn định, tạo điều 
kiện thuận lợi trong quá trình cung cấp các dịch vụ 
thuế điện tử cho người dân, DN.n

Tạo thuận lợi tối đa cho người  
nộp thuế 
r MINH ANH

hình phòng Lab lối sống không chất thải cho phép nhóm 
người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm mà không cần đến 
nhựa dùng một lần. Tổ chức này ươm tạo mô hình kinh 
doanh, nhân rộng các giải pháp nói không với đồ nhựa 
dùng một lần tại các nhà hàng, khách sạn. Thay vào đó, 
họ xây dựng 4 chương trình DN giảm chất thải nhựa 
ngay tại nguồn bằng việc tái sử dụng, nhất là chất thải 
trong ngành dệt may.  

Còn chuyên gia của Musse (Canada), bà Brittany 
Gamez đưa ra phương án sử dụng thu gom rác thải nhựa 
tại nhà, sau đó phối hợp DN tái sử dụng rồi đưa quay trở 
lại tới người dùng. Sáng kiến sử dụng tiêu chuẩn PR3 
được xây dựng như một hệ thống gồm các bước từ thu 
gom, làm vệ sinh sản phẩm thông qua phân phối bên thứ 
3 để tái sử dụng, cho phép nhiều DN dễ dàng kết nối. Bà 
Brittany Gamez mô tả dự án như “thùng rác thứ 4”, ở đó, 
tiền đặt cọc từ khách hàng sẽ được trả lại sau khi các đồ 
nhựa của họ được khử trùng, làm sạch để quay vòng lại 
hành trình tái sử dụng.  

Theo ông Nguyễn Đình Thọ, tái sử dụng, tái nạp là một 
dạng của mô hình kinh doanh tuần hoàn và đang ngày 
càng được đón nhận phổ biến trong lĩnh vực bao bì, đóng 
gói thực phẩm… Ở Việt Nam, các mô hình kinh doanh 
này đã xuất hiện từ trước nhưng còn manh mún, chưa 
mang tính hệ thống, toàn diện. Luật Bảo vệ môi trường 
2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
đã quy định về KTTH. Theo dự kiến, Kế hoạch hành động 
quốc gia thực hiện KTTH sẽ được Thủ tướng Chính phủ 
ban hành trong năm 2023. Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà 
nước được giao, có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt kế 
hoạch hành động thực hiện KTTH của ngành, lĩnh vực, 
sản phẩm phù hợp với kế hoạch hành động quốc gia. 

Nhằm thúc đẩy tái nạp, tái sử dụng trong thực hiện 
KTTH, các chuyên gia đề xuất, Việt Nam cần phát triển 
các mô hình liên kết, chia sẻ việc sử dụng tuần hoàn sản 
phẩm và chất thải; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã, liên minh tái chế, các mô hình liên 
kết vùng, liên kết đô thị với nông thôn… Đồng thời, Nhà 
nước nên khuyến khích phát triển thị trường tái sử dụng 
sản phẩm thải bỏ, tái chế chất thải; huy động các nguồn 
lực trong xã hội để thực hiện KTTH; hợp tác quốc tế, trao 
đổi kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ về KTTH theo quy 
định của pháp luật. Đây chính là các giải pháp thiết thực 
để góp phần thúc đẩy KTTH phát triển.n

Các chuyên gia quốc tế của Diễn đàn DN Việt Nam 
nhấn mạnh, chúng tôi đánh giá cao những chính sách và 
quy định của Chính phủ khi trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 đã có những ưu đãi về thuế thu nhập DN đối 
với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Nghị 
định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/6/2021. Điểm nổi bật 
của Nghị định này là tăng mức ưu đãi cho các dự án sản 
xuất đủ điều kiện và phát triển thêm các ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo. Điều này tạo động lực rất lớn 
cho các DN. 

Theo lãnh đạo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), 
cần phải nâng cao năng lực của các DN công nghiệp hỗ 
trợ, bởi muốn gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, điều kiện tiên 
quyết là phải có ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 
nước phát triển. Từ đó, mở ra cơ hội thị trường cho DN 
công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp, tham gia chuỗi 
cung ứng của các DN sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối 
cùng. Về phía Nhà nước, cần tích cực mở rộng thị trường 
nước ngoài cho DN công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho DN tiếp nhận quy trình kỹ thuật và kỹ năng 
sản xuất từ nước ngoài để nâng cao năng lực sản xuất. 

Song song với đó, yếu tố tạo cơ hội hình thành và phát 
triển chuỗi giá trị trong nước là thu hút đầu tư nước ngoài 
hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các 
DN Việt Nam với các DN đa quốc gia, các công ty sản 
xuất, lắp ráp trong nước với nước ngoài. Do vậy, cần xây 
dựng các khu công nghiệp hỗ trợ tập trung để tạo cụm 
liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu 
nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào 
cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, 
từ đó nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của sản 
phẩm và DN Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.n

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung 
cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng eTax Mobile                                 Ảnh: TTXVN

Tổng cục Thuế vừa khai trương Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng 
dụng eTax Mobile. Việc đưa 2 ứng dụng này vào hoạt động nhằm mang lại tiện ích rất lớn cho người nộp thuế, 
giúp quản lý thuế tốt hơn và góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số.
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Thách thức kiểm soát lạm phát,  
ổn định lãi suất, tỷ giá 

Cũng như nhiều chính sách vĩ mô khác, 
chính sách tiền tệ trong nước đang phải 
chịu những tác động của tình hình kinh tế 
thế giới. Khảo sát của Bloomberg mới đây 
đã chỉ ra một trong ba mối quan ngại lớn 
nhất hiện nay với các DN toàn cầu là lạm 
phát. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng cảnh báo, 
giá năng lượng và lương thực tăng phi mã, 
cộng thêm tác động của lạm phát từ đại 
dịch và sự gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ tác 
động nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.  

Theo nhận định của các chuyên gia, 
lạm phát và giá cả hàng hóa, xăng dầu trên 
thế giới tăng cao sẽ tác động không nhỏ tới 
lạm phát của Việt Nam, gây nhiều áp lực 
cho việc điều hành chính sách tiền tệ của 
NHNN, đặc biệt là việc giữ vững mục tiêu 
kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô. Cụ thể 
hơn, theo TS. Châu Đình Linh - Chuyên 
gia tài chính - ngân hàng, với nền kinh tế 
có độ mở lớn, Việt Nam phải nhập khẩu 
hàng hóa, nguyên liệu đầu vào nhiều nên 
sức ép nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài rất 
lớn. Việc nhập khẩu nguyên liệu với mức 
giá cao sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, 
giá thành sản phẩm, đẩy giá hàng hóa tiêu 
dùng trong nước lên cao, tạo áp lực lạm 
phát chi phí đẩy, gây khó khăn cho việc 
điều hành chính sách tiền tệ, nhất là công 
cụ lãi suất. 

Bên cạnh áp lực lạm phát, việc Cục 
Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất 
cơ bản thêm 0,25 điểm %, đồng thời 
tuyên bố sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 6 
lần nữa trong năm 2022 và 3 lần trong 
năm tới cùng với xu hướng thắt chặt 
chính sách tiền tệ của các quốc gia lớn 
cũng gây thêm khó khăn cho NHNN 
trong điều hành các công cụ tỷ giá, lãi 
suất. Theo TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia 
Kinh tế trưởng Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV), việc FED tăng lãi suất sẽ khiến 

đồng USD lên giá so với hầu hết các đồng 
tiền khác, trong đó có VND, tạo sức ép 
nhất định lên tỷ giá USD/VND. “Tuy tác 
động này ở thời điểm hiện tại chưa nhiều 
nhưng chúng ta không nên chủ quan và 
cần theo dõi tiếp các diễn biến trong thời 
gian tới” - TS. Cấn Văn Lực lưu ý.  

Chuyên gia tài chính - ngân hàng 
Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, mặc dù 
thị trường vẫn có sự ổn định sau khi FED 
tăng lãi suất nhưng áp lực lên tỷ giá trong 
thời gian tới sẽ rất lớn nếu lạm phát tại Mỹ 
tăng cao kéo theo các đợt tăng lãi suất tiếp 
theo, tình hình chiến sự Nga - Ukraine tiếp 
tục căng thẳng, giá nguyên vật liệu đầu 
vào tăng mạnh.  

 
Có nên thắt chặt chính sách tiền tệ? 

Có thể thấy, trong bối cảnh tình hình 
kinh tế - chính trị thế giới nhiều biến động, 

việc đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định 
vĩ mô, duy trì mặt bằng lãi suất ổn định để 
hỗ trợ phục hồi nền kinh tế đang đặt ra cho 
công tác điều hành chính sách tiền tệ của 
NHNN không ít áp lực. Trong bối cảnh 
đầy thách thức ấy, liệu NHNN có thay đổi 
chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt 
giống như các quốc gia khác? 

Trả lời câu hỏi này, các chuyên gia của 
Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho 
rằng, áp lực lạm phát khó có thể làm thay 
đổi chính sách tiền tệ của NHNN, ít nhất là 
trong nửa đầu năm nay. NHNN sẽ duy trì 
chính sách tiền tệ nới lỏng cho đến ít nhất 
là cuối quý II/2022. Bởi lẽ, theo VNDI-
RECT, mặc dù áp lực lạm phát dự kiến sẽ 
gia tăng trong những tháng tới nhưng chỉ 
số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng 
đầu năm vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 
4%. Đồng thời, sức cầu trong nước vẫn 

tương đối yếu, chưa phục hồi hoàn toàn về 
mức bình thường trước đại dịch. Hơn nữa, 
NHNN vẫn ưu tiên mục tiêu duy trì lãi suất 
cho vay thấp để hỗ trợ DN và nền kinh tế 
phục hồi sau đại dịch.  

TS. Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng 
Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài 
chính) - cũng nhận định, do tổng cầu vẫn 
yếu nên lạm phát tại Việt Nam vẫn ở mức 
thấp. Với tình hình tiêu dùng yếu và lạm 
phát thấp hiện nay, không có lý do gì để 
NHNN thắt chặt chính sách tiền tệ.  

Mặc dù chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ 
vẫn được duy trì nhưng trước các thách 
thức bủa vây trong khi dư địa để điều 
chỉnh chính sách không nhiều, các chuyên 
gia khuyến nghị NHNN nên thận trọng 
trên cơ sở tiếp tục bám sát diễn biến thị 
trường thế giới, động thái của FED; đồng 
thời phải cân bằng các mục tiêu lớn, vừa 
hỗ trợ phục hồi kinh tế vừa kiểm soát lạm 
phát. “NHNN có thể vẫn giữ nguyên lãi 
suất điều hành, đồng thời sử dụng nhiều 
công cụ để hỗ trợ thanh khoản cho hệ 
thống ngân hàng có điều kiện duy trì mặt 
bằng lãi suất ở mức hợp lý” - TS. Châu 
Đình Linh nhấn mạnh. 

Chung quan điểm thận trọng trên, TS. 
Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào 
tạo và Nghiên cứu BIDV cho rằng, trong 
bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực triển khai 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội, để giảm thiểu những tác động 
tiêu cực từ việc ngân hàng T.Ư các nước, 
nhất là FED có xu hướng thắt chặt chính 
sách tiền tệ, tăng lãi suất, NHNN cần tiếp 
tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, 
linh hoạt; phối hợp tốt với chính sách tài 
khóa, đảm bảo ổn định mặt bằng lãi suất 
và tỷ giá.  

Đặc biệt, TS. Cấn Văn Lực và Nhóm 
tác giả lưu ý NHNN cần theo sát, phân 
tích và dự báo diễn biến thị trường tài 
chính - tiền tệ quốc tế, xây dựng kịch bản 
nếu FED tăng nhanh lãi suất dẫn tới 
những biến động trên thị trường tài chính 
toàn cầu; theo dõi, đánh giá nghĩa vụ nợ 
nước ngoài khi FED tăng lãi suất nhằm 
đưa ra những cảnh báo kịp thời đối với 
DN. Đồng thời, tỷ giá và thị trường ngoại 
hối cần được tiếp tục điều hành theo 
hướng chủ động, linh hoạt nhằm ổn định 
vĩ mô, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ 
trợ DN, nhất là khối DN vay nợ nước 
ngoài nhiều.n

Chính sách tiền tệ giữa bủa vây  
thách thức 
r THÀNH ĐỨC

Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền 
tệ theo hướng chủ động, linh hoạt để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, 
hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, việc thực hiện mục tiêu này đang 
đứng trước không ít thách thức. 

Chính sách tiền tệ trong nước đang phải chịu những tác động của tình hình kinh tế 
thế giới                                                                                                                Ảnh tư liệu

VTV thoái phần vốn tại VSTV,  
giá khởi điểm 62,9 tỷ đồng 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo, 
ngày 04/4 tới sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh phần 
vốn góp (hơn 17,2 tỷ đồng) của Đài truyền hình Việt Nam 
(VTV) tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt 
Nam (VSTV) với giá khởi điểm hơn 62,9 tỷ đồng. 

VSTV hiện có vốn điều lệ hơn 344,4 tỷ đồng, trong 
đó VTV đang là thành viên góp vốn vào VSTV và sở 
hữu 51% vốn điều lệ, tương ứng gần 176 tỷ đồng. Các 
nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá đăng ký và nộp tiền 
đặt cọc từ ngày 14 - 28/3; nộp Phiếu tham dự chào bán 
cạnh tranh chậm nhất 16h ngày 31/3; nộp tiền mua phần 
vốn góp từ ngày 05 - 11/4; hoàn tiền đặt cọc từ ngày 06 
- 11/4. Như vậy, đây là lần thứ 4 HNX thông báo tổ chức 
phiên bán đấu giá phần vốn góp của VSTV do VTV sở 
hữu sau 3 lần hủy bỏ do không đủ điều kiện tổ chức. 

H. NHUNG 
Cảnh báo bảo mật hệ thống công nghệ 
thông tin của công ty chứng khoán 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có 
văn bản gửi các công ty chứng khoán về việc cảnh báo 

bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Văn 
bản cho biết, hiện nay có một số đối tượng tìm cách truy 
cập vào hệ thống công nghệ thông tin của công ty chứng 
khoán thông qua các lỗ hổng bảo mật. Các đối tượng này 
hiện đã nắm được một số thông tin cụ thể của khách 
hàng, từ đó có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản giao 
dịch chứng khoán của nhà đầu tư để thực hiện giao dịch 
chứng khoán, chuyển tiền, rút tiền và chiếm đoạt tài sản. 

UBCKNN đề nghị các công ty chứng khoán: Thực 
hiện rà quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông 
tin, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến 
và các hệ thống có kết nối mạng internet; cập nhật các 
bản vá bảo mật của hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu 
và các thiết bị công nghệ thông tin khác; kiểm tra lại các 
quy trình khi nhà đầu tư thực hiện xác thực giao dịch trực 
tuyến; điều chỉnh hệ thống để các giao dịch chuyển tiền, 
ứng tiền, thay đổi tài khoản của khách hàng phải xác thực 
OTP tức thời; thông báo công khai, đồng thời có biện 
pháp liên hệ với từng nhà đầu tư để yêu cầu thay đổi ngay 
mật khẩu người dùng...                              HỒNG ANH 

Tiếp tục triển khai phần mềm  
khai hải quan miễn phí trên toàn quốc 

Tổng cục Hải quan vừa khuyến nghị các DN sử dụng 

phần mềm khai hải quan miễn phí để khai báo nhằm 
thống nhất trong quản lý, vận hành, hỗ trợ, dự kiến từ 
ngày 01/4/2022. 

Từ năm 2014, cơ quan hải quan đã triển khai phần 
mềm miễn phí theo Hệ thống thông quan tự động 
VNACCS/VCIS. Tuy nhiên với phần mềm này, DN phải 
tải về máy và cài đặt, đòi hỏi phải đầu tư, mua sắm trang 
thiết bị. Nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho DN, Tổng cục 
Hải quan đã hoàn tất việc triển khai cung cấp miễn phí 
phần mềm khai hải quan cho DN trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu từ ngày 01/01/2022 tại địa chỉ https://e-Dec-
laration.customs.gov.vn:8443. Ngành hải quan cũng đã 
ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng, luôn duy trì hỗ trợ 
24/7 để tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc phát sinh 
của DN. 

Phần mềm khai hải quan mới được triển khai trên nền 
tảng web, được cài đặt tập trung tại Tổng cục Hải quan, 
DN chỉ cần có thiết bị kết nối internet là có thể truy cập 
để khai hải quan. Phần mềm giúp DN tiết kiệm được chi 
phí đầu tư máy móc, trang thiết bị, chi phí bản quyền 
phần mềm. Phần mềm này cũng được kịp thời cập nhật 
để đáp ứng các yêu cầu mới về hải quan số, hải quan 
thông minh mà ngành hải quan hiện đang triển khai.n 

THÙY ANH
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Truy xuất nguồn gốc nông sản vẫn còn 
nhiều bất cập 

Truy xuất nguồn gốc đã và đang trở 
thành vấn đề cấp thiết, xu thế tất yếu và là 
yêu cầu bắt buộc trong xuất, nhập khẩu, 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng nền 
tảng số được xác định là một trong những 
khâu đột phá, tạo tiền đề cho việc triển khai 
Cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy kết 
nối tiêu thụ nông sản, hướng tới các tiêu 
chuẩn xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp và hội nhập kinh tế 
quốc tế.  

Tuy nhiên, việc truy xuất nguồn gốc 
nông sản của Việt Nam vẫn đang gặp khó 
ở nhiều khâu. Theo Phó Giám đốc phụ 
trách Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia 
(Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 
Bộ Khoa học và Công nghệ) Bùi Bá Chính, 
hiện dữ liệu truy xuất nguồn gốc còn phân 
tách do chưa được kết nối, chia sẻ giữa các 
Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cung 
cấp giải pháp. Mặt khác, thông tin truy xuất 
nguồn gốc chưa đáp ứng được các nguyên 
tắc truy xuất nguồn gốc như: Không đủ các 
bên tham gia chuỗi cung ứng, thông tin 
không chính xác... 

Ở góc độ DN, Tổng Giám đốc Công ty 
Cổ phần Xuất nhập khẩu trái cây Chánh 
Thu (Bến Tre) Ngô Tường Vy cho biết, 
hiện nay mặt hàng trái cây tươi của Việt 
Nam xuất khẩu sang một số thị trường 
đang gặp nhiều khó khăn. Bởi hầu hết các 
nước đều đưa ra yêu cầu về mã số vùng 
trồng và cơ sở đóng gói đối với nông sản 
nhập khẩu với nhiều quy định và đạo luật 
khác nhau. Đơn cử như tại thị trường Mỹ, 
Chương trình bảo vệ thực vật và kiểm dịch 
của nước này sẽ giám sát tất cả các loại trái 
cây nhập khẩu nhằm phát hiện các loài 
xâm lấn, côn trùng có nguy cơ cao đối với 
ngành nông nghiệp; sản phẩm nhập khẩu 

phải có giấy phép kiểm dịch đạt yêu cầu 
xuất khẩu.  

Đặc biệt, Luật Hiện đại hóa an toàn thực 
phẩm của Mỹ yêu cầu DN xuất khẩu phải 
đăng ký cơ sở sản xuất và người đại diện tại 
Mỹ; sau 2 năm phải tiến hành đăng ký lại 
thì mới được cấp mã số kinh doanh hợp lý 
mới. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương 
còn chưa dành sự quan tâm đúng mức đối 
với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý 
vùng trồng; chưa có chế tài đủ mạnh để xử 
lý các trường hợp vi phạm về mã số vùng 
trồng, cơ sở đóng gói; nhận thức của người 
dân ở một số địa phương còn hạn chế về 
việc truy xuất nguồn gốc, chưa đáp ứng 
được nhu cầu của nước nhập khẩu. 

Đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn 
gốc phục vụ hội nhập quốc tế 

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) cho biết, nhằm xác định những 
nhiệm vụ cần triển khai để nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh 
hoạt động truy xuất nguồn gốc phục vụ 
hội nhập quốc tế và bảo đảm chất lượng, 
tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa, năm 
2019, Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển 
khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy 
xuất nguồn gốc. Với trách nhiệm của 
mình, Bộ KH&CN đã xây dựng kế hoạch 
và triển khai các nội dung của Đề án, triển 
khai áp dụng và quản lý hệ thống truy 

xuất nguồn gốc. Trong đó, nhiệm vụ trọng 
tâm là xây dựng Cổng Thông tin truy xuất 
sản phẩm hàng hóa Quốc gia, bảo đảm kết 
nối hệ thống truy xuất nguồn gốc để số 
hóa chuỗi giá trị các sản phẩm hàng hóa, 
trong đó có các sản phẩm nông sản. 

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công 
nghệ thông tin xúc tiến thương mại, Cục 
xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) 
Nguyễn Thị Minh Thuý cho biết, Bộ 
Công Thương đã phát triển Hệ thống Truy 
xuất nguồn gốc iTrace247. Theo đó, phiên 
bản 2.0 của ứng dụng này đã hoàn thành, 
được cải tiến hơn sau thời gian thí điểm 
giai đoạn 1. Trong thời gian tới, phiên bản 
này sẽ được giới thiệu tới không chỉ DN 
mà còn đối với tất cả tổ chức về cung ứng 
dịch vụ truy xuất nguồn gốc; đồng thời 
ứng dụng cũng sẵn sàng kết nối, trở thành 
một phần của Cổng Thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm hàng hóa Quốc gia. 

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Minh 
Thuý cũng cho rằng, việc ứng dụng công 
nghệ số trong lưu thông hàng hoá cũng sẽ 
là một bước tiến cần có cho các sản phẩm 
nông sản tại Việt Nam, đó là Hệ sinh thái 
xúc tiến thương mại số. Hệ sinh thái này 
là kết cấu hạ tầng mềm trong thương mại 
do Chính phủ đầu tư, phát triển gồm các 
nền tảng cơ bản dùng chung cho nền kinh 
tế. Đặc biệt, liên quan đến những tiêu chí 
trong hoạt động thương mại và xuất khẩu 
hàng hoá như truy xuất nguồn gốc cũng 
sẽ được tích hợp trong hệ sinh thái này. 

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truy 
xuất nguồn gốc, nhiều chuyên gia nông 
nghiệp kiến nghị, Nhà nước cần có khung 
chính sách sát thực, cụ thể, kiểm soát 
nghiêm ngặt việc tuân thủ về quy định 
truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, người 
dân, DN, cán bộ quản lý cần nâng cao 
nhận thức, thực hiện trách nhiệm theo 
quy định về truy xuất nguồn gốc, đồng 
thời có những công cụ phù hợp, dễ ứng 
dụng với từng loại sản phẩm ngành hàng 
để người dân, DN dễ thực hiện, minh 
bạch thông tin nguồn gốc sản phẩm. Mặt 
khác, để việc truy xuất nguồn gốc được 
thực hiện mạnh mẽ, đòi hỏi sự nỗ lực của 
các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ 
KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và các Bộ, ngành liên quan 
trong việc hoàn thiện các thể chế, cơ chế, 
chính sách.n

TRUY XUấT NGUồN GốC:  

Giải pháp tiêu thụ nông sản  
trên nền tảng số  
r LÊ HÒA

Truy xuất nguồn gốc là giải pháp thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng 
số, tạo thuận lợi cho người nông dân, DN, hợp tác xã, người tiêu dùng. Đồng thời, 
góp phần gia tăng giá trị nông sản của các địa phương, thiết thực tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp trong giai đoạn mới theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng. 

Người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc thịt lợn bằng smartphone tại siêu thị       
 Ảnh: TTXVN

Do gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 và giá nhiên liệu tăng cao, một số hãng 

hàng không vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề 
xuất các giải pháp tháo gỡ. Trong đó, các hãng đề xuất 
điều chỉnh tăng giá trần vé máy bay, miễn thuế nhập khẩu 
nhiên liệu, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu 
máy bay… 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Air-
lines) cho biết, giá dầu đã không ngừng tăng nhanh, giá 
nhiên liệu bay Jet A1 trung bình đầu tháng 3/2022 đạt trên 
130 USD/thùng đang khiến chi phí nhiên liệu của Vietnam 
Airlines tăng mạnh. Theo tính toán, nếu giá nhiên liệu bay 
duy trì ở mức 130 USD/thùng cho cả năm 2022, chi phí 
ước tính sẽ tăng thêm 5.700 tỷ đồng và nếu lên khoảng 
160 USD/thùng, chi phí sẽ tăng thêm đến 9.120 tỷ đồng, 
làm trầm trọng hơn mức lỗ dự kiến của hãng này trong 
năm 2022. 

Trên cơ sở đó, Vietnam Airlines kiến nghị Bộ Tài chính 
xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương 
án áp dụng chính sách miễn 100% thuế môi trường đối với 
nhiên liệu máy bay trong năm 2022 (hiện đang áp dụng mức 
giảm 50%). Đáng chú ý, hãng này cũng kiến nghị Bộ Giao 
thông vận tải xem xét điều chỉnh tăng giá trần vé máy bay 
nội địa, áp dụng từ ngày 01/4/2022; đồng thời bổ sung quy 
định cho phép các hãng hàng không triển khai phụ thu nhiên 

liệu trên các đường bay nội địa, theo thông lệ của hàng 
không quốc tế trước đây khi giá nhiên liệu biến động.  

Liên quan đến vấn đề giảm thuế bảo vệ môi trường, phát 
biểu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
khóa XV mới đây, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn 
TP. Hà Nội) cho rằng, việc xem xét điều chỉnh giảm thuế 
trong thời điểm hiện nay là cần thiết để bảo vệ lợi ích người 
tiêu dùng trước áp lực giá cả. Tuy nhiên giảm sắc thuế nào 
phải cần tính toán lại, bởi giảm thuế môi trường có ba điểm 
bất hợp lý. Thứ nhất, sẽ không phù hợp với bản chất thuế 
bảo vệ môi trường, vì thuế bảo vệ môi trường đánh vào các 
mặt hàng gây ô nhiễm, mức thuế được xây dựng trên mức 
độ gây ô nhiễm. Nếu giảm thuế bảo vệ môi trường đối với 
xăng dầu sẽ dẫn đến một nghịch lý, đó là có những đối 
tượng có thể gây ô nhiễm cao thì thuế suất thấp nhưng 
những đối tượng gây ô nhiễm thấp có thể lại chịu thuế cao. 

Thứ hai, đối với xăng dầu đã mua dự trữ bắt buộc theo 
quy định đã chịu mức thuế bảo vệ môi trường hiện hành 
nhưng khi bán ra sau thời điểm giảm thuế chắc chắn sẽ phải 
chịu lỗ, điều này chưa phù hợp với nguyên tắc điều hành 

giá cả là đảm bảo lợi ích của các bên và nếu như lựa chọn 
sắc thuế khác thì sẽ không phát sinh nghịch lý này. Thứ ba, 
xét về kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đối với các quốc gia 
sử dụng công cụ thuế để điều tiết, bình ổn giá cả đều lựa 
chọn các sắc thuế khác, như Thuế Giá trị gia tăng (VAT), 
Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Nhập khẩu. Trong đó, đối với 
các quốc gia: Canada, Anh và Bồ Đào Nha đang lựa chọn 
giảm thuế VAT; đối với Ấn Độ, Thái Lan thì giảm Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt. 

Đối với đề xuất tăng giá trần vé máy bay, một số chuyên 
gia nhận định, việc tăng trần giá vé máy bay đúng vào thời 
điểm cả nước vừa mới bắt đầu phục hồi các hoạt động kinh 
tế - xã hội sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19, đồng thời người dân cũng đang phải vật lộn để trở lại 
cuộc sống bình thường là không phù hợp. Mặt khác, việc 
áp sàn và tăng trần giá vé máy bay sẽ tạo điều kiện để các 
hãng hàng không tăng giá vé và giảm cơ hội được đi máy 
bay giá rẻ của người dân. Khi đó, không những người dân 
chịu thiệt thòi mà các chương trình kích cầu du lịch sau đại 
dịch cũng bị ảnh hưởng rất lớn.n     THU HUYỀN

Có nên giảm thuế môi trường, tăng trần giá vé để “giải cứu” 
ngành hàng không?
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“Bình thường mới - Cơ hội mới  
cho Du lịch Việt Nam” 

Đây là chủ đề của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 
2022 (VITM Hà Nội 2022) diễn ra từ ngày 31/3 - 
03/4/2022 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, sự kiện 
mở đầu cho giai đoạn mới của du lịch Việt Nam. Hội 
chợ do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức nhằm thực 
hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Quyết 
định của Chính phủ về việc mở cửa toàn diện các hoạt 
động du lịch từ ngày 15/3/2022. 

Dự kiến, sẽ có khoảng 500 DN, cơ quan quản lý, xúc 
tiến du lịch từ 52 tỉnh, thành phố trong cả nước và từ 6 
quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ 
Kỳ tham gia VITM Hà Nội 2022 với 320 gian hàng. Ban 
Tổ chức cũng dự kiến khoảng 2.500 DN du lịch sẽ đến 
tham quan và làm việc tại Hội chợ. Số lượng khách đến 
tham quan, tìm hiểu thông tin và mua dịch vụ ước tính 
khoảng 40.000 lượt.                                          N. LỘC 

 

Cơ hội đưa phim Việt Nam đến gần hơn  
với bạn bè quốc tế 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 
về việc Tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 
VI (HANIFF). Theo đó, HANIFF VI dự kiến diễn ra vào 
quý IV/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Liên hoan phim được tổ 
chức nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc và 
phát huy tinh thần hợp tác của các nhà làm phim trong 
nước và quốc tế. Liên hoan phim gồm nhiều chương trình 
hoạt động: Phim dự thi, Toàn cảnh điện ảnh thế giới, Tiêu 
điểm điện ảnh quốc gia, Điện ảnh Vương quốc Anh, 
Chương trình phim Việt Nam đương đại, Trại sáng tác 
tài năng trẻ HANIFF và chợ dự án làm phim... 

Liên hoan phim được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. 
Cùng với việc giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của 
các nền điện ảnh trên thế giới, Liên hoan phim còn tạo 
cơ hội đưa phim Việt Nam đến gần hơn với bạn bè 
quốc tế.                                                    PHỐ HIẾN 

 

Trao giải Cuộc thi “Chung tay phòng, 
chống dịch Covid-19”  
trên mạng xã hội VCNet 

Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay 
phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet 
vừa tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi. Sau gần 4 tháng tổ 
chức với 15 tuần thi, Cuộc thi đã thu hút 1.921.559 lượt 
người (tài khoản VCNet) tham gia dự thi với 4.890.662 
lượt thi. Tổng số người trả lời đúng cả 5 câu hỏi là: 
472.513 lượt người. Ban Tổ chức đã trao 15 giải Nhất, 
30 giải Nhì, 45 giải Ba với tổng số tiền giải thưởng là 
120 triệu đồng. Đặc biệt, đã có trên 50 triệu lượt truy 
cập, tìm hiểu kiến thức từ các nguồn thông tin, tư liệu 
phòng, chống dịch Covid-19 trên Báo điện tử Đảng 
Cộng sản Việt Nam và mạng xã hội VCNet. Điều này 
cho thấy sức lan tỏa, sức hấp dẫn và tính thiết thực của 
Cuộc thi, góp phần vào thành công chung trong công tác 
thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.                                       

Đ. KHOA 
 

Chuẩn bị cấp hộ chiếu vắc-xin điện tử  
trên toàn quốc 

Đại diện Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế phối 
hợp tích cực với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ 
quan liên quan để xây dựng hệ thống cấp chứng nhận 
hộ chiếu vắc-xin cũng như chỉnh sửa, bổ sung chức năng 
“ký số” trên nền tảng quản lý tiêm chủng. Bộ Y tế đã thí 
điểm tại 3 cơ sở y tế là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 
K và Bệnh viện E. Kết quả cho thấy, hệ thống đã sẵn 
sàng, đáp ứng tốt việc triển khai cấp hộ chiếu vắc-xin 
điện tử. Trong tuần tới sẽ diễn ra hội nghị để tiến tới 
triển khai cấp hộ chiếu vắc-xin điện tử rộng rãi trên toàn 
quốc. Hộ chiếu vắc-xin điện tử có ý nghĩa tương đương 
hộ chiếu vắc-xin giấy, giúp người dân thuận lợi hơn 
trong việc đi lại, giao thương quốc tế.n   ĐĂNG KHOA

Trong bối cảnh các cơ sở giáo 
dục đại học (GDĐH) đang đẩy 
mạnh thực hiện tự chủ một cách 
toàn diện, việc thực hiện lộ trình 
tính đúng, tính đủ giá dịch vụ 
đào tạo được đánh giá là cần 
thiết, song cũng cần được tính 
toán phù hợp với thực tiễn và 
thận trọng để tránh ảnh hưởng 
lớn đến người học, nhất là sau 
những tác động nặng nề của đại 
dịch Covid-19.  

Xác định giá dịch vụ với  
lộ trình tính đúng, tính đủ 

Đề cập đến lộ trình tính giá 
dịch vụ giáo dục tại cơ sở đào tạo 
công lập, đại diện Vụ Kế hoạch - 
Tài chính (Bộ GD&ĐT) cho biết, 
tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị 
sự nghiệp công lập, xác định mục 
tiêu tính đủ chi phí trực tiếp, chi 
phí tiền lương, chi phí quản lý và 
chi phí khấu hao tài sản cố định. 
Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 
ngày 02/10/2015 quy định về cơ 
chế thu, nộp, quản lý học phí đối 
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 
học tập từ năm học 2015-2016 đến 
năm học 2020-2021, trong đó quy 
định mức trần học phí đối với các 
trường đại học, giáo dục nghề 
nghiệp tại các cơ sở giáo dục công 
lập. Tuy nhiên, sau thời gian thí 
điểm thực hiện tự chủ, nhiều cơ sở 
GDĐH cho rằng, mức tăng học phí 
dựa trên mức trần trong Nghị định 
số 86/2015/NĐ-CP là quá thấp, 
không thể bù đắp các chi phí và để 
nâng cao chất lượng đào tạo.  

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn 
tình hình, đặc biệt là nhằm thực 
hiện tự chủ đại học, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 
quy định về cơ chế thu, quản lý 
học phí đối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, 
thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-
CP. Đây được xem bước chuyển 
quan trọng trong lộ trình tính giá 
dịch vụ giáo dục tại cơ sở GDĐH 
công lập. Phó Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính Đinh Minh Tùng 
cho biết, Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP đã xác định rõ: 
Dịch vụ công giáo dục là giá dịch 
vụ, không phải là phí, lệ phí. Theo 
đó, giá dịch vụ trong lĩnh vực 
GD&ĐT được xác định theo các 
quy định của pháp luật về giá và 
quy định của Chính phủ về cơ chế 
tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập. Điểm mới đáng 
chú ý này đã khắc phục những kẽ 
hở về xác định dịch vụ công giáo 
dục, làm cơ sở pháp lý cho các 
trường thực hiện thu, quản lý 
nguồn thu phù hợp.  

Theo các chuyên gia giáo dục, 
xác định giá dịch vụ với lộ trình 
tính đúng, tính đủ chi phí vào giá, 
xóa bỏ bao cấp qua giá là một chủ 
trương đúng đắn của Nhà nước để 
đơn vị sự nghiệp công lập từng 
bước chuyển sang cơ chế tự chủ tài 
chính ở mức cao hơn, tạo nguồn 
lực để đơn vị nâng cao số lượng, 
chất lượng dịch vụ công một cách 
bền vững. Đồng thời, đây cũng là 
giải pháp để thực hiện tái cơ cấu 

phân bổ ngân sách, Nhà nước sẽ 
dần giảm bao cấp qua ngân sách 
cấp trực tiếp cho các đơn vị sự 
nghiệp, đẩy mạnh hỗ trợ trực tiếp 
cho các đối tượng cần bảo đảm an 
sinh xã hội thông qua chính sách 
miễn giảm học phí. 

 
Xem xét điều chỉnh lộ trình, 
thận trọng, tránh gây sốc 

Từ năm học 2022-2023, mức 
thu học phí sẽ được dựa vào định 
mức kinh tế - kỹ thuật theo lộ trình 
tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo, 
khi Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 
ra đời, có hiệu lực thi hành từ ngày 
15/10/2021.  

Lý giải về việc Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP chậm được thi 
hành dù đã có hiệu lực từ năm học 
2021-2022, Vụ trưởng Vụ GDĐH 
(Bộ GD&ĐT) Nguyễn Thu Thủy 
cho biết, năm vừa qua, do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 khiến 
nhiều gia đình gặp khó khăn, 
không có nguồn thu nên các trường 
tạm hoãn việc tăng học phí theo 
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP để 
chia sẻ gánh nặng với người học. 
Song, từ năm học 2022-2023, các 
trường sẽ áp dụng cơ chế thu học 
phí mới, nhằm thực hiện lộ trình 
tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo 
được quy định tại khoản 2, Điều 65 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật GDĐH. “Giá dịch vụ đào 
tạo được điều chỉnh theo lộ trình 
tương xứng với chất lượng dịch vụ 
nhưng tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ 
không quá 15%/năm” - bà Thủy 
cho biết.  

Mặc dù mức tăng trong lộ trình 
là vậy nhưng nếu so với mức học 
phí năm học 2021-2022 thì học phí 
năm học 2022-2023 tăng vọt. 
Riêng khối ngành y dược tăng 
71,33%, nghĩa là đang ở mức trần 
1,43 triệu đồng/tháng tăng lên 
thành 2,45 triệu đồng/tháng. Các 
khối ngành còn lại hầu hết đều 
tăng mức hơn 20% đến gần 30% so 
với năm học 2021-2022 và ít nhiều 
sẽ gây sốc cho người học.  

Đồng tình với lộ trình tăng học 
phí để đáp ứng yêu cầu nâng cao 
chất lượng đào tạo khi tự chủ, song 
nhiều chuyên gia giáo dục cũng đề 
nghị Bộ GD&ĐT, đặc biệt là các 
trường xem xét mức tăng giá dịch 
vụ đào tạo trong điều kiện xã hội 
đã và đang trải qua tác động nặng 
nề của dịch bệnh Covid-19. Mặt 
khác, đến nay, Bộ GD&ĐT vẫn 
chưa thực hiện đánh giá cụ thể về 
mức độ bù đắp chi phí của học phí, 
trên cơ sở đó đề xuất mức giá dịch 
vụ tính đủ theo Nghị định số 
16/2015/NĐ-CP; chưa xác định 
được lộ trình cụ thể tăng giá của 
địa phương để kiểm soát mức độ 
tăng giá dịch vụ giáo dục…  

Do đó, Bộ GD&ĐT cần khẩn 
trương, chủ động phối hợp chặt 
chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên 
quan và các địa phương đánh giá 
mức độ tác động khi điều chỉnh 
giá dịch vụ; phối hợp với Bộ Tài 
chính và các địa phương để xây 
dựng kịch bản điều chỉnh tổng 
thể, tổ chức thực hiện chặt chẽ; 
tính toán tác động, lựa chọn thời 
điểm và liều lượng điều chỉnh phù 
hợp để hạn chế tác động đến đời 
sống nhân dân, tránh tác động 
cộng hưởng với giá các loại hàng 
hóa, dịch vụ khác. “Việc điều 
chỉnh giá phải thực hiện thận 
trọng, kiên trì, từng bước, đúng 
thời điểm, liều lượng nhằm hài 
hòa với các mục tiêu ổn định kinh 
tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” 
- TS. Lê Viết Khuyến (Hiệp hội 
Các trường đại học, cao đẳng Việt 
Nam) lưu ý.n

Việc thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ đào tạo cần được tính 
toán phù hợp và thận trọng, tránh ảnh hưởng lớn đến người học   Ảnh tư liệu

ĐIềU CHỉNH GIÁ DịCH Vụ GIÁO DụC:  

Tránh tác động lớn đến người học 
r NGUYỄN LỘC 
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Theo Báo cáo kiểm toán mới được công bố, Tổng công 
ty TNHH Nhà máy Bia Nigeria (NBP) đã phải đối mặt với 
hàng loạt vấn đề như bội chi trong thanh toán, hoạt 
động kinh doanh thua lỗ, các khoản nợ lớn tồn đọng… 
trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021. 

 
Khó khăn chồng chất  

Ủy ban Kiểm toán của Tổng công ty NBP đã chỉ ra 
rằng, trong năm tài chính được xem xét, các chi phí thực 
tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung 
cấp dịch vụ của NBP đã tăng lên tới 27%, khoảng 276,87 
tỷ Naira Nigeria (NGN), tương đương 667,5 triệu USD. 
Trong năm tài chính trước đó, chi phí này được báo cáo là 
218,36 tỷ NGN. Thậm chí, chi phí đã vượt quá tổng doanh 
thu được tạo ra, lỗ ròng từ các giao dịch ngoại hối tăng 
đáng kể (47,6%), tăng từ 4,77 tỷ NGN trong năm tài chính 
2020 lên 7,04 tỷ NGN. Báo cáo kiểm toán nhấn mạnh, tổng 
chi phí hoạt động của DN bao gồm chi phí bán hàng, chi 
phí tiếp thị, chi phí quản lý… năm 2021 đã tăng gần 30% 
- lên 400,42 tỷ NGN, con số này trong năm 2020 là 308,02 
tỷ NGN. 

Những lý do chính khiến chi phí hoạt động của NBP 
tăng cao một cách đáng lo ngại như trên là do việc nhập 
nguyên liệu với giá cao, tỷ lệ tiêu hao vật tư, chi phí sửa 
chữa và bảo trì máy móc, các hoạt động quảng cáo và xúc 
tiến bán hàng cũng tăng cao. Trong bối cảnh những thách 
thức mà NBP và các nhà máy trực thuộc phải đối mặt trong 
năm 2021, Tổng công ty đã báo cáo tổng nợ tăng 10,2%, 
lên 313,61 tỷ NGN vào năm 2021, số nợ trong năm 2020 là 
284,7 tỷ NGN. Dù mọi chi phí đều tăng, Ban Lãnh đạo của 
NBP vẫn duyệt chi những khoản tiền lớn để chi trả phúc lợi 
cho nhân viên và cán bộ của Tổng công ty cũng như cán bộ 
công tác tại các nhà máy trực thuộc. 

Các cán bộ của NBP dường như không chú trọng đến 
những biện pháp giúp giảm giá thành sản xuất, giảm các 
chi phí không thực sự cần thiết, đơn cử việc tìm các nguồn 
cung cấp nguyên - vật liệu có chi phí thấp hơn. Họ cũng 
đang phải vật lộn để tìm nhiều cách giúp nâng cao doanh 
thu của Tổng công ty, trong đó có việc bán phế liệu. Năm 
2020, NBP thu được 729,44 triệu NGN từ việc bán phế liệu, 
sang năm tài chính 2021, con số này đã tăng lên 1,45 tỷ 
NGN, góp phần đáng kể vào doanh thu chung của Tổng 
công ty. 

  
Cần chiến lược để vực lại hoạt động 

Những năm gần đây, lĩnh vực sản xuất của Nigeria nói 
chung đang gặp phải nhiều khó khăn. Đây là hậu quả trực 
tiếp của việc giá dầu toàn cầu giảm do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19 dẫn đến tình trạng đồng Naira mất giá, từ đó 

làm gia tăng khó khăn cho các DN trong việc tìm kiếm 
nguồn ngoại hối và trong hoạt động nhập khẩu nguyên liệu 
thô cần thiết cho hoạt động sản xuất… 

Chịu chung ảnh hưởng, các nhà máy bia trực thuộc NBP 
đã trải qua năm 2021 với nhiều biến động. Một tổng công 
ty với hàng loạt nhà máy sản xuất bia, rượu, nước giải khát 
liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mới chiếm lĩnh thị 
trường Nigeria và khu vực Tây Phi, từng tự hào với những 
con số đáng nể về doanh thu nay đã thể hiện ngày càng 
nhiều thiếu sót, yếu kém trong hoạt động lãnh đạo DN của 
những người đứng đầu. Ban Lãnh đạo NBP đang phải đối 
mặt với nhiều thách thức, trong đó ưu tiên hàng đầu là cần 
sớm tìm ra phương án hiệu quả giúp giải quyết tình trạng 
lỗ ròng, tìm nguồn ngoại hối và giảm chi phí bán hàng... 

Bên cạnh đó, NBP còn phải cố gắng duy trì hoạt động 
trong bối cảnh tình trạng cạnh tranh giữa các công ty sản 
xuất bia trong nước ngày càng gay gắt, gây ra nhiều tác 
động bất lợi lên hoạt động của Tổng công ty. Từ năm 2019 
đến nay, các công ty, nhà máy trực thuộc NBP đang phải 
đối mặt với thách thức lớn khi sức mua của người tiêu dùng 
giảm mạnh và chi phí kinh doanh ngày càng tăng cao.  

Ban Lãnh đạo NBP đã đưa ra những cam kết sẽ sớm cải 
thiện, đổi mới công tác lãnh đạo nhằm khôi phục mọi hoạt 
động của Tổng công ty. Tuy nhiên, NBP sẽ phải đối diện 
với những thách thức lớn để có thể tiếp tục duy trì vị trí dẫn 
đầu thị trường trong nước. Đặc biệt, Ban Lãnh đạo Tổng 
công ty sẽ phải giải đáp những câu hỏi tương tự và nhiều 
vấn đề quan trọng khác tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông 
lần thứ 76 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22/4/2022.n 

(Theo Allafrica.com và This Day)

Các nhà máy sản xuất bia của Nigeria gặp nhiều khó khăn                  
Ảnh: live.mrf.io

Báo cáo mới được công bố của 
Tổng Kiểm toán Quần đảo 

Bahamas (Vùng Caribe) về hoạt 
động của Bộ Du lịch Bahamas 
cho thấy, các quan chức của Bộ 
này đã vi phạm nhiều quy định 
hiện hành trong năm tài chính 
2020-2021 vừa qua. 

Theo Báo cáo kiểm toán đã 
được trình lên Hạ viện, một số cán 
bộ dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh 
đạo Bộ đã thực hiện các khoản 
thanh toán chi phí thực hiện hợp 
đồng cho nhiều nhà cung cấp dịch 
vụ đều đặn hằng tháng. Không 
những thế, các khoản thanh toán 
trên lại được chi trong khi Bộ 
chưa từng ký hợp đồng chính thức 
nào với các nhà thầu này; nhiều 

hợp đồng được ký kết với các nhà 
cung cấp dịch vụ tư nhân “chỉ 
bằng miệng”.  

Đặc biệt, các hợp đồng trong 
chương trình cấp thị thực nhập 
cảnh cho khách du lịch đến Quần 
đảo Bahamas không được thực 
hiện theo Quy định tài chính năm 
1975 của quốc gia. Các hợp đồng 
này đã được thông qua dù Bộ 
không tổ chức cuộc đấu thầu cạnh 
tranh nào, đa số các dịch vụ chỉ 

được thỏa thuận miệng giữa các 
lãnh đạo với nhau. Một số cán bộ 
lấy lý do khối lượng công việc lớn 
và thời gian gấp rút nên họ không 
thể thực hiện các bước trong quy 
trình đấu thầu theo quy định, 
không đủ thời gian nhận hồ sơ dự 
thầu và đàm phán trước khi ký kết 
hợp đồng…  

Tổng Kiểm toán Terrance 
Bastian nhấn mạnh: “Trong một 
số trường hợp, tài liệu mà các cán 

bộ của Bộ này gọi là hợp đồng 
cũng không được thực hiện đầy 
đủ, không tuân theo đúng các 
thỏa thuận được đề ra. Bộ Du lịch 
cũng để xảy ra nhiều sai sót khi 
mở tài khoản tại Ngân hàng Ba-
hamas, vi phạm Đạo luật Kiểm 
toán và Quản lý tài chính công 
năm 2010”. 

Từ những bằng chứng được 
đưa ra, Tổng Kiểm toán cho rằng, 
Bộ Du lịch đã không tuân thủ các 

quy định và yêu cầu của cơ quan 
quản lý, đồng thời khuyến nghị 
Ban Lãnh đạo Bộ cần đưa ra các 
cam kết thực hiện nghiêm túc các 
quy tắc quản lý, sử dụng tài chính 
công. Sau khi những phát hiện 
kiểm toán trên được công bố, Ban 
Lãnh đạo Bộ Du lịch đã thừa nhận 
những thiếu sót, sai phạm của 
mình, đặc biệt việc không tổ chức 
các cuộc đấu thầu cạnh tranh và 
không thực hiện được hợp đồng 
trước khi cấp thị thực nhập cảnh 
cho khách du lịch. Hiện tại, Bộ đã 
bổ sung đầy đủ hợp đồng ký với 
các nhà thầu và đang thực hiện 
các điều khoản đi kèm.n 

(Theo bahamaslocal.com) 
TUỆ LÂM

QUầN ĐảO BAHAMAS:  

Vi phạm trong quản lý tài chính công  
tại Bộ Du lịch

Micronesia: Kiểm toán  
các dự án công  

Mới đây, Văn phòng KTNN Liên bang Mi-
cronesia đã công bố một báo cáo sau khi hoàn 
thành cuộc đánh giá các dự án công tại TP. 
Sokehs, bang Pohnpei. Các dự án đều bị chỉ trích 
không đạt yêu cầu nghiệm thu, công tác giám 
sát, tuân thủ chưa được thực hiện chặt chẽ khiến 
nhiều khoản tiền ngân sách thất thoát. Văn 
phòng đang tiếp tục xem xét hiệu quả hoạt động 
của các dự án này.                        (Theo PASAI)   

 
Hoa Kỳ: Lơ là hoạt động trợ cấp 
thất nghiệp 

Ngày 14/3, KTNN bang Bắc Carolina đã 
công bố một báo cáo sau khi tiến hành kiểm toán 
hoạt động của Cơ quan An ninh việc làm từ 
tháng 01/2020 - tháng 3/2021. Báo cáo chỉ ra 
những thất bại của Cơ quan trong công tác trợ 
cấp thất nghiệp. Gần 500 triệu USD trợ cấp đã 
không được giải quyết cho người dân bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch vào năm 2020. KTNN 
khuyến nghị Cơ quan ít nhất mỗi năm một lần 
cần xây dựng các biện pháp ứng phó với rủi ro. 

(Theo wcnc)  
 

Malawi: Đào tạo nhân sự  
khu vực công 

Đầu tháng 3, các cán bộ hoạt động trong lĩnh 
vực tài chính, kế toán, kiểm toán tại các Bộ, ban, 
ngành và cơ quan của Chính phủ Malawi đã 
tham dự một khóa đào tạo kéo dài 3 ngày, trang 
bị cho nhân viên kiến thức, kỹ năng giúp mang 
lại hiệu quả cao hơn trong công việc và kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn các hành vi sai trái. Khóa 
đào tạo là một phần trong sáng kiến của Chính 
phủ nhằm giải quyết những lỗ hổng và thách 
thức của dịch vụ công.n  (Theo Nyasa Times)

NIGERIA:  

Yếu kém trong lãnh đạo tại NBP làm suy giảm 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
r THANH XUYÊN

Hội đồng Báo cáo tài chính Anh vừa bổ 
nhiệm Giám đốc kiểm toán các địa phương 
lần đầu tiên, chuẩn bị cho quá trình chuyển 
đổi sang Cơ quan Kiểm toán, Báo cáo và 
Quản trị.                                     (Theo FRC)     

Hãng kiểm toán BDO đang đẩy mạnh thu 
hút vốn cổ phần tư nhân để “phục hồi mạnh 
mẽ sau đại dịch và đạt mục tiêu tăng trưởng”.  

(Theo BDO)     
Hãng kiểm toán PKF cho biết, Hãng 

đang thực hiện các chiến lược nhằm thúc đẩy 
hoạt động tại khu vực Midlands (miền trung 
nước Anh).n       (Theo accountancy)    

YẾN NHI
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