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Đó còn là sự nỗ lực cố gắng, phối hợp 
nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan 
chức năng PCTN, tiêu cực mà trước 
hết là cơ quan kiểm tra, nội chính của 
Đảng, thanh tra, kiểm toán. Đồng thời, 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 
của nhân dân, báo chí và toàn xã hội đã 
tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công 
tác PCTN, tiêu cực. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác PCTN, tiêu cực thời gian qua 
vẫn còn một số hạn chế. Đặc biệt, công 

 ❱ LÊ HÒA

Niềm tin của nhân dân 
đối với Đảng được nâng lên 
Chặng đường 10 năm tuy chưa dài 

nhưng đã khẳng định vai trò quan trọng 
của Ban Chỉ đạo Trung ương (T.Ư) về 
PCTN, tiêu cực trực thuộc Bộ Chính 
trị, do Tổng Bí thư đứng đầu. Công tác 
PCTN, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo 
quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, 
đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị 
rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá.  

Kết quả đạt được trong 10 năm qua là 
hàng trăm vụ án, vụ việc được kiểm tra, 
thanh tra, điều tra, xử lý; hàng nghìn bị 
cáo bị truy tố, xét xử nghiêm minh; hàng 
nghìn cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao 
cấp bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc; hàng 
chục nghìn tỷ đồng, hàng triệu m2 đất 
được thu hồi về cho Nhà nước. Không 
chỉ dừng lại ở những con số, nhiều ý kiến 
cho rằng, kết quả PCTN, tiêu cực có tính 
căn cốt, nền tảng, giá trị hơn tiền bạc là 
niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh 
đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, 
giám sát của Quốc hội, điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 
cấp, các ngành được nâng lên rõ rệt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư 
Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan 
Đình Trạc - Phó Trưởng Ban Thường 
trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, tiêu 
cực - chia sẻ, công tác PCTN, tiêu cực 
đạt được nhiều kết quả quan trọng là 
nhờ công lao của Tổng Bí thư, Trưởng 
Ban Chỉ đạo và các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, người đứng đầu và 
lãnh đạo chủ chốt các cấp - những tấm 
gương mẫu mực, “nói đi đôi với làm”. 

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ CHỐNG THAM NHŨNG!

tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là giáo 
dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết 
kiệm không tham nhũng chưa được 
quan tâm đúng mức. Cơ chế, chính 
sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn 
sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham 
nhũng, tiêu cực. Một số giải pháp phòng 
ngừa tham nhũng, tiêu cực còn hình 
thức, hiệu quả chưa cao…

Công tác thanh tra, kiểm toán 
phải được tiến hành thường xuyên
Để khắc phục các bất cập trong công 

tác PCTN, tiêu cực, Phó Chủ nhiệm 
Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần 
Văn Rón cho rằng, cần thực hiện nghiêm 
các quy định về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên; tăng cường quản 
lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản 
lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất 
là người đứng đầu khi để xảy ra các vụ 
án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong 
ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị thuộc 
trách nhiệm phụ trách và quản lý... 

“Kiểm tra, kỷ luật của Đảng đi trước, 
mở đường đã và đang là bài học thực 
tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Điều này cũng đòi hỏi các 
cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm 
tra các cấp cần tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, xác định đây là công 
việc hệ trọng, được tiến hành một cách 
thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên 
trì, không tự thỏa mãn, bằng lòng với 
những kết quả đạt được” - ông Trần Văn 
Rón nhấn mạnh.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 
năm công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn 
2012-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã nhận định, PCTN là “chống 

giặc nội xâm”, vì vậy, “đây là nhiệm vụ 
rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó 
khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải 
tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, 
liên tục, bền bỉ, “không nghỉ”, “không 
ngừng” ở tất cả các cấp, các ngành, các 
lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ các biện 
pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành 
chính, kinh tế, hình sự với những bước 
đi vững chắc, tích cực, chủ động, có 
trọng tâm, trọng điểm và phải xây dựng 
một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ. 

Để thực hiện được nhiệm vụ đó, 
Tổng Bí thư yêu cầu, Ban Chỉ đạo T.Ư 
về PCTN, tiêu cực, các Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh và các cơ quan nội chính T.Ư cũng 
như địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn 
đấu nhiều hơn nữa trên con đường đổi 
mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động trong giai đoạn phát triển 
mới. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh, 
nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo 
dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiết 
kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong 
cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; 
đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi 
hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm 
các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn 
chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; 
nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham 
nhũng. “Công tác kiểm tra, giám sát, 
thanh tra, kiểm toán phải được tiến 
hành thường xuyên, toàn diện và công 
khai, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung 
vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có 
nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, 
về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ” - Tổng Bí thư lưu ý./.

Thời gian qua, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư đã ban hành 250 văn bản về xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị và PCTN. Quốc hội đã sửa đổi, 
bổ sung, ban hành mới hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị 
quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
hơn 2.600 nghị định, quyết định; các Bộ, ngành, địa 
phương đã ban hành hàng nghìn văn bản quy phạm 
pháp luật để kịp thời thể chế hóa và triển khai thực 
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về quản lý 

kinh tế - xã hội, PCTN, tiêu cực.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: TTXVN

10 NĂM QUA (2012-2022), DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN), TIÊU CỰC 
NGÀY CÀNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU, ĐƯỢC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN ĐỒNG TÌNH, ỦNG HỘ, ĐÁNH GIÁ CAO; CỘNG ĐỒNG 
QUỐC TẾ GHI NHẬN. TUY VẬY, CHẶNG ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC VẪN CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM…

Phải xây dựng cho được một cơ chế 
phòng ngừa chặt chẽ để “không thể 

tham nhũng”; một cơ chế răn đe, trừng 
trị nghiêm khắc để “không dám tham 

nhũng” và một cơ chế bảo đảm để 
“không cần tham nhũng”.

Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng
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“Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng”. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 ❱MINH CÔNG

Với những người Kiểm toán nhà nước 
(KTNN), lời hát trong ca khúc Bài ca 
kiểm toán nhà nước đã trở thành người 
bạn đồng hành: “Vì nền tài chính đất 
nước sáng tươi… Tài đức vẹn toàn, đội 
ngũ sẵn sàng, Kiểm toán Việt Nam vững 
vàng đi lên”.

Đó không chỉ là những câu hát thân 
quen, gần gũi mà chính là hành động thực 
tế, truyền thống tốt đẹp, tương lai tươi sáng 
với niềm tự hào, tâm tư, nguyện vọng, ý 
chí, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động KTNN. 28 năm qua, 
trên chặng đường trưởng thành và phát 
triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, 
giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, hệ thống 
chính trị và nhân dân, KTNN Việt Nam đã, 
đang và sẽ tiếp tục làm tròn vinh dự, trách 
nhiệm của mình, xứng đáng với niềm tin 
yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 11/7/1994, Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 
Nghị định số 70/CP, chính thức khai sinh 
KTNN và ngày này trở thành ngày truyền 
thống của KTNN.

Năm 2005, Luật Kiểm toán nhà nước ra 
đời và được thay thế bằng Luật Kiểm toán 
nhà nước sửa đổi năm 2015 đã tạo khuôn 
khổ pháp lý vững chắc cho hoạt động của 
KTNN. Luật Kiểm toán nhà nước được 
ban hành đã “quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của 
KTNN; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng 
Kiểm toán nhà nước; quyền hạn và trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan đối với hoạt động của KTNN”.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 2013 đã có quy định 
rõ ràng địa vị pháp lý của KTNN. Cụ thể, 
tại Điều 118: “KTNN là cơ quan do Quốc 
hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân 
theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc 
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”.

Các quy định của Hiến pháp, pháp luật, 
sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ 
của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị 
và nhân dân, cùng với nỗ lực phấn đấu 
của KTNN đã đem lại những kết quả tích 
cực để KTNN đóng góp thiết thực cho đất 
nước. Thời gian qua, dư luận cả nước đánh 
giá cao cố gắng của KTNN trong việc bảo 
vệ giữ gìn tài sản công, trong cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí. Nhiều phần thưởng cao quý, đặc 
biệt là niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, 
nhân dân thật sự là niềm tự hào, nguồn 
cổ vũ lớn lao đối với cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động KTNN. Trong 
dịp kỷ niệm 25 ngày truyền thống KTNN 
(11/7/1994 - 11/7/2019), Lãnh đạo Quốc 
hội khóa XIV đã biểu dương: “Trải qua 
25 năm xây dựng và trưởng thành, KTNN 
đã có những bước phát triển vững chắc, 

TÀI ĐỨC VẸN TOÀN, ĐỘI NGŨ SẴN SÀNG, 
VỮNG VÀNG ĐI LÊN

nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang 
của mình. Sự gương mẫu của đội ngũ cán 
bộ, sự tự giác rèn luyện phấn đấu của từng 
đảng viên, công chức, viên chức, người lao 
động. Giữ mình trong sạch, liêm chính, 
liêm sỉ và danh dự của KTNN, không dính 
vào tham nhũng tiêu cực, không vi phạm 
những điều cấm trong Luật Kiểm toán 
nhà nước cũng như kỷ luật Đảng, pháp 
luật Nhà nước. Các hoạt động học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh của KTNN cần gắn chặt 
với các phong trào thi đua yêu nước, nhất 
là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó 
nâng cao thêm tinh thần đoàn kết thống 
nhất, đạo đức, trách nhiệm, chuyên môn 
nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và công 
chức, viên chức, người lao động để KTNN 
hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được 
giao. Đầu năm nay, phát biểu trên Báo 
Kiểm toán về tình hình thực hiện nhiệm 
vụ năm 2021 và kế hoạch công tác năm 
2022, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà 
nước - đã chỉ rõ: Bài học thành công cũng 
như phương châm hành động của KTNN 
trong năm 2022 và các năm tiếp theo vẫn 
phải là “Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và 
đạo đức công vụ”.

Cùng với cố gắng của mình, KTNN 
luôn mong được sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng 
hành, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Quốc 
hội, hệ thống chính trị và nhân dân.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, 
hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Quốc hội 
có ý nghĩa quan trọng để KTNN trưởng 
thành, phát triển đồng hành cùng đất 
nước. Đơn cử như, nếu những bất cập 
trong nội dung cũng như việc thực hiện 

toàn diện… Hoạt động của KTNN đã 
giúp phát hiện và ngăn chặn những hành 
vi vi phạm pháp luật, góp phần thực hành 
tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, 
thất thoát, lãng phí, lành mạnh hóa nền 
tài chính quốc gia. Những kết quả trong 
hoạt động của KTNN đã đóng góp tích 
cực vào thành tựu chung của đất nước, 
khẳng định vai trò của cơ quan kiểm tra 
tài chính công, tài sản công có uy tín và 
trách nhiệm trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của 
đất nước”.

Tình hình và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ 
Tổ quốc nói chung và yêu cầu, nhiệm vụ 
của KTNN nói riêng, ngày càng nặng nề, 
đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục kiên quyết, 
kiên trì, nỗ lực phấn đấu để đạt được 
những thành tích to lớn hơn nữa. 

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đó, 
cần có sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của 
KTNN và cả cộng đồng. Trước hết, KTNN 
phải không ngừng phấn đấu để ngày 
càng phát triển, thực hiện tốt chức trách, 

Bài học thành công cũng như 
phương châm hành động của 

KTNN trong năm 2022 và các năm 
tiếp theo vẫn phải là “Đoàn kết, 
kỷ cương, chất lượng và đạo đức 

công vụ".

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước 
Trần Sỹ Thanh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TTXVN

Luật Kiểm toán nhà nước được kịp thời 
hoàn thiện, triển khai sâu rộng sẽ nâng 
cao hơn nữa địa vị pháp lý của KTNN và 
tạo rất nhiều thuận lợi để KTNN hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. 
Việc phối hợp chặt chẽ, đồng tình ủng 
hộ của hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, 
đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với hoạt động KTNN. Chẳng hạn, nếu 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… tự 
giác phối hợp, tích cực hỗ trợ với KTNN, 
giúp KTNN thực hiện nhiệm vụ kiểm 
toán của mình thì kết quả kiểm toán sẽ 
đạt kết quả thiết thực, đem lại lợi ích cho 
Nhà nước cũng như chính cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp được kiểm toán. Chúng 
ta phải đoàn kết thống nhất để cùng 
phối hợp chấp hành đúng các quy định 
của Luật Kiểm toán nhà nước, không vi 
phạm những điều cấm trong Luật. Cụ thể 
là: Không lợi dụng hoạt động kiểm toán 
để tiêu cực, tham nhũng; không cản trở, 
gây khó khăn, can thiệp trái phép vào 
hoạt động kiểm toán; không mua chuộc, 
cung cấp thông tin sai lệch, thiếu trung 
thực… cho hoạt động kiểm toán… Trong 
đó đáng chú ý là các đơn vị được kiểm 
toán phải hợp tác cùng KTNN thực hiện 
những kết luận kiểm toán, như quy định 
tại Điều 57 của Luật Kiểm toán nhà nước 
về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán: 
“…6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, 
kiến nghị kiểm toán của KTNN về quản 
lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, 
thực hiện biện pháp để khắc phục yếu 
kém trong hoạt động của mình theo kết 
luận, kiến nghị của KTNN; báo cáo bằng 
văn bản về việc thực hiện kết luận, kiến 
nghị đó cho KTNN”.

Thực tế 28 năm qua cũng chỉ rõ hoạt 
động của KTNN phải luôn có sự đồng 
hành, hỗ trợ to lớn của nhân dân. Vì vậy, 
chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” 
của Đảng phải luôn luôn được quán triệt, 
vận dụng, thực hiện đúng đắn, phù hợp, 
hiệu quả trong hoạt động của KTNN.

Ngày 21/01/2022, trong Thư chúc Tết 
gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động KTNN, đồng chí Vương Đình Huệ - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội 
- đã bày tỏ sự tin tưởng: “KTNN sẽ tiếp 
tục giữ gìn, phát huy truyền thống “Công 
minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm 
sáng”, góp phần xây dựng KTNN thực sự 
là cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại, trách 
nhiệm và uy tín, xứng đáng với kỳ vọng 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Đây 
là nguồn động viên, cổ vũ, là mục tiêu để 
KTNN phấn đấu thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của mình với kết quả cao nhất. 

Và như vậy, KTNN đã, đang và sẽ tiếp tục 
góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước và 
nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh./.
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“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn 
quả nhớ người trồng cây” đã 
trở thành đạo lý, truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 
từ bao đời nay. Trong thời đại 
Hồ Chí Minh, công tác chăm 
sóc thương binh, gia đình liệt 
sĩ (nay gọi chung là người có 
công với cách mạng) luôn 
được quan tâm thực hiện với 
những việc làm thiết thực, hiệu 
quả của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh rất chú trọng đến việc 
chăm sóc người có công với 
nước. Tư tưởng cùng sự chỉ 
đạo và những việc làm thiết 
thực của Người đã, đang và 
tiếp tục trở thành sự mẫu mực, 
ngời sáng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm 
xác định rõ: “Sự hy sinh anh 
dũng của liệt sĩ đã làm cho đất 
nước ta nở hoa độc lập, kết 
quả tự do” và “Thương binh 
là những người đã hy sinh gia 
đình, hy sinh xương máu để 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng 
bào”. Vì vậy, Hồ Chủ tịch yêu 
cầu: “Nhân dân ta đời đời ghi 
nhớ công ơn các liệt sĩ” và “Tổ 
quốc, đồng bào, phải biết ơn, 
phải giúp đỡ” thương binh. 
Người kêu gọi: “…Thương 
binh, bệnh binh, gia đình 
quân nhân và gia đình liệt sĩ 
là những người có công với Tổ 
quốc, với nhân dân. Cho nên 
bổn phận chúng ta là phải biết 
ơn, phải thương yêu và giúp 
đỡ họ”. Người mong muốn: 
“Phải coi việc giúp đỡ thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ là nghĩa vụ chứ không phải 
là việc làm phúc”. Theo quan 
điểm của Hồ Chủ tịch, sự tri 
ân, giúp đỡ ấy phải thiết thực, 
hiệu quả, thường xuyên, thể 
hiện tình cảm, trách nhiệm, 
nghĩa vụ của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân với những người 
có công với nước. 

Ngày 16/02/1946, Hồ Chủ 
tịch ký sắc lệnh số 20/SL, quy 
định chế độ hưu bổng, thương 
tật và tiền tuất tử sĩ. Đây chính 
là văn bản pháp lý đầu tiên của 
nhà nước thực hiện chế độ 
chăm sóc người có công với 
nước. Thực hiện chỉ thị của Hồ 
Chủ tịch chọn một ngày nào 
đó làm ngày thương binh, liệt 
sĩ, “là một dịp để cho đồng bào 
ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và 
tỏ lòng yêu mến” với thương 
binh, gia đình liệt sĩ, tháng 

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG TRI ÂN 
NGƯỜI CÓ CÔNG

131/2021/NĐ-CP “Quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành 
Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng”. Qua đó, 
tiếp tục tạo cơ sở pháp lý và 
điều kiện thuận lợi để cả nước 
phấn đấu thực hiện tốt công 
tác chăm sóc người có công 
với nước với mục tiêu đặt ra là: 
“Bảo đảm mức sống của người 
có công với cách mạng bằng 
hoặc cao hơn mức sống trung 
bình của cộng đồng dân cư 
nơi cư trú”. Cùng với các chế 
độ ưu đãi theo quy định chung 
của Nhà nước, phong trào đền 
ơn đáp nghĩa phát triển mạnh 
mẽ trong cả cộng đồng với sự 
tham gia, hưởng ứng của đông 
đảo nhân dân. Các phong trào 
xã hội hóa như: Xây dựng Quỹ 
Đền ơn đáp nghĩa, tặng Nhà 
tình nghĩa, Sổ tiết kiệm tình 
nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, 
tặng quà người có công, hỗ trợ 
người có công trong sản xuất, 
kinh doanh… diễn ra thường 
xuyên, sôi động, hiệu quả. Bản 
thân người có công cũng chủ 

6/1947, Hội nghị đại biểu của 
Tổng bộ Việt Minh và đại diện 
các tổ chức đoàn thể, một số 
địa phương họp tại xã Hùng 
Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên đã nhất trí lấy ngày 
27/7/1947 làm ngày “Thương 
binh toàn quốc”. Đến tháng 
7/1955, Đảng và Nhà nước đã 
đổi tên ngày “Thương binh 
toàn quốc” 27/7 thành “Ngày 
thương binh, liệt sĩ” 27/7.

Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta luôn nỗ lực làm theo tư 
tưởng, tình cảm và tấm gương 
Hồ Chí Minh trong chăm sóc 
người có công. Trong mọi 
hoàn cảnh, điều kiện, Đảng 
đều có chủ trương, chính sách, 
biện pháp hữu hiệu quan tâm 
chăm lo đời sống mọi mặt của 
người có công. Nghị quyết Đại 
hội Đảng thường xuyên đề ra 
nội dung, giải pháp chăm sóc 
người có công và tích cực huy 
động sức mạnh của Đảng, hệ 
thống chính trị và toàn dân 
cùng thực hiện. Những năm 
gần đây, công tác chăm sóc 
người có công càng được chú 
trọng hơn. Tháng 9/2017, Ban 
Bí thư Trung ương Đảng đã 
ra Chỉ thị số 14-CT/TW “Về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với người 
có công với cách mạng”. Ngày 
09/12/2020, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành Pháp 
lệnh số 02/2020/UBTVQH14 
về ưu đãi người có công với 
cách mạng, ngày 30/12/2021 
Chính phủ ra Nghị định số 

Phải coi việc giúp đỡ thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ là nghĩa vụ chứ không phải 

là việc làm phúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn KTNN dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Minh Thái

động, tự giác nỗ lực vượt khó 
vươn lên, tự chăm lo cho cuộc 
sống của bản thân và gia đình. 
Nhờ vậy, đời sống mọi mặt của 
người có công trên phạm vi 
cả nước luôn ổn định và phát 
triển. Nhiều gia đình người 
có công còn có mức sống khá 
và giàu, trở thành những tấm 
gương tốt trên địa bàn dân cư. 

Hòa cùng phong trào chung 
của cả nước, Kiểm toán nhà 
nước đã có đóng góp tích cực 
vào hoạt động tri ân người có 
công với cách mạng. Cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động của Kiểm 
toán nhà nước tự giác tham gia 
Đền ơn đáp nghĩa với nhiều 
việc làm cụ thể, thiết thực. 
Hằng năm, nhất là dịp 27/7, 
Kiểm toán nhà nước chủ động, 
tích cực tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà người có công. Nhiều đoàn 
cán bộ Kiểm toán nhà nước 
đến tận nơi thăm tặng quà các 
thương binh, bệnh binh đang 
điều trị tại Trung tâm Điều 
dưỡng thương binh và Khu 
Điều dưỡng thương binh tâm 
thần tại tỉnh Nghệ An; Trung 
tâm Điều dưỡng thương binh 
Thuận Thành, Bắc Ninh. Cán 
bộ và nhân dân ở xã Sơn Trà 
và xã Quang Diệm của huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
vẫn còn xúc động nhớ về tình 
cảm đằm thắm mà Công đoàn 
Kiểm toán nhà nước phối hợp 
với Công đoàn Thanh tra Kiểm 
toán nhà nước và Công đoàn 
Kiểm toán nhà nước chuyên 

ngành VI dành cho người có 
công ở địa phương với hai ngôi 
nhà tình nghĩa và những suất 
quà tri ân nhiều ý nghĩa. Việc 
làm có nhiều ý nghĩa sâu sắc 
là Kiểm toán nhà nước luôn 
chú ý giáo dục tuổi trẻ Kiểm 
toán nhà nước thông qua 
những việc làm cụ thể tri ân 
người công với cách mạng, lực 
lượng vũ trang nhân dân. Vừa 
qua, Đoàn Thanh niên Kiểm 
toán nhà nước đã phối hợp 
với Đoàn Thanh niên Sở Tài 
chính tỉnh Nghệ An tổ chức 
Chương trình Vì biển đảo quê 
hương năm 2022, tặng quà 
cán bộ, chiến sĩ đang công 
tác tại Đảo Mắt, thị xã Cửa 
Lò, tỉnh Nghệ An. Kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh liệt sĩ 
năm nay, nhiều hoạt động tri 
ân của Kiểm toán nhà nước, 
trong đó có lực lượng trẻ đã và 
đang được triển khai sôi động, 
hiệu quả.

Bên cạnh những thành tựu 
cơ bản, nổi bật, hiện nay công 
tác chăm sóc người có công vẫn 
tồn tại một số hạn chế, khuyết 
điểm. Một bộ phận người có 
công, nhất là các đối tượng 
bị thương tật nặng, tuổi cao, 
sức yếu, cuộc sống còn khó 
khăn. Việc chăm sóc về y tế, 
giáo dục, hỗ trợ việc làm cho 
người có công và thân nhân 
của họ vẫn còn hạn chế, nhất 
là ở các địa bàn vùng sâu, vùng 
xa. Hiện tượng khai man hồ sơ 
để hưởng chính sách ưu đãi, lợi 
dụng chính sách ưu đãi để ăn 
chặn, thu lợi bất chính… chưa 
được phát hiện, ngăn chặn, xử 
lý kịp thời, dứt điểm, gây bức 
xúc trong dư luận xã hội. Một 
số chính sách ưu đãi người có 
công còn bất cập nhưng chậm 
được điều chỉnh, khắc phục…

Vì vậy, đòi hỏi Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta phải sớm 
khắc phục những hạn chế, 
khuyết điểm trên, đồng thời 
tiếp tục phấn đấu thực hiện 
có hiệu quả hơn nữa công tác 
chăm sóc người có công theo 
đúng Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng đã đề ra: “Thực hiện tốt 
chính sách ưu đãi người có 
công, đẩy mạnh các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục cải 
thiện đời sống vật chất, tinh 
thần cho người có công; bảo 
đảm chế độ ưu đãi người có 
công và gia đình người có công 
phù hợp với xu hướng tăng 
trưởng kinh tế, tiến bộ và công 
bằng xã hội”./.
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“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn 
quả nhớ người trồng cây” đã 
trở thành đạo lý, truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 
từ bao đời nay. Trong thời đại 
Hồ Chí Minh, công tác chăm 
sóc thương binh, gia đình liệt 
sĩ (nay gọi chung là người có 
công với cách mạng) luôn 
được quan tâm thực hiện với 
những việc làm thiết thực, hiệu 
quả của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh rất chú trọng đến việc 
chăm sóc người có công với 
nước. Tư tưởng cùng sự chỉ 
đạo và những việc làm thiết 
thực của Người đã, đang và 
tiếp tục trở thành sự mẫu mực, 
ngời sáng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm 
xác định rõ: “Sự hy sinh anh 
dũng của liệt sĩ đã làm cho đất 
nước ta nở hoa độc lập, kết 
quả tự do” và “Thương binh 
là những người đã hy sinh gia 
đình, hy sinh xương máu để 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng 
bào”. Vì vậy, Hồ Chủ tịch yêu 
cầu: “Nhân dân ta đời đời ghi 
nhớ công ơn các liệt sĩ” và “Tổ 
quốc, đồng bào, phải biết ơn, 
phải giúp đỡ” thương binh. 
Người kêu gọi: “…Thương 
binh, bệnh binh, gia đình 
quân nhân và gia đình liệt sĩ 
là những người có công với Tổ 
quốc, với nhân dân. Cho nên 
bổn phận chúng ta là phải biết 
ơn, phải thương yêu và giúp 
đỡ họ”. Người mong muốn: 
“Phải coi việc giúp đỡ thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ là nghĩa vụ chứ không phải 
là việc làm phúc”. Theo quan 
điểm của Hồ Chủ tịch, sự tri 
ân, giúp đỡ ấy phải thiết thực, 
hiệu quả, thường xuyên, thể 
hiện tình cảm, trách nhiệm, 
nghĩa vụ của Đảng, Nhà nước 
và nhân dân với những người 
có công với nước. 

Ngày 16/02/1946, Hồ Chủ 
tịch ký sắc lệnh số 20/SL, quy 
định chế độ hưu bổng, thương 
tật và tiền tuất tử sĩ. Đây chính 
là văn bản pháp lý đầu tiên của 
nhà nước thực hiện chế độ 
chăm sóc người có công với 
nước. Thực hiện chỉ thị của Hồ 
Chủ tịch chọn một ngày nào 
đó làm ngày thương binh, liệt 
sĩ, “là một dịp để cho đồng bào 
ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và 
tỏ lòng yêu mến” với thương 
binh, gia đình liệt sĩ, tháng 

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG TRI ÂN 
NGƯỜI CÓ CÔNG

131/2021/NĐ-CP “Quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành 
Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng”. Qua đó, 
tiếp tục tạo cơ sở pháp lý và 
điều kiện thuận lợi để cả nước 
phấn đấu thực hiện tốt công 
tác chăm sóc người có công 
với nước với mục tiêu đặt ra là: 
“Bảo đảm mức sống của người 
có công với cách mạng bằng 
hoặc cao hơn mức sống trung 
bình của cộng đồng dân cư 
nơi cư trú”. Cùng với các chế 
độ ưu đãi theo quy định chung 
của Nhà nước, phong trào đền 
ơn đáp nghĩa phát triển mạnh 
mẽ trong cả cộng đồng với sự 
tham gia, hưởng ứng của đông 
đảo nhân dân. Các phong trào 
xã hội hóa như: Xây dựng Quỹ 
Đền ơn đáp nghĩa, tặng Nhà 
tình nghĩa, Sổ tiết kiệm tình 
nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, 
tặng quà người có công, hỗ trợ 
người có công trong sản xuất, 
kinh doanh… diễn ra thường 
xuyên, sôi động, hiệu quả. Bản 
thân người có công cũng chủ 

6/1947, Hội nghị đại biểu của 
Tổng bộ Việt Minh và đại diện 
các tổ chức đoàn thể, một số 
địa phương họp tại xã Hùng 
Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên đã nhất trí lấy ngày 
27/7/1947 làm ngày “Thương 
binh toàn quốc”. Đến tháng 
7/1955, Đảng và Nhà nước đã 
đổi tên ngày “Thương binh 
toàn quốc” 27/7 thành “Ngày 
thương binh, liệt sĩ” 27/7.

Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta luôn nỗ lực làm theo tư 
tưởng, tình cảm và tấm gương 
Hồ Chí Minh trong chăm sóc 
người có công. Trong mọi 
hoàn cảnh, điều kiện, Đảng 
đều có chủ trương, chính sách, 
biện pháp hữu hiệu quan tâm 
chăm lo đời sống mọi mặt của 
người có công. Nghị quyết Đại 
hội Đảng thường xuyên đề ra 
nội dung, giải pháp chăm sóc 
người có công và tích cực huy 
động sức mạnh của Đảng, hệ 
thống chính trị và toàn dân 
cùng thực hiện. Những năm 
gần đây, công tác chăm sóc 
người có công càng được chú 
trọng hơn. Tháng 9/2017, Ban 
Bí thư Trung ương Đảng đã 
ra Chỉ thị số 14-CT/TW “Về 
tiếp tục tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với người 
có công với cách mạng”. Ngày 
09/12/2020, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành Pháp 
lệnh số 02/2020/UBTVQH14 
về ưu đãi người có công với 
cách mạng, ngày 30/12/2021 
Chính phủ ra Nghị định số 

Phải coi việc giúp đỡ thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt 
sĩ là nghĩa vụ chứ không phải 

là việc làm phúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn KTNN dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Minh Thái

động, tự giác nỗ lực vượt khó 
vươn lên, tự chăm lo cho cuộc 
sống của bản thân và gia đình. 
Nhờ vậy, đời sống mọi mặt của 
người có công trên phạm vi 
cả nước luôn ổn định và phát 
triển. Nhiều gia đình người 
có công còn có mức sống khá 
và giàu, trở thành những tấm 
gương tốt trên địa bàn dân cư. 

Hòa cùng phong trào chung 
của cả nước, Kiểm toán nhà 
nước đã có đóng góp tích cực 
vào hoạt động tri ân người có 
công với cách mạng. Cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động của Kiểm 
toán nhà nước tự giác tham gia 
Đền ơn đáp nghĩa với nhiều 
việc làm cụ thể, thiết thực. 
Hằng năm, nhất là dịp 27/7, 
Kiểm toán nhà nước chủ động, 
tích cực tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà người có công. Nhiều đoàn 
cán bộ Kiểm toán nhà nước 
đến tận nơi thăm tặng quà các 
thương binh, bệnh binh đang 
điều trị tại Trung tâm Điều 
dưỡng thương binh và Khu 
Điều dưỡng thương binh tâm 
thần tại tỉnh Nghệ An; Trung 
tâm Điều dưỡng thương binh 
Thuận Thành, Bắc Ninh. Cán 
bộ và nhân dân ở xã Sơn Trà 
và xã Quang Diệm của huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
vẫn còn xúc động nhớ về tình 
cảm đằm thắm mà Công đoàn 
Kiểm toán nhà nước phối hợp 
với Công đoàn Thanh tra Kiểm 
toán nhà nước và Công đoàn 
Kiểm toán nhà nước chuyên 

ngành VI dành cho người có 
công ở địa phương với hai ngôi 
nhà tình nghĩa và những suất 
quà tri ân nhiều ý nghĩa. Việc 
làm có nhiều ý nghĩa sâu sắc 
là Kiểm toán nhà nước luôn 
chú ý giáo dục tuổi trẻ Kiểm 
toán nhà nước thông qua 
những việc làm cụ thể tri ân 
người công với cách mạng, lực 
lượng vũ trang nhân dân. Vừa 
qua, Đoàn Thanh niên Kiểm 
toán nhà nước đã phối hợp 
với Đoàn Thanh niên Sở Tài 
chính tỉnh Nghệ An tổ chức 
Chương trình Vì biển đảo quê 
hương năm 2022, tặng quà 
cán bộ, chiến sĩ đang công 
tác tại Đảo Mắt, thị xã Cửa 
Lò, tỉnh Nghệ An. Kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh liệt sĩ 
năm nay, nhiều hoạt động tri 
ân của Kiểm toán nhà nước, 
trong đó có lực lượng trẻ đã và 
đang được triển khai sôi động, 
hiệu quả.

Bên cạnh những thành tựu 
cơ bản, nổi bật, hiện nay công 
tác chăm sóc người có công vẫn 
tồn tại một số hạn chế, khuyết 
điểm. Một bộ phận người có 
công, nhất là các đối tượng 
bị thương tật nặng, tuổi cao, 
sức yếu, cuộc sống còn khó 
khăn. Việc chăm sóc về y tế, 
giáo dục, hỗ trợ việc làm cho 
người có công và thân nhân 
của họ vẫn còn hạn chế, nhất 
là ở các địa bàn vùng sâu, vùng 
xa. Hiện tượng khai man hồ sơ 
để hưởng chính sách ưu đãi, lợi 
dụng chính sách ưu đãi để ăn 
chặn, thu lợi bất chính… chưa 
được phát hiện, ngăn chặn, xử 
lý kịp thời, dứt điểm, gây bức 
xúc trong dư luận xã hội. Một 
số chính sách ưu đãi người có 
công còn bất cập nhưng chậm 
được điều chỉnh, khắc phục…

Vì vậy, đòi hỏi Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta phải sớm 
khắc phục những hạn chế, 
khuyết điểm trên, đồng thời 
tiếp tục phấn đấu thực hiện 
có hiệu quả hơn nữa công tác 
chăm sóc người có công theo 
đúng Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng đã đề ra: “Thực hiện tốt 
chính sách ưu đãi người có 
công, đẩy mạnh các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục cải 
thiện đời sống vật chất, tinh 
thần cho người có công; bảo 
đảm chế độ ưu đãi người có 
công và gia đình người có công 
phù hợp với xu hướng tăng 
trưởng kinh tế, tiến bộ và công 
bằng xã hội”./.



CHÍNH TRỊThứ năm 07/7/20224 Nếu không xác định được con số lãng phí để ý thức 
được sự cần thiết, để quyết tâm chống lãng phí, thì 
công tác chống lãng phí sẽ khó hiệu quả.

 Đại biểu Quốc hội Ngô Trung Thành (Đoàn Đắk Lắk)

 ❱NGUYỄN HỒNG

Đánh giá đầy đủ, 
nhận diện đúng thực trạng
Trên cơ sở Luật Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, hằng năm, Thủ tướng 
Chính phủ đều ban hành Chương trình 
tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP; 
các chỉ thị về tăng cường THTK, CLP 
trên các lĩnh vực. Các Bộ, ngành, địa 
phương đã ban hành nhiều văn bản 
triển khai và thực hiện. Nhờ vậy, việc 
THTK, CLP đã đạt được một số kết quả 
quan trọng.

Tuy nhiên, từ báo cáo kết quả THTK, 
CLP của Chính phủ cũng như thực tiễn 
giám sát của Quốc hội, nhiều đại biểu 
Quốc hội đều có chung nhận định, tình 
trạng lãng phí còn lớn, đặc biệt trong 
lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước 
(NSNN), đầu tư xây dựng cơ bản, mua 
sắm công, quản lý đất đai, tài sản công, 
tài nguyên và khoáng sản… Công tác 
thực hành tiết kiệm nhiều lúc, nhiều 
nơi chưa được thực hiện triệt để; việc 
phát hiện, xử lý lãng phí còn chậm, có 
nơi còn chưa kiên quyết. 

Đặc biệt, các đại biểu chỉ ra, công tác 
thực hành tiết kiệm chưa được đánh giá 
một cách đầy đủ và phản ánh đúng bản 
chất. Minh chứng là kết quả tiết kiệm 
chi thường xuyên chủ yếu là 10% bắt 
buộc; số tiền tiết kiệm từ đấu thầu, đấu 
giá chưa thể yên tâm và coi là tiết kiệm 
khi đi liền với đó là chất lượng thực hiện 
hiệu quả thấp, thời gian kéo dài, chi phí 
tăng lên. Việc sử dụng nguồn tiết kiệm 
như thế nào, hiệu quả ra sao cũng chưa 
được đánh giá… 

Cùng với đó, tình trạng lãng phí diễn 
ra trong thời gian dài, song chuyển biến 
chậm. Tình trạng lãng phí đất đai, dự án 
treo, hiệu quả đầu tư thấp, thu hồi tài 
sản tham nhũng chậm, cải cách hành 
chính chưa đạt yêu cầu, nhất là tình 
trạng chậm giải ngân nguồn vốn đầu 
tư, làm ảnh hưởng đến mục tiêu phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước… tất cả đều là lãng phí làm thất 

TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA 
XV, LẦN ĐẦU TIÊN QUỐC HỘI THẢO 
LUẬN TOÀN THỂ VỀ KẾT QUẢ THỰC 
HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 
(THTK, CLP). PHIÊN THẢO LUẬN CŨNG 
ĐƯỢC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 
TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN 
CẢ NƯỚC THEO DÕI, GIÁM SÁT. SỰ ĐỔI 
MỚI NÀY MỘT LẦN NỮA TRUYỀN ĐI 
THÔNG ĐIỆP MẠNH MẼ VỀ VIỆC ĐƯA 
THTK, CLP TRỞ THÀNH MỘT PHONG 
TRÀO SÂU RỘNG VÀ THỰC CHẤT 
TRONG CUỘC SỐNG, TRÊN TẤT CẢ 
CÁC LĨNH VỰC.

thoát nguồn lực quốc gia, là nguyên 
nhân làm suy yếu nguồn lực, kìm hãm 
sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng 
đến lòng tin của nhân dân. “Chúng ta 
đã rất quyết liệt, nghiêm trị tội tham ô, 
tội tham nhũng nhưng chưa từng xử lý 
tội lãng phí, trong khi lãng phí nguy hại 
hơn, như một căn bệnh, thậm chí nguy 
hại hơn cả tham ô, tham nhũng” - đại 
biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy 
(Đoàn Tây Ninh) trăn trở.

Đại biểu Ngô Trung Thành (Đoàn 
Đắk Lắk) cũng nhấn mạnh, nếu không 
chống được lãng phí sẽ rất nguy hại khi 
đất đai để hoang hóa, không đưa vào sử 
dụng, tạo ra của cải vật chất; vốn ODA 
vay về nhưng chậm giải ngân, chậm sử 
dụng trong khi vẫn phải trả lãi; công 
trình do chậm giải phóng mặt bằng dẫn 
đến chậm tiến độ, đội vốn… Đại biểu 
cho rằng, phải làm rõ tiết kiệm được 
gì, tiết kiệm được bao nhiêu, chống 
lãng phí được gì, chống lãng phí được 
bao nhiêu, còn lãng phí gì, lãng phí bao 

TẠO CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT, THỰC CHẤT 
TRONG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

nhiêu? Bởi nếu không xác định được 
con số lãng phí để ý thức được sự cần 
thiết, để quyết tâm chống lãng phí, thì 
công tác chống lãng phí sẽ khó hiệu quả.

Tiết kiệm, chống lãng phí 
phải “ăn sâu” vào ý thức
Nhằm giải quyết các tồn tại, hạn chế 

do không thực hành tiết kiệm, dẫn đến 
tham nhũng, lãng phí nguồn lực của 
Nhà nước và nhân dân, đại biểu Quốc 
hội đề nghị Chính phủ cần khắc phục 
những tồn tại, hạn chế qua nhiều năm 
trong việc ban hành Chương trình 
THTK, CLP; trong đó, cần có chỉ tiêu 
định lượng cụ thể làm cơ sở đánh giá 
hiệu quả thực hành tiết kiệm cũng như 
hành vi lãng phí.

Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc 
hội cũng đề ra những giải pháp cụ thể, 
quyết liệt nhằm tạo chuyển biến rõ nét về 
THTK, CLP, phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực. Trong đó, yêu cầu Chính phủ 
giải quyết dứt điểm những tồn tại về 
tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành; xử lý nghiêm 
các hành vi gây thất thoát, lãng phí trong 
quản lý, sử dụng nguồn vốn NSNN, vốn 
nhà nước, tài sản công, lao động, thời 
gian lao động trong khu vực nhà nước, 
quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; 
kiên quyết thu hồi đất đã giao mà chưa 
sử dụng theo quy định, đất do hành vi vi 
phạm pháp luật mà có; siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương hành chính, tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức 
thực thi công vụ để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả phục vụ người dân của cơ quan 
hành chính nhà nước…

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ 
tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ sắp 

xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các Bộ, 
ngành theo hướng giảm đầu mối, phân 
rõ chức năng, nhiệm vụ; kiên quyết xử 
lý nghiêm các sai phạm trong công tác 
tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, 
công chức... 

Nhìn từ gốc rễ vấn đề, nhiều đại biểu 
Quốc hội cho rằng, việc THTK, CLP 
chưa thực sự bén rễ trong nhận thức, 
chưa chuyển hóa thành hành động của 
tất cả cán bộ, công chức, viên chức và 
người dân. Do đó, cần quán triệt sâu 
sắc, hiệu quả hơn nữa để việc THTK, 
CLP ăn sâu vào ý thức, trở thành suy 
nghĩ thường trực trong việc làm hằng 
ngày của đảng viên, của cán bộ, công 
chức, nhất là người đứng đầu; không 
chỉ THTK, CLP theo kiểu hô hào. Đồng 
thời, phát huy hơn nữa vai trò giám sát 
của nhân dân, tạo cơ chế thuận lợi hơn 
để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn 
thể các cấp tham gia giám sát hiệu quả. 
Cùng với đó, phải siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương, thực hiện tuyên dương, khen 
thưởng về THTK, CLP song cũng phải 
chú trọng trách nhiệm giải trình, xử lý, 
làm gương để ngăn chặn. Bởi suy cho 
cùng, phần lớn những bức xúc của 
người dân trong thời gian qua cũng bắt 
nguồn từ sự lãng phí.

Trong khi đó, có ý kiến đề nghị đưa 
nội dung THTK, CLP vào giảng dạy 
hoặc tích hợp vào tiết học, trong các 
hoạt động trải nghiệm, chương trình 
ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục và 
đào tạo; nhằm đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức trong THTK, CLP cho học sinh, 
sinh viên. Điều này sẽ góp phần xây 
dựng văn hóa về THTK, CLP trong xã 
hội trong tương lai./.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy (Đoàn Tây Ninh) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Bộ máy nhà nước vững mạnh là điều không thể 
thiếu để phát triển đất nước cũng như thực hiện 
chủ trương THTK, CLP. Bộ máy nhà nước yếu kém 

sẽ tạo nguy cơ cao gây thất thoát, lãng phí, không 
chỉ là những giá trị có thể tính toán được, nghiêm 
trọng hơn, hệ lụy lâu dài là có thể lãng phí cơ hội 

phát triển đất nước.

Đồng Ngọc Ba
Đại biểu Quốc hội 
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 ❱ĐĂNG KHOA (thực hiện)

Thưa ông, một trong 
những điểm mới đáng chú 
ý trong nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa XV là lần đầu tiên 
Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội yêu cầu KTNN phải 
trình Quốc hội ý kiến của 
mình về chủ trương đầu tư 
các dự án quan trọng quốc 
gia, nhằm phục vụ cho 
Quốc hội trong quá trình 
xem xét, quyết định chủ 
trương đầu tư. Theo ông, 
điều này có ý nghĩa như 
thế nào đối với hoạt động 
của Quốc hội nói chung và 
đối với mỗi đại biểu Quốc 
hội nói riêng?

KTNN là cơ quan có ý 
kiến độc lập để xem xét tất 
cả những vấn đề mà Chính 
phủ thực hiện. Khi Chính 
phủ trình dự án tiền khả thi 
để Quốc hội xem xét thì đó 
là một sản phẩm mà Chính 
phủ đã hoàn thành. Trước 
khi đưa ra ý kiến của Quốc 
hội thì KTNN cần phải xem 
xét, đánh giá và có cái nhìn 
độc lập với sản phẩm mà 
Chính phủ trình sang Quốc 
hội, xem có những điểm gì 
cần lưu ý.

Hơn nữa, KTNN cũng 
là cơ quan có nghiệp vụ 
chuyên môn sâu về những 
vấn đề liên quan đến dự 
toán, liên quan đến vấn đề 
kỹ thuật, thiết kế... Như vậy, 
việc KTNN đưa ra ý kiến 
của mình không chỉ đơn 
thuần là ý kiến khách quan, 
độc lập mà nó còn là căn cứ, 
cơ sở chắc chắn hơn cho các 
đại biểu Quốc hội trong quá 
trình thảo luận, đóng góp ý 
kiến hay đưa ra ý kiến phản 
biện của mình. Bởi bản 
thân từng đại biểu Quốc 
hội không thể nào đánh giá 
được tính hợp lý của những 
con số dự toán cũng như 
các phương án thiết kế…

Như vậy có thể nói, việc 
phát huy vai trò của KTNN 
khi đưa ra ý kiến về chủ 
trương đầu tư các dự án 

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘC LẬP, KHÁCH QUAN 
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG XEM XÉT, 
ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

quan trọng quốc gia sẽ giúp 
cho Quốc hội, Chính phủ có 
tiếng nói chung, đi đến một 
phương án làm thế nào để 
quyết định đầu tư các dự án 
có hiệu quả nhất. 

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc 
hội khóa XV vừa qua, 
KTNN đã trình Quốc hội 
ý kiến của mình đối với 5 
dự án quan trọng quốc gia 
và Quốc hội cũng đã thông 
qua Nghị quyết về chủ 
trương đầu tư các dự án 
này. Từ góc độ là một đại 
biểu Quốc hội, ông quan 
tâm đến vấn đề gì trong 
báo cáo của KTNN?

Trong các báo cáo về ý 
kiến của KTNN đối với 5 

Việc phát huy vai trò của KTNN khi đưa ra ý kiến 
về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc 
gia sẽ giúp cho Quốc hội, Chính phủ có tiếng nói 

chung, đi đến một phương án làm thế nào để 
quyết định đầu tư các dự án có hiệu quả nhất.   

CHIA SẺ VỚI BÁO KIỂM TOÁN XUNG QUANH VIỆC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (KTNN) TRÌNH QUỐC HỘI Ý KIẾN CỦA MÌNH VỀ 
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOÀNG VĂN CƯỜNG (ĐOÀN TP. HÀ NỘI) 

NHẤN MẠNH ĐẾN VAI TRÒ, Ý KIẾN ĐỘC LẬP CỦA KTNN TRONG XEM XÉT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CŨNG NHƯ HẬU KIỂM 
TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường. Ảnh: sưu tầm

dự án quan trọng quốc gia 
trình Quốc hội tại Kỳ họp 
thứ 3 vừa qua, điều mà tôi 
đánh giá cao là KTNN đã 
so sánh được về suất đầu tư 
giữa các dự án. Qua đó, cho 
chúng ta thấy là có những 
khoản dự toán còn chưa 
thuyết phục và đặt ra câu 
hỏi tại sao lại có phần chênh 
lệch như thế. Không chỉ 
so sánh giữa các dự án với 
nhau mà KTNN còn đưa ra 
so sánh giữa dự kiến đầu tư 
cho những con đường này 
với các công trình đã đầu tư 
trước đây mà có tính chất 
tương tự. Đấy là căn cứ để 
chúng ta có cái nhìn thực 
sự khách quan để đánh giá 
xem dự toán như thế đã 
hợp lý chưa. Đó là điều có ý 
nghĩa rất lớn. 

Bên cạnh đó, KTNN cũng 
chỉ ra những phương án 
thiết kế, các vấn đề về kỹ 
thuật; chẳng hạn như lựa 
chọn đường song hành như 
thế nào, lựa chọn hệ thống 
các đường cắt, đường lên 
xuống, mặt cắt... Đó cũng là 
cơ sở để chúng ta có ý kiến 
trao đổi tốt hơn về phương 
án thiết kế, nhằm lựa chọn 

được phương án hiệu quả 
và phù hợp nhất. Đây là 
những thông tin rất bổ ích 
mà KTNN đã cung cấp cho 
đại biểu Quốc hội.

Từ những vấn đề mà 
KTNN đã chỉ ra, ông có lưu 
ý gì với Chính phủ trong 
quá trình triển khai các dự 
án này; cũng như đối với 
KTNN trong quá trình kiểm 
toán các dự án theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao?

Với những điểm mà 
KTNN đã chỉ ra thì rõ ràng 
là có nhiều vấn đề cần chú ý 
tới trong quá trình triển khai 
đầu tư các dự án, dù chúng 
ta chưa đưa ra kết luận cũng 
như chưa kết luận được là 
nó có phù hợp hay không. 
Vì vậy, phải chú ý để nghiên 
cứu, tính toán, đánh giá lại 
cho thật sự phù hợp. Điều 
này giúp cho Chính phủ 
nhìn nhận lại, đánh giá kỹ 
hơn khi thiết kế dự án khả 
thi, để tránh những chuyện 
sơ suất, sai sót, gây ra thất 
thoát, lãng phí.

Trong quá trình triển khai 
các dự án này, KTNN luôn 
luôn đóng vai trò là cơ quan 

hậu kiểm và có vai trò độc 
lập. Dù KTNN đồng hành 
với quá trình triển khai dự 
án của Chính phủ nhưng 
không có nghĩa là KTNN và 
Chính phủ đi song hành với 
nhau. Đặc biệt cần lưu ý là 
không nên để là tất cả mọi 
thứ xong rồi chúng ta mới 
quay trở lại kiểm toán. Thực 
tế, nhiều khi qua hậu kiểm 
và phát hiện sai sót, vi phạm 
cũng không thể xử lý được, 
không thể sửa chữa, khắc 
phục được. Vì vậy, mặc dù 
là hậu kiểm nhưng KTNN 
phải phát hiện, cảnh báo 
kịp thời để chúng ta có thể 
điều chỉnh được. 

Chính vì vậy, tôi cho 
rằng, Chính phủ cần sớm 
hoàn thành từng khâu, 
từng công đoạn và khi mỗi 
khâu, mỗi công đoạn hoàn 
thành thì lập tức KTNN 
phải vào cuộc để hậu kiểm 
lại. Chẳng hạn như, sau khi 
thiết kế xong và bản thiết kế 
dự án đã được phê duyệt thì 
KTNN phải kiểm toán ngay. 
Hay như khi đấu thầu, lựa 
chọn nhà thầu xong thì cơ 
quan kiểm toán cũng phải 
kiểm toán ngay kết quả đấu 
thầu. Trong quá trình thi 
công, từng hạng mục, từng 
công đoạn mà chúng ta có 
thể nghiệm thu và đánh giá 
hoàn thành thì KTNN cũng 
phải hậu kiểm lại ngay. Tức 
là đến khâu nào phải làm 
dứt điểm khâu đó. Nếu làm 
được như thế thì sau khi 
công trình hoàn thành, có 
thể bảo đảm được rằng tất 
cả các công đoạn đều đã 
được nhìn nhận, đánh giá 
một cách độc lập. Trong 
quá trình đó, nếu có vấn đề 
cần phải chấn chỉnh, điều 
chỉnh cũng sẽ được xử lý 
nhanh, kịp thời. Tất cả đều 
nhằm mục tiêu duy nhất là 
làm thế nào những công 
trình quan trọng của quốc 
gia được triển khai sớm 
nhất, hiệu quả nhất và tiết 
kiệm nhất.

Xin trân trọng cảm ơn 
ông!/.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIẾN NGHỊ XỬ LÝ 
TÀI CHÍNH HƠN 25.300 TỶ ĐỒNG

ĐÂY LÀ SỐ LIỆU TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (KTNN) KIẾN NGHỊ XỬ LÝ, THEO BÁO CÁO TỔNG HỢP 
KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2021 ĐỐI VỚI NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2020 TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP BÁO CỦA KTNN. 

CÙNG VỚI ĐÓ, KTNN ĐÃ KIẾN NGHỊ HỦY BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI HÀNG TRĂM VĂN BẢN PHÁP 
LUẬT, BỊT LỖ HỔNG CHÍNH SÁCH. 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cùng Ban chủ tọa điều hành Họp báo. Ảnh: N. LỘC

 ❱DIỆU THIỆN

Kiến nghị tăng thu, 
giảm chi ngân sách 
hơn 25.300 tỷ đồng
Đồng chủ trì Họp báo công 

khai kết quả kiểm toán năm 
2021, Phó Tổng Kiểm toán nhà 
nước Hà Thị Mỹ Dung cho 
biết, năm 2021, KTNN đã tổ 
chức thực hiện 177 cuộc kiểm 
toán và phát hành 234 báo cáo 
kiểm toán, trong đó thực hiện 
kiểm toán tại 18 Bộ, cơ quan 
Trung ương; 45 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; 4 
chủ đề kiểm toán hoạt động; 
21 chuyên đề; 43 dự án đầu 
tư; Ngân hàng Nhà nước và 
22 doanh nghiệp nhà nước, tổ 
chức tài chính, ngân hàng; 22 
đầu mối lĩnh vực quốc phòng, 
an ninh; các cơ quan đảng và 
kiểm toán Báo cáo quyết toán 
ngân sách nhà nước (NSNN)
năm 2020 tại Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư.

Cũng theo Phó Tổng Kiểm 
toán nhà nước Hà Thị Mỹ 
Dung, việc thực hiện Kế hoạch 
kiểm toán năm 2021 diễn ra 
trong bối cảnh dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, nhiều hoạt 
động kinh tế - xã hội bị ngưng 
trệ, ảnh hưởng nặng nề tới hầu 
hết các ngành nghề, lĩnh vực. 
Linh hoạt thích ứng với tình 
hình, Tổng Kiểm toán nhà 
nước đã có nhiều văn bản chỉ 
đạo điều hành kịp thời để điều 
chỉnh phương án tổ chức kiểm 
toán, đảm bảo ưu tiên tối đa 
cho hoạt động phòng, chống 
dịch Covid-19 theo đúng 
tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ. Trong đó, KTNN đã điều 
chỉnh giảm 28 cuộc kiểm toán 
tương ứng với 38 đoàn; giảm 
thời gian kiểm toán và đầu 
mối đơn vị được kiểm toán. 

Công bố kết quả kiểm toán 
năm 2021, ông Vũ Ngọc Tuấn 
- Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, 
KTNN - cho biết, KTNN đã 
kiến nghị tăng thu, giảm chi 
NSNN 25.396,3 tỷ đồng, gồm 
các khoản tăng thu NSNN 
8.802,6 tỷ đồng (thuế, phí, lệ 
phí 4.591,9 tỷ đồng; thu khác 
4.210,7 tỷ đồng); giảm chi 
NSNN 16.593,7 tỷ đồng (chi 
thường xuyên 12.776,7 tỷ 

đồng; chi đầu tư 3.817 tỷ đồng) 
và kiến nghị khác 41.567,4 tỷ 
đồng. Đồng thời, chuyển 1 
vụ việc có dấu hiệu tội phạm 
được phát hiện thông qua hoạt 
động kiểm toán sang cơ quan 
cảnh sát điều tra để điều tra 
làm rõ và xử lý theo quy định 
của pháp luật; cung cấp 265 
hồ sơ, báo cáo kiểm toán và 
tài liệu liên quan cho cơ quan 
của Quốc hội, Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương, cơ quan điều 
tra và các cơ quan nhà nước 
khác có thẩm quyền để phục 
vụ công tác điều tra, kiểm tra, 
giám sát. 

Đáng chú ý, KTNN đã kiến 
nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 
và ban hành mới 198 văn bản 
pháp luật sai quy định hoặc 
không phù hợp với quy định 
chung của Nhà nước và thực 
tiễn, nhằm kịp thời khắc phục 
“lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, 
tránh thất thoát, lãng phí, siết 
chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, 
góp phần hoàn thiện cơ chế 
quản lý kinh tế; 95 báo cáo kiểm 
toán có kiến nghị kiểm điểm 
trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Các cơ quan, địa phương 
cần thực hiện nghiêm túc 
các kết luận, kiến nghị 
kiểm toán 
Đối với kết quả thực hiện 

kiến nghị kiểm toán năm 2020 
về niên độ ngân sách năm 
2019, KTNN cho biết, hầu hết 
các đơn vị được kiểm toán đã 
chỉ đạo và thực hiện nghiêm 
túc các kết luận, kiến nghị của 
KTNN. Trong đó, đến ngày 
31/12/2021, kiến nghị xử lý tài 
chính tăng thu, giảm chi NSNN 
được thực hiện là 14.677,08 
tỷ đồng, đạt 80%; kiến nghị 
xử lý khác được thực hiện là 
28.648,13 tỷ đồng, đạt 66,1%.

Cùng với đó, có 44/205 văn 
bản đã được Chính phủ, các 
Bộ, cơ quan Trung ương và 
địa phương thực hiện hủy 
bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến 
nghị của KTNN; các kiến nghị 
khác đang được các đơn vị 
nghiên cứu sửa đổi theo quy 
định ban hành văn bản. Đồng 
thời, có 52/98 báo cáo kiểm 

toán có kiến nghị kiểm điểm 
trách nhiệm tập thể, cá nhân 
đã được các đơn vị thực hiện.

Đối với kết quả thực hiện 
kiến nghị kiểm toán về niên 
độ ngân sách năm 2018 trở về 
trước, trong năm 2021, các đơn 
vị được kiểm toán đã tiếp tục 
thực hiện thêm các kiến nghị 
về xử lý tài chính đạt 9.359,98 
tỷ đồng (trong đó tăng thu, 
giảm chi NSNN 1.931,8 tỷ 
đồng), bằng 12,5% tổng số 
kiến nghị chưa thực hiện tính 
đến ngày 31/12/2020. 

Đến ngày 31/12/2021, tổng 
số kiến nghị tăng thu, giảm 
chi đối với niên độ ngân 
sách năm 2018 trở về trước 
chưa thực hiện còn 28.933,2 
tỷ đồng. Nguyên nhân được 
KTNN chỉ ra là do một số 
đơn vị chưa nghiêm túc thực 
hiện kiến nghị kiểm toán; 
một số đơn vị được kiểm toán 
gặp khó khăn về tài chính, 
không còn hoạt động hoặc 
dừng hoạt động; một số kiến 
nghị kiểm toán chờ ý kiến phê 
duyệt của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền hoặc đang 
vướng mắc về cơ chế, chính 
sách trong quá trình thực 
hiện; một số nhà thầu không 
hợp tác, phối hợp thực hiện 
hoặc còn có tranh chấp giữa 
chủ đầu tư và nhà thầu…

Về sửa đổi, bổ sung cơ chế, 
chính sách, số văn bản KTNN 
kiến nghị trong giai đoạn 
2016-2019 đã được các cơ 
quan chức năng thực hiện 
lũy kế đến ngày 31/12/2021 
là 237/667 văn bản, tăng 
thêm 111 văn bản so với báo 
cáo tổng hợp kết quả thực 
hiện kiến nghị kiểm toán 
hằng năm. 

Từ kết quả kiểm toán 
năm 2021, KTNN kiến nghị 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan 
Trung ương, địa phương, đơn 
vị được kiểm toán thực hiện 
đầy đủ, kịp thời các kết luận, 
kiến nghị kiểm toán về xử lý 
tài chính. Đồng thời chỉ đạo 
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư thực hiện kiến nghị 
của KTNN tại Báo cáo kiểm 
toán quyết toán NSNN năm 
2020. Bên cạnh đó, KTNN 
cũng kiến nghị Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 
các Bộ, cơ quan Trung ương 
và địa phương rà soát để hủy 
bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ 
sung, ban hành mới 198 văn 
bản; xử lý các vấn đề về cơ 
chế, chính sách, các vướng 
mắc trong công tác quản lý 
đã nêu tại từng báo cáo kiểm 
toán của KTNN thực hiện 
trong năm 2021.../.

Năm 2021, KTNN đã kiến nghị tăng thu, 
giảm chi NSNN 25.396,3 tỷ đồng, gồm 
các khoản tăng thu NSNN 8.802,6 tỷ đồng 
(thuế, phí, lệ phí 4.591,9 tỷ đồng; thu khác 
4.210,7 tỷ đồng); giảm chi NSNN 16.593,7 
tỷ đồng (chi thường xuyên 12.776,7 tỷ 
đồng; chi đầu tư 3.817 tỷ đồng) và kiến nghị 
khác 41.567,4 tỷ đồng.
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIẾN NGHỊ XỬ LÝ 
TÀI CHÍNH HƠN 25.300 TỶ ĐỒNG

ĐÂY LÀ SỐ LIỆU TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (KTNN) KIẾN NGHỊ XỬ LÝ, THEO BÁO CÁO TỔNG HỢP 
KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2021 ĐỐI VỚI NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2020 TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP BÁO CỦA KTNN. 

CÙNG VỚI ĐÓ, KTNN ĐÃ KIẾN NGHỊ HỦY BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI HÀNG TRĂM VĂN BẢN PHÁP 
LUẬT, BỊT LỖ HỔNG CHÍNH SÁCH. 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cùng Ban chủ tọa điều hành Họp báo. Ảnh: N. LỘC

 ❱DIỆU THIỆN

Kiến nghị tăng thu, 
giảm chi ngân sách 
hơn 25.300 tỷ đồng
Đồng chủ trì Họp báo công 

khai kết quả kiểm toán năm 
2021, Phó Tổng Kiểm toán nhà 
nước Hà Thị Mỹ Dung cho 
biết, năm 2021, KTNN đã tổ 
chức thực hiện 177 cuộc kiểm 
toán và phát hành 234 báo cáo 
kiểm toán, trong đó thực hiện 
kiểm toán tại 18 Bộ, cơ quan 
Trung ương; 45 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; 4 
chủ đề kiểm toán hoạt động; 
21 chuyên đề; 43 dự án đầu 
tư; Ngân hàng Nhà nước và 
22 doanh nghiệp nhà nước, tổ 
chức tài chính, ngân hàng; 22 
đầu mối lĩnh vực quốc phòng, 
an ninh; các cơ quan đảng và 
kiểm toán Báo cáo quyết toán 
ngân sách nhà nước (NSNN)
năm 2020 tại Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư.

Cũng theo Phó Tổng Kiểm 
toán nhà nước Hà Thị Mỹ 
Dung, việc thực hiện Kế hoạch 
kiểm toán năm 2021 diễn ra 
trong bối cảnh dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, nhiều hoạt 
động kinh tế - xã hội bị ngưng 
trệ, ảnh hưởng nặng nề tới hầu 
hết các ngành nghề, lĩnh vực. 
Linh hoạt thích ứng với tình 
hình, Tổng Kiểm toán nhà 
nước đã có nhiều văn bản chỉ 
đạo điều hành kịp thời để điều 
chỉnh phương án tổ chức kiểm 
toán, đảm bảo ưu tiên tối đa 
cho hoạt động phòng, chống 
dịch Covid-19 theo đúng 
tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ. Trong đó, KTNN đã điều 
chỉnh giảm 28 cuộc kiểm toán 
tương ứng với 38 đoàn; giảm 
thời gian kiểm toán và đầu 
mối đơn vị được kiểm toán. 

Công bố kết quả kiểm toán 
năm 2021, ông Vũ Ngọc Tuấn 
- Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, 
KTNN - cho biết, KTNN đã 
kiến nghị tăng thu, giảm chi 
NSNN 25.396,3 tỷ đồng, gồm 
các khoản tăng thu NSNN 
8.802,6 tỷ đồng (thuế, phí, lệ 
phí 4.591,9 tỷ đồng; thu khác 
4.210,7 tỷ đồng); giảm chi 
NSNN 16.593,7 tỷ đồng (chi 
thường xuyên 12.776,7 tỷ 

đồng; chi đầu tư 3.817 tỷ đồng) 
và kiến nghị khác 41.567,4 tỷ 
đồng. Đồng thời, chuyển 1 
vụ việc có dấu hiệu tội phạm 
được phát hiện thông qua hoạt 
động kiểm toán sang cơ quan 
cảnh sát điều tra để điều tra 
làm rõ và xử lý theo quy định 
của pháp luật; cung cấp 265 
hồ sơ, báo cáo kiểm toán và 
tài liệu liên quan cho cơ quan 
của Quốc hội, Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương, cơ quan điều 
tra và các cơ quan nhà nước 
khác có thẩm quyền để phục 
vụ công tác điều tra, kiểm tra, 
giám sát. 

Đáng chú ý, KTNN đã kiến 
nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 
và ban hành mới 198 văn bản 
pháp luật sai quy định hoặc 
không phù hợp với quy định 
chung của Nhà nước và thực 
tiễn, nhằm kịp thời khắc phục 
“lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, 
tránh thất thoát, lãng phí, siết 
chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, 
góp phần hoàn thiện cơ chế 
quản lý kinh tế; 95 báo cáo kiểm 
toán có kiến nghị kiểm điểm 
trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Các cơ quan, địa phương 
cần thực hiện nghiêm túc 
các kết luận, kiến nghị 
kiểm toán 
Đối với kết quả thực hiện 

kiến nghị kiểm toán năm 2020 
về niên độ ngân sách năm 
2019, KTNN cho biết, hầu hết 
các đơn vị được kiểm toán đã 
chỉ đạo và thực hiện nghiêm 
túc các kết luận, kiến nghị của 
KTNN. Trong đó, đến ngày 
31/12/2021, kiến nghị xử lý tài 
chính tăng thu, giảm chi NSNN 
được thực hiện là 14.677,08 
tỷ đồng, đạt 80%; kiến nghị 
xử lý khác được thực hiện là 
28.648,13 tỷ đồng, đạt 66,1%.

Cùng với đó, có 44/205 văn 
bản đã được Chính phủ, các 
Bộ, cơ quan Trung ương và 
địa phương thực hiện hủy 
bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến 
nghị của KTNN; các kiến nghị 
khác đang được các đơn vị 
nghiên cứu sửa đổi theo quy 
định ban hành văn bản. Đồng 
thời, có 52/98 báo cáo kiểm 

toán có kiến nghị kiểm điểm 
trách nhiệm tập thể, cá nhân 
đã được các đơn vị thực hiện.

Đối với kết quả thực hiện 
kiến nghị kiểm toán về niên 
độ ngân sách năm 2018 trở về 
trước, trong năm 2021, các đơn 
vị được kiểm toán đã tiếp tục 
thực hiện thêm các kiến nghị 
về xử lý tài chính đạt 9.359,98 
tỷ đồng (trong đó tăng thu, 
giảm chi NSNN 1.931,8 tỷ 
đồng), bằng 12,5% tổng số 
kiến nghị chưa thực hiện tính 
đến ngày 31/12/2020. 

Đến ngày 31/12/2021, tổng 
số kiến nghị tăng thu, giảm 
chi đối với niên độ ngân 
sách năm 2018 trở về trước 
chưa thực hiện còn 28.933,2 
tỷ đồng. Nguyên nhân được 
KTNN chỉ ra là do một số 
đơn vị chưa nghiêm túc thực 
hiện kiến nghị kiểm toán; 
một số đơn vị được kiểm toán 
gặp khó khăn về tài chính, 
không còn hoạt động hoặc 
dừng hoạt động; một số kiến 
nghị kiểm toán chờ ý kiến phê 
duyệt của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền hoặc đang 
vướng mắc về cơ chế, chính 
sách trong quá trình thực 
hiện; một số nhà thầu không 
hợp tác, phối hợp thực hiện 
hoặc còn có tranh chấp giữa 
chủ đầu tư và nhà thầu…

Về sửa đổi, bổ sung cơ chế, 
chính sách, số văn bản KTNN 
kiến nghị trong giai đoạn 
2016-2019 đã được các cơ 
quan chức năng thực hiện 
lũy kế đến ngày 31/12/2021 
là 237/667 văn bản, tăng 
thêm 111 văn bản so với báo 
cáo tổng hợp kết quả thực 
hiện kiến nghị kiểm toán 
hằng năm. 

Từ kết quả kiểm toán 
năm 2021, KTNN kiến nghị 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan 
Trung ương, địa phương, đơn 
vị được kiểm toán thực hiện 
đầy đủ, kịp thời các kết luận, 
kiến nghị kiểm toán về xử lý 
tài chính. Đồng thời chỉ đạo 
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư thực hiện kiến nghị 
của KTNN tại Báo cáo kiểm 
toán quyết toán NSNN năm 
2020. Bên cạnh đó, KTNN 
cũng kiến nghị Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 
các Bộ, cơ quan Trung ương 
và địa phương rà soát để hủy 
bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ 
sung, ban hành mới 198 văn 
bản; xử lý các vấn đề về cơ 
chế, chính sách, các vướng 
mắc trong công tác quản lý 
đã nêu tại từng báo cáo kiểm 
toán của KTNN thực hiện 
trong năm 2021.../.

Năm 2021, KTNN đã kiến nghị tăng thu, 
giảm chi NSNN 25.396,3 tỷ đồng, gồm 
các khoản tăng thu NSNN 8.802,6 tỷ đồng 
(thuế, phí, lệ phí 4.591,9 tỷ đồng; thu khác 
4.210,7 tỷ đồng); giảm chi NSNN 16.593,7 
tỷ đồng (chi thường xuyên 12.776,7 tỷ 
đồng; chi đầu tư 3.817 tỷ đồng) và kiến nghị 
khác 41.567,4 tỷ đồng.
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 ❱ PHÚC KHANG

Quyết toán thu - chi NSNN 
giảm so với dự toán
Theo dự toán thu NSNN được 

Quốc hội quyết nghị và Chính phủ 
giao là 1.539.052 tỷ đồng, trong đó 
thu nội địa 1.290.776 tỷ đồng; thu từ 
hoạt động xuất nhập khẩu 338.000 tỷ 
đồng; thu từ dầu thô 35.200 tỷ đồng; 
thu viện trợ 5.076 tỷ đồng. Dự toán 
bội chi NSNN được Quốc hội quyết 
nghị đầu năm 2020 là 234.800 tỷ đồng, 
bằng 3,44% GDP. Tại Nghị quyết số 
128/2020/QH14 ngày 12/11/2020, 
Quốc hội cho phép tăng mức bội chi 
ngân sách Trung ương (NSTW) thêm 
133.500 tỷ đồng nên tổng bội chi 
NSNN tăng tương ứng lên mức tối 
đa là 368.300 tỷ đồng, tương đương 
5,41% GDP kế hoạch.

Công bố số liệu quyết toán NSNN 
năm 2020, ông Vũ Ngọc Tuấn - Vụ 
trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán nhà 
nước (KTNN) - cho biết, con số thực 
hiện thu NSNN năm 2020 được KTNN 
xác nhận là 1.510.579 tỷ đồng, bằng 
98,1% dự toán giao, tương ứng hụt 
thu 28.473 tỷ đồng và bằng 97,1% thực 
hiện năm 2019. Con số quyết toán bội 
chi NSNN là 216.405,59 tỷ đồng, giảm 
18.394,41 tỷ đồng so với dự toán đầu 
năm, bằng 3,44% GDP thực hiện. Như 
vậy, quyết toán số bội chi này bằng tỷ lệ 
bội chi theo dự toán đầu năm và thấp 
hơn so với mức 5,41% GDP theo Nghị 
quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội 
(giảm 151.894,41 tỷ đồng).

Đề cập cụ thể đến con số nợ công 
năm 2020, ông Vũ Ngọc Tuấn cho biết: 
“Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số 
nợ công là 3.520.601,39 tỷ đồng, tăng 
6,02% so với năm 2019, bằng 55,94% 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
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toán của một số đơn vị dự toán cấp I 
thuộc NSTW cũng chậm so với quy 
định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 
342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính 
ngày 30/12/2016. Cá biệt, có 1 Bộ 
được thẩm định quyết toán ngân sách 
năm 2020 sau cả thời gian Chính phủ 
báo cáo quyết toán NSNN với Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, tại Báo cáo kiểm toán 
Báo cáo quyết toán NSNN năm 2019, 
KTNN đã yêu cầu việc lập và giao dự 
toán thu từ khu vực doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài không bao gồm 
số thu từ tiền cho thuê đất, thuê mặt 
nước; nhưng đến thời điểm kiểm toán 
Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020, 
số liệu quyết toán vẫn phản ánh hơn 
200.000 tỷ đồng số thu từ tiền cho thuê 
đất, thu mặt nước đối với doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài được lập và 
giao dự toán tại chỉ tiêu thu tiền thuê 
đất, thuê mặt nước lên số thu từ khu 
vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Điều này dẫn đến việc đánh giá 
thực hiện dự toán và quyết toán chưa 
phù hợp với dự toán giao.

Cùng với việc ghi nhận tình trạng 
chậm ghi thu, ghi chi đối với khoản 

so với GDP”. Phó Tổng Kiểm toán nhà 
nước Hà Thị Mỹ Dung đánh giá, chỉ số 
nợ công đến cuối năm 2020 nằm trong 
giới hạn cho phép của Quốc hội, không 
quá 65% GDP và công tác quản lý nợ 
công từng bước đi vào nền nếp. 

Bên cạnh những mặt tích cực, qua 
kết quả kiểm toán cho thấy, trong công 
tác quản lý, điều hành, sử dụng tài 
chính, tài sản công của các đơn vị được 
kiểm toán cũng còn bộc lộ tồn tại, hạn 
chế. Theo đó, KTNN đã kiến nghị chấn 
chỉnh kịp thời, kiến nghị cấp có thẩm 
quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách 
cho phù hợp với thực tiễn - Phó Tổng 
Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung 
cho biết.

Cần đảm bảo tiến độ, sự chính xác 
trong quyết toán NSNN
Thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết 

toán NSNN năm 2020, KTNN nhận 
thấy, việc lập, gửi Báo cáo quyết toán 
NSNN năm 2020 của Bộ Tài chính, 
của Chính phủ còn chậm so với quy 
định. Nguyên nhân được xác định là 
do một số Bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương gửi Báo cáo quyết toán năm 
2020 sau ngày 01/10/2021 chưa đảm 
bảo quy định tại khoản 1 Điều 70 
Luật NSNN. Việc thẩm định quyết 

Kết quả kiểm toán Báo cáo quyết toán 
NSNN của KTNN đã vẽ lên toàn cảnh bức 
tranh kinh tế vĩ mô của đất nước. Theo 
các chuyên gia, qua các số liệu kiểm 
toán tổng hợp cho thấy, mặc dù trong 
bối cảnh khó khăn song Chính phủ đã 
linh hoạt điều hành nền kinh tế và nhất 
quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế 
vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các 

cân đối lớn. 

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số 
nợ công là 3.520.601,39 tỷ đồng, tăng 
6,02% so với năm 2019, bằng 55,94% 

so với GDP.
 

chi đầu tư từ nguồn ghi thu tiền sử 
dụng đất của 1 Bộ số tiền 50 tỷ đồng, 
KTNN cũng đánh giá, cơ chế hạch 
toán kế toán hoàn trả các khoản thu 
NSNN trong thời gian chỉnh lý quyết 
toán theo quy định tại khoản 9 Điều 
1 Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 
17/8/2021 của Bộ Tài chính còn chưa 
thống nhất với quy định tại khoản 4 
Điều 42 Nghị định số 163/2016/NĐ-
CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
hướng dẫn Luật NSNN về xử lý các 
khoản thu, chi cuối năm. Trong đó, 
Thông tư số 72/2021/TT-BTC quy 
định “Hạch toán hoàn trả các khoản 
thu NSNN: Trường hợp hoàn trả ngay 
trong năm (bao gồm cả trong thời 
gian chỉnh lý quyết toán), ghi giảm 
thu NSNN của năm phát sinh khoản 
thu đó. Trường hợp hoàn trả sau thời 
gian chỉnh lý quyết toán của năm phát 
sinh khoản thu NSNN, ghi giảm thu 
NSNN (chi tiết theo mục lục NSNN) 
của khoản thu đó trong năm hiện 
hành”. Còn Nghị định số 163/2016/
NĐ-CP quy định “Các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức và các cấp ngân sách trong 
thời gian chỉnh lý quyết toán thực hiện 
các nội dung sau: Hạch toán tiếp các 
khoản thu, chi ngân sách phát sinh từ 
ngày 31/12 trở về trước nhưng chứng 
từ đang luân chuyển; Hạch toán chi 
ngân sách các khoản tạm ứng đã đủ 
điều kiện chi, các khoản thanh toán 
cho công việc, khối lượng đã được 
thực hiện từ ngày 31/12 trở về trước 
được giao trong dự toán ngân sách; 
Điều chỉnh các sai sót trong quá trình 
hạch toán kế toán”. 

Kết quả kiểm toán thực tế cho thấy, 
Tổng cục Hải quan đã hạch toán giảm 
thu năm 2020 đối với số giảm thu có 
quyết định hoàn trả NSNN trong tháng 
01/2021 số tiền 2.797 tỷ đồng, phù hợp 
với quy định tại Thông tư số 72/2021/
TT-BTC. Đồng thời, liên quan đến nội 
dung này, hiện nay, việc hạch toán chi 
hoàn thuế Giá trị gia tăng được căn 
cứ theo thời điểm chi hoàn, giảm thu 
NSNN năm hạch toán chi hoàn. 

KTNN cũng nêu rõ, công tác thẩm 
định quyết toán NSNN cũng còn hạn 
chế, có vấn đề tồn tại từ nhiều năm 
nhưng không được phát hiện và xử lý. 
Đơn cử, tại một số cơ quan của 1 Bộ, 
kinh phí tiền lương dư từ nhiều năm 
chưa xử lý, nay thực hiện cơ chế tự 
chủ thì tiền lương bố trí trong nhiệm 
vụ thường xuyên theo chức năng nên 
không còn nhu cầu sử dụng; kinh phí 
nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
năm 2018, 2019 còn dư dự toán, không 
còn nhiệm vụ chi. Tại 1 đơn vị khác 
có nguồn phí được để lại chi chuyển 
nguồn năm sau lớn, lên tới 281,21 tỷ 
đồng, trong đó không có phương án sử 
dụng 60,45 tỷ đồng…/.
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Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa trao đổi với báo chí. Ảnh: N. LỘC

 ❱NGUYỄN LỘC

Tại buổi họp báo của KTNN, kết quả 
Cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc huy 
động, quản lý, sử dụng các nguồn lực 
phục vụ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” 
(Cuộc kiểm toán) đã nhận được sự quan 
tâm của đông đảo cơ quan báo chí. 

Nhiều phát hiện nổi bật 
từ Cuộc kiểm toán
Nêu khái quát về Cuộc kiểm toán, 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành 
III Lê Tùng Lâm cho biết, trong bối 
cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, để 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp 
khó khăn do đại dịch, Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều 
chủ trương, chính sách, biện pháp tổng 
thể và đã được chính quyền các cấp 
triển khai, áp dụng linh hoạt, phù hợp 
với điều kiện của từng địa phương. 

Kết quả kiểm toán cho thấy, công tác 
phòng, chống dịch đã đạt được nhiều kết 
quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Các 
chính sách hỗ trợ được triển khai đồng 
bộ, quyết liệt, cơ bản phù hợp thực tiễn 
trong từng giai đoạn, qua đó kịp thời hỗ 
trợ các đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực 
của đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất, 
kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. 

Bên cạnh kết quả quan trọng đã đạt 
được, Cuộc kiểm toán cũng phát hiện 
và chỉ ra nhiều bất cập, thiếu sót trong 
công tác quản lý, phân bổ và sử dụng 
nguồn lực phòng, chống dịch. Cụ thể, 
trong công tác huy động, phân bổ nguồn 
lực, có cơ quan, đơn vị chưa thực hiện 
đầy đủ quy định trong việc huy động các 
nguồn kinh phí, việc tổng hợp số liệu huy 
động chưa đầy đủ. Một số đơn vị lập dự 
toán chưa đầy đủ căn cứ; phân bổ, giao 
dự toán chưa kịp thời, chưa sát thực 
tế; có đơn vị phải thu hồi, hủy dự toán, 
kinh phí chi chuyển nguồn lớn. Nguồn 
lực huy động được thực hiện trong thời 
gian ngắn, chưa có hướng dẫn, tiêu thức, 
phương án phân bổ phù hợp; chưa được 
theo dõi chặt chẽ, chưa bảo đảm đầy đủ 
chứng từ tiếp nhận, phân bổ, tài liệu ghi 
nhận giá trị. 

Đáng chú ý, trong công tác quản lý, sử 
dụng nguồn lực chống dịch, qua kiểm 
toán đã phát hiện nhiều bất cập, nổi cộm 
là việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, 
kit test xét nghiệm với các mức giá khác 
nhau, trong đó một số đơn vị mua kit test 
từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á giá 
trị 2.161,6 tỷ đồng và được phát hiện có 
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sai phạm. Đây cũng là vụ án đang được cơ 
quan công an mở rộng điều tra và được 
đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về 
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo 
dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội đặc biệt 
quan tâm. 

Bên cạnh đó, việc triển khai, thực hiện 
các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và 
phục hồi kinh tế còn chậm, kết quả thực 
hiện thấp (chính sách thuế, chính sách hỗ 
trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020, chính sách hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021…). 
Một trong những nguyên nhân là do 
chính sách còn bất cập, chậm được sửa 
đổi bổ sung dẫn đến một số chính sách 
đã hết thời gian thực hiện, không phù hợp 
thực tế làm hạn chế sự tiếp cận của người 
dân, người sử dụng lao động với chính 
sách hoặc gây khó khăn cho công tác kê 
khai, xác minh, làm thủ tục thụ hưởng 
chính sách…

 
Đánh giá công tâm, khách quan 
việc quản lý, sử dụng nguồn lực 
chống dịch
Với những nội dung quan trọng, đề 

cập trực tiếp đến các nguồn lực phục vụ 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 
các chính sách hỗ trợ, Cuộc kiểm toán là 
một trong những vấn đề trọng tâm được 
đông đảo các cơ quan báo chí quan tâm 
tại buổi họp báo. Các vấn đề liên quan 
đến Cuộc kiểm toán đều đã được lãnh đạo 
KTNN trao đổi một cách thẳng thắn, cởi 
mở, qua đó làm nổi bật vai trò đồng hành 
của KTNN khi thực hiện Cuộc kiểm toán 
nhằm đánh giá trung thực, khách quan và 

thể hiện tinh thần xây dựng, ý nghĩa nhân 
văn sâu sắc. 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ 
Văn Họa khẳng định, những kết quả 
của Cuộc kiểm toán đã lột tả chân thực 
bức tranh huy động, quản lý và sử dụng 
nguồn lực chống dịch tại các cơ quan, 
địa phương trên cả nước. Liên quan đến 
vấn đề chi không đúng, chi trùng đối 
tượng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước 
cho biết, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 
08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 
cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một 
số chế độ đặc thù trong phòng, chống 
dịch Covid-19 cho phép chi cho một số 
đối tượng khác không nằm trong danh 
sách, từ nguồn viện trợ, tài trợ. “Việc địa 
phương sử dụng nhiều nguồn khác nhau 
để chi là có bất cập, song đây không phải 
là sai phạm, bởi trong bối cảnh dịch bệnh 
cấp bách, việc chi kịp thời rất quan trọng, 
hơn nữa quy định còn cho phép sử dụng 
nguồn chi thường xuyên cho phòng, 
chống dịch” - Phó Tổng Kiểm toán nhà 
nước Vũ Văn Họa nhấn mạnh. 

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, 
mục đích của KTNN ngoài việc chỉ ra 
sai phạm, kiến nghị xử lý thì còn hướng 
đến việc phòng ngừa vi phạm. Việc tiếp 
cận của KTNN đối với vấn đề sử dụng 
nguồn lực phòng, chống dịch được thực 
hiện rất thận trọng và đã được Tổng Kiểm 
toán nhà nước quán triệt đến từng đơn vị 
kiểm toán từ rất sớm. Vì vậy, KTNN đã 
phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính 
phủ và các cơ quan liên quan để làm rõ 
từ sớm, cũng như có lưu ý kịp thời với các 
địa phương, đơn vị trong thực hiện công 
tác phòng, chống dịch. 

Tại buổi họp báo, nhắc lại mục tiêu 
của Cuộc kiểm toán là đánh giá tính khả 
thi, kịp thời trong việc ban hành và tuân 
thủ các văn bản về huy động, quản lý, sử 
dụng các nguồn lực phòng, chống dịch 
Covid-19, các chính sách hỗ trợ; đồng 
thời nhằm phát hiện những hạn chế, bất 
cập trong tổ chức, thực hiện để kiến nghị 
sửa đổi cơ chế, chính sách, đề xuất giải 
pháp khắc phục và xử lý theo quy định của 
pháp luật, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước 
Hà Thị Mỹ Dung khẳng định, KTNN đã 
nỗ lực thực hiện Cuộc kiểm toán và đạt 
được mục tiêu đặt ra. Kết quả của Cuộc 
kiểm toán không chỉ có giá trị ở hiện tại, 
mà còn mang tính cảnh báo, giúp phòng 
ngừa vi phạm. Qua kiểm toán đã giúp các 
cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn nhận lại 
vấn đề, chấn chỉnh bất cập, hạn chế và rút 
ra bài học để nâng cao khả năng ứng phó, 
xử lý trong những tình huống tương tự./.

Tổng nguồn lực cho công tác phòng, 
chống Covid-19 đã huy động đến ngày 
31/12/2021 là 376.217 tỷ đồng, đã phân bổ 
351.177 tỷ đồng. Cơ bản nguồn lực toàn xã 
hội đã được phân bổ, các đơn vị quản lý, sử 
dụng kịp thời, phục vụ đắc lực cho công tác 
phòng, chống dịch. Đối với hành vi vi phạm 
được phát hiện, tùy theo tính chất, mức độ, 
KTNN đã có kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách 
nhiệm hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan 
có thẩm quyền xem xét, làm rõ. 
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Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa trao đổi với báo chí. Ảnh: N. LỘC

 ❱NGUYỄN LỘC

Tại buổi họp báo của KTNN, kết quả 
Cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc huy 
động, quản lý, sử dụng các nguồn lực 
phục vụ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” 
(Cuộc kiểm toán) đã nhận được sự quan 
tâm của đông đảo cơ quan báo chí. 

Nhiều phát hiện nổi bật 
từ Cuộc kiểm toán
Nêu khái quát về Cuộc kiểm toán, 

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành 
III Lê Tùng Lâm cho biết, trong bối 
cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, để 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp 
khó khăn do đại dịch, Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều 
chủ trương, chính sách, biện pháp tổng 
thể và đã được chính quyền các cấp 
triển khai, áp dụng linh hoạt, phù hợp 
với điều kiện của từng địa phương. 

Kết quả kiểm toán cho thấy, công tác 
phòng, chống dịch đã đạt được nhiều kết 
quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Các 
chính sách hỗ trợ được triển khai đồng 
bộ, quyết liệt, cơ bản phù hợp thực tiễn 
trong từng giai đoạn, qua đó kịp thời hỗ 
trợ các đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực 
của đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất, 
kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. 

Bên cạnh kết quả quan trọng đã đạt 
được, Cuộc kiểm toán cũng phát hiện 
và chỉ ra nhiều bất cập, thiếu sót trong 
công tác quản lý, phân bổ và sử dụng 
nguồn lực phòng, chống dịch. Cụ thể, 
trong công tác huy động, phân bổ nguồn 
lực, có cơ quan, đơn vị chưa thực hiện 
đầy đủ quy định trong việc huy động các 
nguồn kinh phí, việc tổng hợp số liệu huy 
động chưa đầy đủ. Một số đơn vị lập dự 
toán chưa đầy đủ căn cứ; phân bổ, giao 
dự toán chưa kịp thời, chưa sát thực 
tế; có đơn vị phải thu hồi, hủy dự toán, 
kinh phí chi chuyển nguồn lớn. Nguồn 
lực huy động được thực hiện trong thời 
gian ngắn, chưa có hướng dẫn, tiêu thức, 
phương án phân bổ phù hợp; chưa được 
theo dõi chặt chẽ, chưa bảo đảm đầy đủ 
chứng từ tiếp nhận, phân bổ, tài liệu ghi 
nhận giá trị. 

Đáng chú ý, trong công tác quản lý, sử 
dụng nguồn lực chống dịch, qua kiểm 
toán đã phát hiện nhiều bất cập, nổi cộm 
là việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, 
kit test xét nghiệm với các mức giá khác 
nhau, trong đó một số đơn vị mua kit test 
từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á giá 
trị 2.161,6 tỷ đồng và được phát hiện có 

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN, CÔNG BẰNG 
VÀ CÓ Ý NGHĨA NHÂN VĂN SÂU SẮC

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC HỘI GIAO, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (KTNN) ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ 
VIỆC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠI 9 BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ 32 ĐỊA PHƯƠNG. QUA KIỂM TOÁN, KTNN ĐÃ PHÁT HIỆN, 
KIẾN NGHỊ CHẤN CHỈNH NHIỀU HẠN CHẾ, BẤT CẬP CŨNG NHƯ ĐƯA RA NHỮNG CẢNH BÁO, GIÚP PHÒNG NGỪA VI 

PHẠM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN LỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH.

sai phạm. Đây cũng là vụ án đang được cơ 
quan công an mở rộng điều tra và được 
đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về 
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo 
dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội đặc biệt 
quan tâm. 

Bên cạnh đó, việc triển khai, thực hiện 
các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và 
phục hồi kinh tế còn chậm, kết quả thực 
hiện thấp (chính sách thuế, chính sách hỗ 
trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020, chính sách hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021…). 
Một trong những nguyên nhân là do 
chính sách còn bất cập, chậm được sửa 
đổi bổ sung dẫn đến một số chính sách 
đã hết thời gian thực hiện, không phù hợp 
thực tế làm hạn chế sự tiếp cận của người 
dân, người sử dụng lao động với chính 
sách hoặc gây khó khăn cho công tác kê 
khai, xác minh, làm thủ tục thụ hưởng 
chính sách…

 
Đánh giá công tâm, khách quan 
việc quản lý, sử dụng nguồn lực 
chống dịch
Với những nội dung quan trọng, đề 

cập trực tiếp đến các nguồn lực phục vụ 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 
các chính sách hỗ trợ, Cuộc kiểm toán là 
một trong những vấn đề trọng tâm được 
đông đảo các cơ quan báo chí quan tâm 
tại buổi họp báo. Các vấn đề liên quan 
đến Cuộc kiểm toán đều đã được lãnh đạo 
KTNN trao đổi một cách thẳng thắn, cởi 
mở, qua đó làm nổi bật vai trò đồng hành 
của KTNN khi thực hiện Cuộc kiểm toán 
nhằm đánh giá trung thực, khách quan và 

thể hiện tinh thần xây dựng, ý nghĩa nhân 
văn sâu sắc. 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ 
Văn Họa khẳng định, những kết quả 
của Cuộc kiểm toán đã lột tả chân thực 
bức tranh huy động, quản lý và sử dụng 
nguồn lực chống dịch tại các cơ quan, 
địa phương trên cả nước. Liên quan đến 
vấn đề chi không đúng, chi trùng đối 
tượng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước 
cho biết, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 
08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 
cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một 
số chế độ đặc thù trong phòng, chống 
dịch Covid-19 cho phép chi cho một số 
đối tượng khác không nằm trong danh 
sách, từ nguồn viện trợ, tài trợ. “Việc địa 
phương sử dụng nhiều nguồn khác nhau 
để chi là có bất cập, song đây không phải 
là sai phạm, bởi trong bối cảnh dịch bệnh 
cấp bách, việc chi kịp thời rất quan trọng, 
hơn nữa quy định còn cho phép sử dụng 
nguồn chi thường xuyên cho phòng, 
chống dịch” - Phó Tổng Kiểm toán nhà 
nước Vũ Văn Họa nhấn mạnh. 

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, 
mục đích của KTNN ngoài việc chỉ ra 
sai phạm, kiến nghị xử lý thì còn hướng 
đến việc phòng ngừa vi phạm. Việc tiếp 
cận của KTNN đối với vấn đề sử dụng 
nguồn lực phòng, chống dịch được thực 
hiện rất thận trọng và đã được Tổng Kiểm 
toán nhà nước quán triệt đến từng đơn vị 
kiểm toán từ rất sớm. Vì vậy, KTNN đã 
phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính 
phủ và các cơ quan liên quan để làm rõ 
từ sớm, cũng như có lưu ý kịp thời với các 
địa phương, đơn vị trong thực hiện công 
tác phòng, chống dịch. 

Tại buổi họp báo, nhắc lại mục tiêu 
của Cuộc kiểm toán là đánh giá tính khả 
thi, kịp thời trong việc ban hành và tuân 
thủ các văn bản về huy động, quản lý, sử 
dụng các nguồn lực phòng, chống dịch 
Covid-19, các chính sách hỗ trợ; đồng 
thời nhằm phát hiện những hạn chế, bất 
cập trong tổ chức, thực hiện để kiến nghị 
sửa đổi cơ chế, chính sách, đề xuất giải 
pháp khắc phục và xử lý theo quy định của 
pháp luật, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước 
Hà Thị Mỹ Dung khẳng định, KTNN đã 
nỗ lực thực hiện Cuộc kiểm toán và đạt 
được mục tiêu đặt ra. Kết quả của Cuộc 
kiểm toán không chỉ có giá trị ở hiện tại, 
mà còn mang tính cảnh báo, giúp phòng 
ngừa vi phạm. Qua kiểm toán đã giúp các 
cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn nhận lại 
vấn đề, chấn chỉnh bất cập, hạn chế và rút 
ra bài học để nâng cao khả năng ứng phó, 
xử lý trong những tình huống tương tự./.

Tổng nguồn lực cho công tác phòng, 
chống Covid-19 đã huy động đến ngày 
31/12/2021 là 376.217 tỷ đồng, đã phân bổ 
351.177 tỷ đồng. Cơ bản nguồn lực toàn xã 
hội đã được phân bổ, các đơn vị quản lý, sử 
dụng kịp thời, phục vụ đắc lực cho công tác 
phòng, chống dịch. Đối với hành vi vi phạm 
được phát hiện, tùy theo tính chất, mức độ, 
KTNN đã có kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách 
nhiệm hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan 
có thẩm quyền xem xét, làm rõ. 
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KTNN ngày càng xứng đáng với niềm tin và trách nhiệm đã được giao phó. Ảnh tư liệu

 ❱ TS. NGUYỄN MINH PHONG

Trong suốt gần 30 năm qua, Kiểm toán 
nhà nước (KTNN) ngày càng được coi 
trọng hoàn thiện cơ sở pháp lý, kiện toàn 
tổ chức, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực, 
hiệu lực và hiệu quả hoạt động, xứng đáng 
là chỗ dựa tin cậy và công cụ sắc bén hàng 
đầu trong công cuộc phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước ta.

Với tư cách được hiến định là “cơ quan 
do Quốc hội thành lập, hoạt động độc 
lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện 
kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, 
tài sản công”, với đối tượng kiểm toán là 
việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài 
sản công và các hoạt động có liên quan 
đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, 
tài sản công của đơn vị được kiểm toán. 
Chiến lược phát triển KTNN đến năm 
2030 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
thông qua tại Nghị quyết số 999/2020/
UBTVQHXIV, ngày 16/9/2020, theo 
đó, KTNN được tiếp tục phát triển là 
công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng 
và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát 
việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 
công; nâng cao trách nhiệm giải trình 
và bảo đảm tính công khai, minh bạch 
của các cơ quan sử dụng ngân sách nhà 
nước (NSNN), phục vụ hiệu quả hoạt 
động của Quốc hội, Chính phủ trong 
thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, 
quản lý điều hành và quyết định các vấn 
đề quan trọng của đất nước; hỗ trợ hội 
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân địa 
phương trong quản lý, điều hành, giám 
sát và quyết định các vấn đề quan trọng 
của địa phương; nâng cao năng lực, hiệu 
lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán 
thông qua ứng dụng công nghệ thông tin 
và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, bảo đảm 
hoạt động công khai, minh bạch, chuyên 
nghiệp, chính quy và từng bước hiện 
đại, xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài 
chính, tài sản công có trách nhiệm và uy 

XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN VÀ TRÁCH NHIỆM

tín, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân; góp phần quan trọng 
nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài 
chính, tài sản công của Nhà nước, phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt, Điều 87 Luật Phòng, chống 
tham nhũng năm 2018 quy định: “Kiểm 
toán nhà nước có trách nhiệm kiểm toán 
nhằm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, 
kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng 
theo quy định của pháp luật”; Điều 74 Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 
2013 quy định: “Trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình, Kiểm toán nhà nước 
có trách nhiệm thực hiện kiểm toán nhằm 
phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi 
phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí”. 

Trên thực tế, KTNN ngày càng xứng 
đáng với niềm tin và trách nhiệm đã được 
giao phó: Thể hiện qua các kết quả hoạt 
động đa dạng có thể lượng hóa về tài chính 
và cả thông qua kiến nghị điều chỉnh, bổ 
sung chính sách trong các kết luận kiểm 
toán của KTNN. Chỉ trong giai đoạn 
2011-2020, KTNN đã kiến nghị xử lý tài 
chính 467.000 tỷ đồng… Riêng giai đoạn 
từ ngày 01/01/2017 - 15/6/2021, KTNN 

Giai đoạn từ ngày 01/01/2017 - 
15/6/2021, KTNN đã kiến nghị xử lý tài 

chính là 324.839 tỷ đồng; trong đó: Tăng 
thu NSNN 57.996 tỷ đồng, giảm chi NSNN 

81.569 tỷ đồng, kiến nghị xử lý tài chính 
khác 208.722 tỷ đồng; chuyển 19 vụ việc 

có dấu hiệu tội phạm được phát hiện 
thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ 

quan Cảnh sát điều tra để làm rõ và xử lý 
theo quy định của pháp luật.

đã kiến nghị xử lý tài chính là 324.839 tỷ 
đồng; trong đó: Tăng thu NSNN 57.996 
tỷ đồng, giảm chi NSNN 81.569 tỷ đồng, 
kiến nghị xử lý tài chính khác 208.722 tỷ 
đồng; chuyển 19 vụ việc có dấu hiệu tội 
phạm được phát hiện thông qua hoạt động 
kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều 
tra để làm rõ và xử lý theo quy định của 
pháp luật; 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử 
lý theo quy định pháp luật; cung cấp 471 
lượt hồ sơ, Báo cáo kiểm toán và các tài 
liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan 
điều tra và các cơ quan nhà nước khác có 
thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, 
kiểm tra, giám sát. Số kiến nghị xử lý tài 
chính đã thực hiện là 191.776,8 tỷ đồng 
(tăng thu NSNN 29.763,2 tỷ đồng; giảm 
chi NSNN 43.487,6 tỷ đồng; kiến nghị xử 
lý tài chính khác 118.526 tỷ đồng). Tỷ lệ 
thực hiện kiến nghị đạt 72,8%. 

Ngoài ra, giai đoạn 2016-2020, KTNN 
kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy 
bỏ 869 văn bản quy phạm pháp luật, văn 
bản quản lý sai quy định hoặc không phù 
hợp với quy định chung của Nhà nước và 
thực tiễn, kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về 
cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng 
phí, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, 
góp phần làm lành mạnh nền tài chính 
quốc gia.

Từ tháng 01/2017 đến nay, KTNN đã 
ban hành 61 văn bản quy phạm pháp luật 
và hàng trăm văn bản quản lý chỉ đạo, 
lãnh đạo, điều hành hoạt động kiểm toán 
của toàn Ngành có tác dụng phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí trong hoạt động 
kiểm toán, nâng cao chất lượng hoạt động 
kiểm toán. 

 Ngoài ra, KTNN đã tham gia góp 
ý một số dự án, dự thảo văn bản quan 
trọng, có liên quan trực tiếp đến hoạt 
động của KTNN.

 Kết quả kiểm toán được công khai và 
triển khai không chỉ trực tiếp ngăn chặn 

các hành vi sai phạm, gian lận, tham 
nhũng, lãng phí, mà còn góp phần tạo 
niềm tin cho người sử dụng thông tin, 
đặc biệt là việc cung cấp kịp thời các kết 
quả kiểm toán cho lãnh đạo Trung ương 
và địa phương để sử dụng trong quyết 
định các chủ trương, chính sách về phát 
triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN, 
phê chuẩn quyết toán NSNN; cung cấp 
thông tin cho hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh sử dụng trong quá trình xem xét, 
quyết định dự toán và phân bổ ngân sách 
địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân 
sách địa phương; giám sát việc quản lý, 
sử dụng tài chính, tài sản công và thực 
thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp 
phần nâng cao tính công khai, minh bạch 
và trách nhiệm giải trình, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài 
chính, tài sản công.

Thực tiễn cho thấy, việc nâng cao năng 
lực, hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí của KTNN vừa là công 
cụ và động lực quan trọng của cuộc chiến 
chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta, 
vừa là trách nhiệm tự thân và phải gắn với 
nâng cao chất lượng hoạt động KTNN. 
Theo đó, cần coi trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng, Nhà nước, giữ vững giá trị cốt 
lõi Độc lập - Liêm chính - Chuyên nghiệp 
- Uy tín - Chất lượng, đề cao lợi ích quốc 
gia và tinh thần thượng tôn pháp luật, 
không có vùng cấm, không có ngoại lệ và 
không bỏ sót sai phạm trong hoạt động 
KTNN. Đồng thời, tiếp tục phân định rõ 
vị trí, chức năng và tăng cường sự phối 
hợp của KTNN với các cơ quan hữu quan; 
không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao 
chất lượng cán bộ, đổi mới phương pháp, 
cách thức hoạt động; đồng bộ hóa các văn 
bản quy định, hướng dẫn về chuyên môn, 
nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin và công nghệ cao, đẩy 
mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 
soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm pháp luật về KTNN./.
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 ❱ PHỐ HIẾN

Những đóng góp quan trọng 
của KTNN 
Trong định hướng phát triển, KTNN 

luôn xác định nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, nòng cốt là kiểm toán 
viên là ưu tiên hàng đầu, đóng vai trò 
quyết định đến thành công của hoạt 
động KTNN; đồng thời qua đó cũng 
góp phần nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực kế toán, kiểm toán trong nước 
nói chung, trong bối cảnh nền kinh tế 
ngày càng hội nhập sâu rộng.

Nói về những đóng góp của KTNN 
đối với việc phát triển nguồn nhân 
lực kế toán, kiểm toán, TS. Lê Đình 
Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN 
chuyên ngành II (nguyên Giám đốc 
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp 
vụ kiểm toán) - cho biết, KTNN dù 
không tham gia trực tiếp cũng như 
điều chỉnh thị trường kế toán, kiểm 
toán song lại đóng vai trò quan trọng 
trong việc hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển 
của thị trường này cũng như góp phần 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế 
toán, kiểm toán. Nêu dẫn chứng, TS. 
Lê Đình Thăng cho biết, KTNN trước 
hết là nơi thu hút nguồn nhân lực kế 
toán, kiểm toán, dù số lượng này không 
quá lớn song cũng tạo động lực phấn 
đấu cho người học lĩnh vực này. Đồng 
thời, một số lượng nguồn nhân lực 
chất lượng cao của KTNN cũng tham 
gia vào thị trường này thông qua hoạt 
động chuyển ngành từ KTNN sang các 
ngành khác. 

“Chưa kể hằng năm, Trường Đào tạo 
và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán còn 
được giao tổ chức lớp tập huấn nghiệp 
vụ chủ tài khoản cho hàng nghìn lượt 
người trên cả nước. Đây chính là những 
hoạt động thiết thực của KTNN trong 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GÓP PHẦN 
QUAN TRỌNG VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
CÙNG VỚI VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN, THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM 
NHŨNG, THỜI GIAN QUA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (KTNN) CŨNG TÍCH CỰC THAM GIA VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KẾ 

TOÁN, KIỂM TOÁN THÔNG QUA HÌNH THỨC HỢP TÁC VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM 
TOÁN TRONG VIỆC ĐÀO TẠO, NÂNG CAO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ VỀ KIỂM TOÁN. 

việc góp phần nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán” - 
TS. Lê Đình Thăng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, GS,TS. Đoàn Xuân 
Tiên - nguyên Phó Tổng Kiểm toán 
nhà nước - cho biết, KTNN cũng trực 
tiếp cung cấp các chuyên gia về kế toán, 
kiểm toán cho thị trường này. Hiện 
nay, nhiều kiểm toán viên còn tham gia 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong 
các trường đại học, học viện. Đây đều 
là đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, 
là “tinh hoa” của KTNN và khi tham gia 
giảng dạy sẽ đưa đến những bài giảng 
rất chất lượng, giàu tính thực tiễn cũng 
như lý luận, mang lại lợi ích, giá trị rất 
lớn cho người học, cơ sở đào tạo đó. 

Còn theo PGS,TS. Đinh Thế Hùng - 
Phó Viện trưởng Viện Kế toán - Kiểm 
toán, vai trò của KTNN trong việc thúc 
đẩy, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực lĩnh vực này còn đến từ chính hoạt 
động kiểm toán. Bởi hoạt động kiểm 
toán sẽ tạo sức ép thôi thúc nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực của các cơ 
quan được kiểm toán, từ đó giúp cho 
nguồn nhân lực này cải thiện năng lực 
nghề nghiệp. Mặt khác, khi kiểm toán 
tại các đơn vị, ngoài việc kiểm tra, xác 

Khi trình độ của Kiểm toán viên nhà nước được nâng cao sẽ 
thúc đẩy người lao động ngành kế toán, kiểm toán phải nâng 

cao theo để đáp ứng yêu cầu của công việc. Đây là tác động 
gián tiếp, nhưng rất quan trọng, khiến người học lĩnh vực này 
phải định hình thái độ học tập nghiêm túc ngay từ sớm; cũng 

như buộc nhà trường phải thay đổi chương trình, cách thức 
giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo. 

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên 
Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

nhận để lấy thông tin, một hoạt động 
quan trọng khác, đó là KTNN tư vấn 
nghề nghiệp cho đội ngũ kế toán, kiểm 
toán tại đơn vị. 

Không ngừng hợp tác 
để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực kiểm toán
Với vai trò là cơ quan kiểm toán công 

quốc gia, KTNN có nhiều điều kiện 
thuận lợi để tham gia các diễn đàn quốc 
tế về kế toán, kiểm toán; cũng như mở 
rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, 
hội nghề nghiệp và cơ sở đào tạo về kế 
toán, kiểm toán, trong đó có hợp tác về 
đào tạo để qua đó nâng cao năng lực, 
trình độ của cán bộ, kiểm toán viên, tạo 
nguồn nhân lực kiểm toán chất lượng 
cao không chỉ cho KTNN mà còn cho 
sự phát triển chung của lĩnh vực kế 
toán, kiểm toán trong nước. 

Tại Hội nghị Đối tác phát triển năm 
2022 có sự tham gia của Giám đốc Ngân 
hàng Thế giới và đại diện nhiều tổ chức, 
hiệp hội kiểm toán quốc tế, vấn đề phát 
triển nguồn nhân lực kiểm toán là nội 
dung trọng tâm được thảo luận, trao 
đổi. Tổng Kiểm toán nhà nước Trần 
Sỹ Thanh cho biết, KTNN mong muốn 
hợp tác tổ chức các khóa đào tạo, khảo 
sát, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm 
của các cơ quan kiểm toán tối cao có 
thế mạnh trong các lĩnh vực kiểm toán 
mới; hình thành đội ngũ chuyên gia, 
giảng viên để có thể đào tạo, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực cho KTNN, 
từ đó lan tỏa các giá trị này đối với cộng 
đồng kế toán, kiểm toán. 

Điểm lại những đóng góp nổi bật 
của KTNN trong chặng đường gần 30 
năm thành lập cho đến nay, PGS,TS. 
Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế 
toán và Kiểm toán Việt Nam - nhấn 
mạnh, trong đó không thể không nhắc 

tới vai trò giúp nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán 
của KTNN. Theo đó, KTNN luôn chủ 
động, tích cực phối hợp với Hội triển 
khai và đẩy mạnh các hoạt động nhằm 
nâng cao chất lượng hội viên. “KTNN 
cũng tham gia vào nhiều khóa huấn 
luyện, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán 
cho hội viên; đồng thời quan tâm đặc 
biệt đến việc bồi dưỡng phẩm chất, 
đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã 
hội của hội viên” - PGS,TS. Đặng Văn 
Thanh cho biết, thêm rằng lãnh đạo 
KTNN luôn tham gia trong ban lãnh 
đạo Hội. Điều này thể hiện sự quan 
tâm rất lớn của KTNN đến sự phát 
triển của ngành kế toán, kiểm toán 
nói chung. 

Sự thành lập của Phân hội Kiểm toán 
viên nhà nước Việt Nam mới đây cũng 
phần nào cho thấy mong muốn tạo 
lập diễn đàn để cùng trao đổi, từ đó 
góp phần nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực kiểm toán của KTNN. Tại 
Đại hội Phân hội Kiểm toán viên nhà 
nước Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm 
kỳ 2022-2027, Phân hội xác định 6 nội 
dung trọng tâm, trong đó có việc đẩy 
mạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán cho 
hội viên và đối tượng có nhu cầu. 

Khẳng định những đóng góp không 
nhỏ của KTNN trong việc nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán 
thông qua các chương trình hợp tác, 
đào tạo quốc tế, đại diện Hội Kế toán 
Công chứng Anh quốc (ACCA) tại 
Việt Nam cho biết, theo chương trình 
hợp tác, KTNN và ACCA cam kết thúc 
đẩy quan hệ hợp tác chuyên môn hai 
bên, qua đó, chung tay xây dựng một 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng 
góp giá trị vào sự phát triển của ngành 
nghề kế toán, kiểm toán tại Việt Nam./.

Triển khai kiểm toán
Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa 

triển khai kiểm toán: Việc quản lý, sử 
dụng vốn đầu tư các công trình giao 
thông, dân dụng giai đoạn 2018-2021 
trên địa bàn TP. Hà Nội; Báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến 
quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 
năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam; ngân sách địa phương năm 2021 
tại tỉnh Hà Giang, TP. Hà Nội. Các cuộc 
kiểm toán trên do KTNN các khu vực: 
I, X và KTNN chuyên ngành VI thực 

hiện trong thời gian từ 45 đến 60 ngày. 
Theo đó, đối với cuộc kiểm toán 

chuyên đề Kiểm toán việc quản lý, 
sử dụng vốn đầu tư các công trình 
giao thông, dân dụng giai đoạn 2018-
2021 trên địa bàn TP. Hà Nội, mục 
tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng 
đắn, trung thực của Báo cáo tài chính 
(nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực 
hiện) của các dự án; đánh giá việc tuân 
thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư 
xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà 

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

Với cuộc kiểm toán Báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến 
quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 
năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam, mục tiêu kiểm toán là xác nhận 
tính đúng đắn, trung thực của Báo 

cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ 
pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu 
quả trong quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công tại doanh nghiệp; 
phát hiện kịp thời hành vi lãng phí, sai 
phạm và xác định rõ trách nhiệm tập 
thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị 
xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với 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./. 

Vụ Tổng hợp (KTNN)
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 ❱ PHỐ HIẾN

Những đóng góp quan trọng 
của KTNN 
Trong định hướng phát triển, KTNN 

luôn xác định nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, nòng cốt là kiểm toán 
viên là ưu tiên hàng đầu, đóng vai trò 
quyết định đến thành công của hoạt 
động KTNN; đồng thời qua đó cũng 
góp phần nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực kế toán, kiểm toán trong nước 
nói chung, trong bối cảnh nền kinh tế 
ngày càng hội nhập sâu rộng.

Nói về những đóng góp của KTNN 
đối với việc phát triển nguồn nhân 
lực kế toán, kiểm toán, TS. Lê Đình 
Thăng - Kiểm toán trưởng KTNN 
chuyên ngành II (nguyên Giám đốc 
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp 
vụ kiểm toán) - cho biết, KTNN dù 
không tham gia trực tiếp cũng như 
điều chỉnh thị trường kế toán, kiểm 
toán song lại đóng vai trò quan trọng 
trong việc hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển 
của thị trường này cũng như góp phần 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế 
toán, kiểm toán. Nêu dẫn chứng, TS. 
Lê Đình Thăng cho biết, KTNN trước 
hết là nơi thu hút nguồn nhân lực kế 
toán, kiểm toán, dù số lượng này không 
quá lớn song cũng tạo động lực phấn 
đấu cho người học lĩnh vực này. Đồng 
thời, một số lượng nguồn nhân lực 
chất lượng cao của KTNN cũng tham 
gia vào thị trường này thông qua hoạt 
động chuyển ngành từ KTNN sang các 
ngành khác. 

“Chưa kể hằng năm, Trường Đào tạo 
và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán còn 
được giao tổ chức lớp tập huấn nghiệp 
vụ chủ tài khoản cho hàng nghìn lượt 
người trên cả nước. Đây chính là những 
hoạt động thiết thực của KTNN trong 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GÓP PHẦN 
QUAN TRỌNG VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
CÙNG VỚI VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN, THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM 
NHŨNG, THỜI GIAN QUA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (KTNN) CŨNG TÍCH CỰC THAM GIA VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KẾ 

TOÁN, KIỂM TOÁN THÔNG QUA HÌNH THỨC HỢP TÁC VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, CÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM 
TOÁN TRONG VIỆC ĐÀO TẠO, NÂNG CAO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ VỀ KIỂM TOÁN. 

việc góp phần nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán” - 
TS. Lê Đình Thăng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, GS,TS. Đoàn Xuân 
Tiên - nguyên Phó Tổng Kiểm toán 
nhà nước - cho biết, KTNN cũng trực 
tiếp cung cấp các chuyên gia về kế toán, 
kiểm toán cho thị trường này. Hiện 
nay, nhiều kiểm toán viên còn tham gia 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong 
các trường đại học, học viện. Đây đều 
là đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, 
là “tinh hoa” của KTNN và khi tham gia 
giảng dạy sẽ đưa đến những bài giảng 
rất chất lượng, giàu tính thực tiễn cũng 
như lý luận, mang lại lợi ích, giá trị rất 
lớn cho người học, cơ sở đào tạo đó. 

Còn theo PGS,TS. Đinh Thế Hùng - 
Phó Viện trưởng Viện Kế toán - Kiểm 
toán, vai trò của KTNN trong việc thúc 
đẩy, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực lĩnh vực này còn đến từ chính hoạt 
động kiểm toán. Bởi hoạt động kiểm 
toán sẽ tạo sức ép thôi thúc nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực của các cơ 
quan được kiểm toán, từ đó giúp cho 
nguồn nhân lực này cải thiện năng lực 
nghề nghiệp. Mặt khác, khi kiểm toán 
tại các đơn vị, ngoài việc kiểm tra, xác 

Khi trình độ của Kiểm toán viên nhà nước được nâng cao sẽ 
thúc đẩy người lao động ngành kế toán, kiểm toán phải nâng 

cao theo để đáp ứng yêu cầu của công việc. Đây là tác động 
gián tiếp, nhưng rất quan trọng, khiến người học lĩnh vực này 
phải định hình thái độ học tập nghiêm túc ngay từ sớm; cũng 

như buộc nhà trường phải thay đổi chương trình, cách thức 
giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo. 

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên 
Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

nhận để lấy thông tin, một hoạt động 
quan trọng khác, đó là KTNN tư vấn 
nghề nghiệp cho đội ngũ kế toán, kiểm 
toán tại đơn vị. 

Không ngừng hợp tác 
để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực kiểm toán
Với vai trò là cơ quan kiểm toán công 

quốc gia, KTNN có nhiều điều kiện 
thuận lợi để tham gia các diễn đàn quốc 
tế về kế toán, kiểm toán; cũng như mở 
rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, 
hội nghề nghiệp và cơ sở đào tạo về kế 
toán, kiểm toán, trong đó có hợp tác về 
đào tạo để qua đó nâng cao năng lực, 
trình độ của cán bộ, kiểm toán viên, tạo 
nguồn nhân lực kiểm toán chất lượng 
cao không chỉ cho KTNN mà còn cho 
sự phát triển chung của lĩnh vực kế 
toán, kiểm toán trong nước. 

Tại Hội nghị Đối tác phát triển năm 
2022 có sự tham gia của Giám đốc Ngân 
hàng Thế giới và đại diện nhiều tổ chức, 
hiệp hội kiểm toán quốc tế, vấn đề phát 
triển nguồn nhân lực kiểm toán là nội 
dung trọng tâm được thảo luận, trao 
đổi. Tổng Kiểm toán nhà nước Trần 
Sỹ Thanh cho biết, KTNN mong muốn 
hợp tác tổ chức các khóa đào tạo, khảo 
sát, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm 
của các cơ quan kiểm toán tối cao có 
thế mạnh trong các lĩnh vực kiểm toán 
mới; hình thành đội ngũ chuyên gia, 
giảng viên để có thể đào tạo, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực cho KTNN, 
từ đó lan tỏa các giá trị này đối với cộng 
đồng kế toán, kiểm toán. 

Điểm lại những đóng góp nổi bật 
của KTNN trong chặng đường gần 30 
năm thành lập cho đến nay, PGS,TS. 
Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế 
toán và Kiểm toán Việt Nam - nhấn 
mạnh, trong đó không thể không nhắc 

tới vai trò giúp nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán 
của KTNN. Theo đó, KTNN luôn chủ 
động, tích cực phối hợp với Hội triển 
khai và đẩy mạnh các hoạt động nhằm 
nâng cao chất lượng hội viên. “KTNN 
cũng tham gia vào nhiều khóa huấn 
luyện, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán 
cho hội viên; đồng thời quan tâm đặc 
biệt đến việc bồi dưỡng phẩm chất, 
đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã 
hội của hội viên” - PGS,TS. Đặng Văn 
Thanh cho biết, thêm rằng lãnh đạo 
KTNN luôn tham gia trong ban lãnh 
đạo Hội. Điều này thể hiện sự quan 
tâm rất lớn của KTNN đến sự phát 
triển của ngành kế toán, kiểm toán 
nói chung. 

Sự thành lập của Phân hội Kiểm toán 
viên nhà nước Việt Nam mới đây cũng 
phần nào cho thấy mong muốn tạo 
lập diễn đàn để cùng trao đổi, từ đó 
góp phần nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực kiểm toán của KTNN. Tại 
Đại hội Phân hội Kiểm toán viên nhà 
nước Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm 
kỳ 2022-2027, Phân hội xác định 6 nội 
dung trọng tâm, trong đó có việc đẩy 
mạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán cho 
hội viên và đối tượng có nhu cầu. 

Khẳng định những đóng góp không 
nhỏ của KTNN trong việc nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán 
thông qua các chương trình hợp tác, 
đào tạo quốc tế, đại diện Hội Kế toán 
Công chứng Anh quốc (ACCA) tại 
Việt Nam cho biết, theo chương trình 
hợp tác, KTNN và ACCA cam kết thúc 
đẩy quan hệ hợp tác chuyên môn hai 
bên, qua đó, chung tay xây dựng một 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng 
góp giá trị vào sự phát triển của ngành 
nghề kế toán, kiểm toán tại Việt Nam./.

Triển khai kiểm toán
Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa 

triển khai kiểm toán: Việc quản lý, sử 
dụng vốn đầu tư các công trình giao 
thông, dân dụng giai đoạn 2018-2021 
trên địa bàn TP. Hà Nội; Báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến 
quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 
năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam; ngân sách địa phương năm 2021 
tại tỉnh Hà Giang, TP. Hà Nội. Các cuộc 
kiểm toán trên do KTNN các khu vực: 
I, X và KTNN chuyên ngành VI thực 

hiện trong thời gian từ 45 đến 60 ngày. 
Theo đó, đối với cuộc kiểm toán 

chuyên đề Kiểm toán việc quản lý, 
sử dụng vốn đầu tư các công trình 
giao thông, dân dụng giai đoạn 2018-
2021 trên địa bàn TP. Hà Nội, mục 
tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng 
đắn, trung thực của Báo cáo tài chính 
(nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực 
hiện) của các dự án; đánh giá việc tuân 
thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư 
xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà 

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

Với cuộc kiểm toán Báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến 
quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 
năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam, mục tiêu kiểm toán là xác nhận 
tính đúng đắn, trung thực của Báo 

cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ 
pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu 
quả trong quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công tại doanh nghiệp; 
phát hiện kịp thời hành vi lãng phí, sai 
phạm và xác định rõ trách nhiệm tập 
thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị 
xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với 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./. 

Vụ Tổng hợp (KTNN)
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG SỰ MINH BẠCH 

VÀ LÒNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN
HÒA CHUNG VỚI KHÔNG KHÍ ĐỔI MỚI, NỖ LỰC PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC SAU ĐẠI DỊCH, KIỂM TOÁN NHÀ 

NƯỚC (KTNN) CŨNG ĐANG CHÚ TRỌNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO. HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 28 NĂM THÀNH LẬP 
NGÀNH KTNN (11/7/1994 - 11/7/2022), DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU, CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN 

VÀ THEO DÕI SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA KTNN, PGS,TS. ĐINH THẾ HÙNG - PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN (ĐẠI HỌC KINH 
TẾ QUỐC DÂN) - ĐÃ CÓ NHỮNG CHIA SẺ VỀ VAI TRÒ, HOẠT ĐỘNG CỦA KTNN VỚI BÁO KIỂM TOÁN. 

 PGS,TS. Đinh Thế Hùng. Ảnh: N. Lộc

 ❱NGUYỄN LỘC (thực hiện)

Là một chế định được ghi nhận trong 
Hiến pháp hiện hành, hoạt động độc 
lập và chỉ tuân theo pháp luật. Ông 
đánh giá thế nào về vai trò của KTNN 
trong nền kinh tế với chức năng đã 
được quy định? 

Trong 28 năm qua, KTNN với vai trò 
là cơ quan kiểm tra tài chính công cao 
nhất do Quốc hội thành lập, hoạt động 
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, đã 
và đang khẳng định vai trò là công cụ 
hữu hiệu của Đảng và Nhà nước, có 
nhiều đóng góp quan trọng trong việc 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường 
minh bạch trong quản lý, sử dụng tài 
chính công, tài sản công. 

KTNN đã khẳng định được vai trò 
quan trọng trong việc hỗ trợ, tư vấn 
cho việc quản lý ngân sách nhà nước 
của Quốc hội và Chính phủ; góp phần 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ 
quan nhà nước cũng như sử dụng hiệu 
quả nguồn ngân sách, làm lành mạnh 
hoá nền tài chính quốc gia, đảm bảo 
việc tuân thủ pháp luật và đảm bảo các 
mục tiêu được Đảng, Nhà nước đã đặt 
ra. Điều này không chỉ góp phần làm 
tăng sự minh bạch và hiệu quả trong 
quản lý, mà còn làm tăng lòng tin của 
người dân với Đảng, Nhà nước và hệ 
thống chính trị.

Việc cơ quan KTNN và Tổng Kiểm 
toán nhà nước lần đầu tiên được quy 
định trong Hiến pháp năm 2013, cùng 
với việc Quốc hội thông qua Luật 
KTNN năm 2015 và được sửa đổi, bổ 
sung năm 2019 với nhiều nội dung đổi 
mới, phù hợp hơn với thực tiễn, tiếp tục 
tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn cho giai 
đoạn phát triển mới, cũng như khẳng 
định vai trò, vị trí của KTNN; tạo cơ 
sở vững chắc để KTNN bước vào một 
thời kỳ phát triển theo cả chiều rộng và 
chiều sâu, vươn lên một tầm cao mới, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đây là 
niềm vinh quang, vẻ vang của KTNN, 
song cũng đặt ra cho KTNN trọng 
trách nặng nề để xứng đáng với niềm 
tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Trong bối cảnh tình hình ngày càng 
có nhiều biến động, ông đánh giá ra 
sao về những chuyển đổi của KTNN 
thời gian qua nhằm thích ứng và đáp 
ứng tốt hơn yêu cầu từ thực tiễn đặt ra?

Trong những năm qua, KTNN Việt 
Nam đã có những bước tiến quan trọng 
trong việc nâng cao vai trò đối với nền 
kinh tế cũng như thích ứng với những 
thay đổi trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế sâu rộng. Đặc biệt, trong bối cảnh 
hiện nay, khi tình hình được dự báo 
ngày càng có nhiều biến động, KTNN 
đã thực hiện nhiều giải pháp để thích 
ứng, hoạt động tốt hơn, trong đó có 
việc từng bước chuyển đổi phương 
thức kiểm toán. Đây là điều rất cần 
thiết, phản ánh xu thế tất yếu của thời 
đại cũng như phù hợp với thông lệ của 
kiểm toán quốc tế. 

Đơn cử như vừa qua, KTNN đã 
chính thức áp dụng thí điểm kiểm 
toán từ xa đối với Tập đoàn Bưu chính 
viễn thông Việt Nam (VNPT), với môi 
trường kiểm toán diễn ra hoàn toàn 
trên không gian mạng, thay vì cách 
làm truyền thống là dựa trên hồ sơ, 
giấy tờ. Thực hiện kiểm toán từ xa là 
rất cần thiết, là yêu cầu đặt ra từ thực 
tế nhằm thích ứng tốt với những biến 
động như tác động của dịch bệnh 
Covid-19, cũng như trong bối cảnh 

của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
đang diễn ra mạnh mẽ. Việc áp dụng 
kiểm toán từ xa thông qua sự hỗ trợ 
của công nghệ thông tin sẽ giúp cho 
hoạt động kiểm toán của KTNN được 
nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm 
được các chi phí cho cuộc kiểm toán; 
được các tổ chức, cơ quan kiểm toán 
tối cao khuyến khích. 

Dưới góc nhìn của người tham gia 
công tác giảng dạy và nghiên cứu, ông 
có lưu ý gì về các nội dung kiểm toán, 
cũng như các loại hình kiểm toán, các 
lĩnh vực kiểm toán mà KTNN đang áp 
dụng hiện nay?

KTNN hiện nay thực hiện chức năng 
được quy định cụ thể tại Luật KTNN 
năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung 
năm 2019, đó là: Đánh giá, xác nhận, 
kết luận và kiến nghị đối với việc quản 
lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 
Như vậy có thể thấy, KTNN sẽ tiến 
hành cả 3 loại hình kiểm toán là: Kiểm 
toán tài chính, kiểm toán hoạt động và 
kiểm toán tuân thủ. 

Đối với kiểm toán tài chính, kiểm 

toán viên nhà nước tiến hành kiểm tra 
công tác kế toán, các báo cáo tài chính, 
báo cáo quyết toán ngân sách của các 
cơ quan, các cấp ngân sách trong bộ 
máy của Nhà nước. Thông qua đó xác 
nhận tính đúng đắn, trung thực và hợp 
pháp các chứng từ, số liệu kế toán, báo 
cáo quyết toán ngân sách; đưa ra các 
kết luận và đánh giá về hoạt động của 
đơn vị được kiểm toán. Các xác nhận 
được dựa trên cơ sở các bằng chứng và 
nhận xét, báo cáo của các kiểm toán 
viên để đảm bảo rằng các xác nhận và 
đánh giá có được tính thận trọng, trung 
thực và khách quan.

Đối với kiểm toán hoạt động, KTNN 
tập trung vào việc đánh giá về tính kinh 
tế, tính hợp lý, tính tiết kiệm và về hiệu 
quả hoạt động của Nhà nước. Kiểm 
toán viên khi đánh giá phải bao quát 
được toàn bộ hoạt động kinh tế của cơ 
quan nhà nước được kiểm toán về tính 
kinh tế của hoạt động đó. Quy mô hoạt 
động của Nhà nước rất rộng lớn, do vậy 
không thể nào kiểm tra hết tất cả hoạt 
động. Vì vậy, phải tùy theo cách xem 
xét và đánh giá, cơ quan KTNN tiến 
hành việc chọn mẫu cho phù hợp, đảm 
bảo kết luận đưa ra là dựa trên phạm vi 
kiểm toán đủ rộng. 

Mặc dù kiểm toán hoạt động là loại 
hình kiểm toán còn mới và khó thực 
hiện tại Việt Nam, song thời gian qua, 
KTNN đã nỗ lực thực hiện một số 
cuộc kiểm toán hoạt động chuyên sâu, 
hoặc lồng ghép trong các loại hình, 
lĩnh vực kiểm toán khác. Kết quả kiểm 
toán bước đầu đã khẳng định được 
tính đúng đắn trong chủ trương của 
Ngành, cũng như “chạm” đến nhiều 
vấn đề được dư luận xã hội, Quốc hội, 
Chính phủ quan tâm, đánh giá cao. Do 
đó, trong tương lai, KTNN cần tiếp tục 
chú trọng tăng cường số lượng các cuộc 
kiểm toán hoạt động, nâng cao chất 
lượng đối với loại hình kiểm toán này. 

Ngoài ra, KTNN cần chú trọng vào 
các lĩnh vực kiểm toán mới như kiểm 
toán chuyên đề, tập trung vào một số 
nội dung, lĩnh vực đang được quan tâm 
như: Kiểm toán môi trường, kiểm toán 
về các mục tiêu phát triển kinh tế, kiểm 
toán nợ công… trong đó, cần đặc biệt 
bám sát các định hướng của Quốc hội để 
thực hiện kiểm toán “đúng” và “trúng”, 
theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!/.
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Trong cơ cấu chi ngân sách 
địa phương, kinh phí SNMT 
luôn chiếm tỷ trọng lớn, đặc 
biệt là tại các đô thị phát triển. 
Việc quản lý, sử dụng kinh phí 
SNMT ảnh hưởng trực tiếp 
tới chất lượng sống của người 
dân. Vì vậy, Quốc hội, Chính 
phủ, nhân dân rất quan tâm 
đến vấn đề này, nhất là trong 
bối cảnh ô nhiễm môi trường 
ngày càng nghiêm trọng. Để 
nâng cao hiệu quả quản lý, sử 
dụng kinh phí SNMT, hoạt 
động kiểm toán của KTNN 
đóng vai trò quan trọng. 

Nhiều phát hiện nổi bật 
về sử dụng kinh phí 
sự nghiệp môi trường
Theo nghiên cứu của ThS. 

Nguyễn Văn Quang và CN. 
Trần Thị Khánh Ngà (KTNN 
khu vực XIII), hằng năm, các 
KTNN khu vực đã tổ chức 
kiểm toán việc quản lý, sử 
dụng kinh phí SNMT lồng 
ghép trong cuộc kiểm toán 
ngân sách địa phương. Cụ 
thể, KTNN thường xuyên 
chọn mẫu kinh phí SNMT 
trong tổng nguồn kinh phí sự 
nghiệp khác khi kiểm toán tại 
các cơ quan tổng hợp. Qua đó, 
KTNN đã chỉ ra các sai phạm 
tại các đơn vị sử dụng kinh 
phí SNMT như: Áp dụng sai 
định mức, khối lượng trong 
lập dự toán; việc nghiệm thu, 
quyết toán chưa chặt chẽ… 

     KIỂM TOÁN VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG     

ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG TIỀN KIỂM 
THAY VÌ HẬU KIỂM

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
(KTNN) NHỮNG NĂM QUA 
ĐÃ CHỈ RÕ NHIỀU BẤT CẬP 
TRONG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ 
DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP 
MÔI TRƯỜNG (SNMT). TUY 
NHIÊN, ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỐT 
HƠN TÍNH KINH TẾ, HIỆU 
LỰC, HIỆU QUẢ CỦA VIỆC 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN 
KINH PHÍ NÀY, KTNN CẦN 
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ 
CHỨC KIỂM TOÁN THEO 
HƯỚNG TIỀN KIỂM THAY VÌ 
HẬU KIỂM. 

Những sai sót này một phần 
nguyên nhân đến từ đơn vị sử 
dụng kinh phí SNMT, nhưng 
cũng không ít trường hợp 
do cơ chế, chính sách của cơ 
quan quản lý nhà nước ban 
hành chưa rõ ràng, còn nhiều 
lỗ hổng.

Ngoài ra, các đoàn kiểm 
toán còn phát hiện nhiều vấn 
đề liên quan đến công tác xử 
lý rác thải, bảo vệ môi trường. 
Đơn cử, tại KTNN khu vực 
XIII, từ năm 2018-2020, các 
đoàn kiểm toán đã chỉ rõ chất 
thải rắn sinh hoạt chỉ được 
chôn lấp, đơn vị xử lý không 
áp dụng công nghệ để xử 
lý thành phân vi sinh (tỉnh 
Đồng Nai). Điều này không 
những gây thất thoát ngân 
sách nhà nước rất lớn mà còn 
ảnh hưởng đến môi trường.

Đối với công tác thu gom, 
phân loại, vận chuyển, xử lý 
rác thải, chất thải, cách tính 
toán khối lượng, cự ly vận 
chuyển rác không chính xác, 
không phân tuyến thu gom 
rác để xác định cự ly. Nhiều 
tỉnh không giám sát, nghiệm 
thu, xác nhận khối lượng rác 
mà căn cứ theo xác nhận của 
doanh nghiệp xử lý rác, hoặc 
có kết nối camera tại nơi xử lý 
rác nhưng không phân công 
người theo dõi, thống kê để đối 
chiếu… dẫn tới khối lượng rác 
nghiệm thu không đảm bảo 
tính pháp lý, tính chính xác. 

Công tác tổ chức kiểm toán cần được hoàn thiện để nâng cao chất lượng kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.  Ảnh tư liệu

Theo nhóm nghiên cứu, KTNN cần thí điểm 
thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán 
tiền kiểm đối với việc quản lý, sử dụng kinh 
phí SNMT. Trong đó, việc sử dụng ý kiến của 
chuyên gia sẽ tăng độ tin cậy hơn khi đánh 
giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả, tác động 
môi trường với những vấn đề ngoài tầm 
hiểu biết của kiểm toán viên. 

Cá biệt, một số đơn vị chưa 
phân loại chất thải nguy hại từ 
chất thải sinh hoạt để chuyển 
sang quản lý theo quy định, 
dùng kinh phí ngân sách mua 
xe chuyên dùng phục vụ công 
tác vệ sinh môi trường nhưng 
giao xe cho doanh nghiệp sử 
dụng để thực hiện công tác vệ 
sinh môi trường không đúng 
với Luật Quản lý sử dụng tài 
sản nhà nước…

Mặc dù công tác kiểm toán 
việc quản lý, sử dụng kinh phí 
SNMT đã đạt được những kết 
quả nhất định nhưng thực tế 
cho thấy, môi trường là lĩnh 
vực khó, đòi hỏi nhiều kiến 
thức chuyên môn sâu, trong 
khi số lượng kiểm toán viên 
hiểu biết chuyên sâu về công 
tác bảo vệ môi trường còn 
hạn chế. Một vấn đề nữa là 
hiện nay, KTNN vẫn chưa có 
hướng dẫn đối với công tác 
kiểm toán việc quản lý, sử 

cương kiểm toán, trong đó, các 
mục tiêu, nội dung và phương 
pháp kiểm toán được cụ thể 
hóa. Các KTNN khu vực có 
thể xem xét việc tổ chức thành 
tổ kiểm toán riêng biệt hoặc 
chuyên đề riêng để kiểm toán 
chuyên sâu hơn đối với lĩnh 
vực môi trường.

Để khắc phục vấn đề chuyên 
môn và nhân sự, các đoàn 
kiểm toán tăng cường sử dụng 
ý kiến chuyên gia hoặc các ý 
kiến tư vấn của những người 
có chuyên môn trong lĩnh 
vực môi trường. Việc sử dụng 
chuyên gia sẽ giúp thu thập các 
bằng chứng kiểm toán thích 
hợp và chất lượng kiểm toán 
được nâng lên rõ rệt. Đồng 
thời, các kiểm toán viên cũng 
phải luôn trau dồi kiến thức, 
kỹ năng cần thiết khi kiểm 
toán lĩnh vực đặc thù. 

Một yêu cầu bắt buộc là các 
đoàn kiểm toán cần xác định 
cụ thể phương pháp kiểm toán, 
đồng thời tăng cường tổ chức 
kiểm tra việc thực hiện kiến 
nghị kiểm toán. Các KTNN 
khu vực cần tổ chức theo dõi, 
cập nhật thường xuyên tình 
hình thực hiện kiến nghị kiểm 
toán về xử lý tài chính và kết 
quả hoàn thiện chính sách, 
pháp luật, nhận phản hồi từ 
các đơn vị được kiểm toán về 
nguyên nhân chưa thực hiện 
các kiến nghị liên quan đến 
kinh phí SNMT./.

dụng nguồn kinh phí SNMT 
nên các đoàn kiểm toán còn 
gặp khó khăn trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn. Đáng lưu ý, hầu hết các 
cuộc kiểm toán hiện nay đều 
là các cuộc kiểm toán tuân 
thủ và hậu kiểm nên khả năng 
phòng ngừa, đưa ra cảnh báo 
thường chậm so với yêu cầu 
thực tế. 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kiểm toán 
Theo nhóm tác giả, để nâng 

cao chất lượng kiểm toán 
việc quản lý, sử dụng kinh 
phí SNMT, công tác tổ chức 
kiểm toán cần được hoàn 
thiện. Trước hết, việc xác 
định mục tiêu kiểm toán kinh 
phí SNMT phải phù hợp với 
mục tiêu kiểm toán chung. 
Căn cứ vào mục tiêu, các 
đánh giá về rủi ro, trọng yếu 
và kinh nghiệm kiểm toán 
qua các năm, đoàn kiểm toán 
xác định cụ thể trọng tâm, nội 
dung kiểm toán tại từng đơn 
vị được kiểm toán.

Đối với lĩnh vực môi 
trường, KTNN cần thay đổi 
theo hướng tiền kiểm thay vì 
hậu kiểm, đồng thời hướng 
tới kiểm toán hoạt động để 
đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, 
hiệu quả của việc quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí SNMT. 
KTNN có thể giao KTNN các 
khu vực chủ trì xây dựng đề 
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Trong cơ cấu chi ngân sách 
địa phương, kinh phí SNMT 
luôn chiếm tỷ trọng lớn, đặc 
biệt là tại các đô thị phát triển. 
Việc quản lý, sử dụng kinh phí 
SNMT ảnh hưởng trực tiếp 
tới chất lượng sống của người 
dân. Vì vậy, Quốc hội, Chính 
phủ, nhân dân rất quan tâm 
đến vấn đề này, nhất là trong 
bối cảnh ô nhiễm môi trường 
ngày càng nghiêm trọng. Để 
nâng cao hiệu quả quản lý, sử 
dụng kinh phí SNMT, hoạt 
động kiểm toán của KTNN 
đóng vai trò quan trọng. 

Nhiều phát hiện nổi bật 
về sử dụng kinh phí 
sự nghiệp môi trường
Theo nghiên cứu của ThS. 

Nguyễn Văn Quang và CN. 
Trần Thị Khánh Ngà (KTNN 
khu vực XIII), hằng năm, các 
KTNN khu vực đã tổ chức 
kiểm toán việc quản lý, sử 
dụng kinh phí SNMT lồng 
ghép trong cuộc kiểm toán 
ngân sách địa phương. Cụ 
thể, KTNN thường xuyên 
chọn mẫu kinh phí SNMT 
trong tổng nguồn kinh phí sự 
nghiệp khác khi kiểm toán tại 
các cơ quan tổng hợp. Qua đó, 
KTNN đã chỉ ra các sai phạm 
tại các đơn vị sử dụng kinh 
phí SNMT như: Áp dụng sai 
định mức, khối lượng trong 
lập dự toán; việc nghiệm thu, 
quyết toán chưa chặt chẽ… 
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ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG TIỀN KIỂM 
THAY VÌ HẬU KIỂM

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
(KTNN) NHỮNG NĂM QUA 
ĐÃ CHỈ RÕ NHIỀU BẤT CẬP 
TRONG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ 
DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP 
MÔI TRƯỜNG (SNMT). TUY 
NHIÊN, ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỐT 
HƠN TÍNH KINH TẾ, HIỆU 
LỰC, HIỆU QUẢ CỦA VIỆC 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN 
KINH PHÍ NÀY, KTNN CẦN 
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ 
CHỨC KIỂM TOÁN THEO 
HƯỚNG TIỀN KIỂM THAY VÌ 
HẬU KIỂM. 

Những sai sót này một phần 
nguyên nhân đến từ đơn vị sử 
dụng kinh phí SNMT, nhưng 
cũng không ít trường hợp 
do cơ chế, chính sách của cơ 
quan quản lý nhà nước ban 
hành chưa rõ ràng, còn nhiều 
lỗ hổng.

Ngoài ra, các đoàn kiểm 
toán còn phát hiện nhiều vấn 
đề liên quan đến công tác xử 
lý rác thải, bảo vệ môi trường. 
Đơn cử, tại KTNN khu vực 
XIII, từ năm 2018-2020, các 
đoàn kiểm toán đã chỉ rõ chất 
thải rắn sinh hoạt chỉ được 
chôn lấp, đơn vị xử lý không 
áp dụng công nghệ để xử 
lý thành phân vi sinh (tỉnh 
Đồng Nai). Điều này không 
những gây thất thoát ngân 
sách nhà nước rất lớn mà còn 
ảnh hưởng đến môi trường.

Đối với công tác thu gom, 
phân loại, vận chuyển, xử lý 
rác thải, chất thải, cách tính 
toán khối lượng, cự ly vận 
chuyển rác không chính xác, 
không phân tuyến thu gom 
rác để xác định cự ly. Nhiều 
tỉnh không giám sát, nghiệm 
thu, xác nhận khối lượng rác 
mà căn cứ theo xác nhận của 
doanh nghiệp xử lý rác, hoặc 
có kết nối camera tại nơi xử lý 
rác nhưng không phân công 
người theo dõi, thống kê để đối 
chiếu… dẫn tới khối lượng rác 
nghiệm thu không đảm bảo 
tính pháp lý, tính chính xác. 

Công tác tổ chức kiểm toán cần được hoàn thiện để nâng cao chất lượng kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.  Ảnh tư liệu

Theo nhóm nghiên cứu, KTNN cần thí điểm 
thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán 
tiền kiểm đối với việc quản lý, sử dụng kinh 
phí SNMT. Trong đó, việc sử dụng ý kiến của 
chuyên gia sẽ tăng độ tin cậy hơn khi đánh 
giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả, tác động 
môi trường với những vấn đề ngoài tầm 
hiểu biết của kiểm toán viên. 

Cá biệt, một số đơn vị chưa 
phân loại chất thải nguy hại từ 
chất thải sinh hoạt để chuyển 
sang quản lý theo quy định, 
dùng kinh phí ngân sách mua 
xe chuyên dùng phục vụ công 
tác vệ sinh môi trường nhưng 
giao xe cho doanh nghiệp sử 
dụng để thực hiện công tác vệ 
sinh môi trường không đúng 
với Luật Quản lý sử dụng tài 
sản nhà nước…

Mặc dù công tác kiểm toán 
việc quản lý, sử dụng kinh phí 
SNMT đã đạt được những kết 
quả nhất định nhưng thực tế 
cho thấy, môi trường là lĩnh 
vực khó, đòi hỏi nhiều kiến 
thức chuyên môn sâu, trong 
khi số lượng kiểm toán viên 
hiểu biết chuyên sâu về công 
tác bảo vệ môi trường còn 
hạn chế. Một vấn đề nữa là 
hiện nay, KTNN vẫn chưa có 
hướng dẫn đối với công tác 
kiểm toán việc quản lý, sử 

cương kiểm toán, trong đó, các 
mục tiêu, nội dung và phương 
pháp kiểm toán được cụ thể 
hóa. Các KTNN khu vực có 
thể xem xét việc tổ chức thành 
tổ kiểm toán riêng biệt hoặc 
chuyên đề riêng để kiểm toán 
chuyên sâu hơn đối với lĩnh 
vực môi trường.

Để khắc phục vấn đề chuyên 
môn và nhân sự, các đoàn 
kiểm toán tăng cường sử dụng 
ý kiến chuyên gia hoặc các ý 
kiến tư vấn của những người 
có chuyên môn trong lĩnh 
vực môi trường. Việc sử dụng 
chuyên gia sẽ giúp thu thập các 
bằng chứng kiểm toán thích 
hợp và chất lượng kiểm toán 
được nâng lên rõ rệt. Đồng 
thời, các kiểm toán viên cũng 
phải luôn trau dồi kiến thức, 
kỹ năng cần thiết khi kiểm 
toán lĩnh vực đặc thù. 

Một yêu cầu bắt buộc là các 
đoàn kiểm toán cần xác định 
cụ thể phương pháp kiểm toán, 
đồng thời tăng cường tổ chức 
kiểm tra việc thực hiện kiến 
nghị kiểm toán. Các KTNN 
khu vực cần tổ chức theo dõi, 
cập nhật thường xuyên tình 
hình thực hiện kiến nghị kiểm 
toán về xử lý tài chính và kết 
quả hoàn thiện chính sách, 
pháp luật, nhận phản hồi từ 
các đơn vị được kiểm toán về 
nguyên nhân chưa thực hiện 
các kiến nghị liên quan đến 
kinh phí SNMT./.

dụng nguồn kinh phí SNMT 
nên các đoàn kiểm toán còn 
gặp khó khăn trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn. Đáng lưu ý, hầu hết các 
cuộc kiểm toán hiện nay đều 
là các cuộc kiểm toán tuân 
thủ và hậu kiểm nên khả năng 
phòng ngừa, đưa ra cảnh báo 
thường chậm so với yêu cầu 
thực tế. 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kiểm toán 
Theo nhóm tác giả, để nâng 

cao chất lượng kiểm toán 
việc quản lý, sử dụng kinh 
phí SNMT, công tác tổ chức 
kiểm toán cần được hoàn 
thiện. Trước hết, việc xác 
định mục tiêu kiểm toán kinh 
phí SNMT phải phù hợp với 
mục tiêu kiểm toán chung. 
Căn cứ vào mục tiêu, các 
đánh giá về rủi ro, trọng yếu 
và kinh nghiệm kiểm toán 
qua các năm, đoàn kiểm toán 
xác định cụ thể trọng tâm, nội 
dung kiểm toán tại từng đơn 
vị được kiểm toán.

Đối với lĩnh vực môi 
trường, KTNN cần thay đổi 
theo hướng tiền kiểm thay vì 
hậu kiểm, đồng thời hướng 
tới kiểm toán hoạt động để 
đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, 
hiệu quả của việc quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí SNMT. 
KTNN có thể giao KTNN các 
khu vực chủ trì xây dựng đề 

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 13Thứ năm 07/7/2022

 ❱ THÙY LÊ

Tài nguyên rừng có vai trò đặc biệt 
quan trọng đối với khí quyển, đất đai, 
mùa màng, cung cấp các nguồn gen động 
thực vật quý hiếm cùng nhiều lợi ích 
khác. Do vậy, việc quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước. Nhận thức được vai 
trò quan trọng này, KTNN đã thực hiện 
một số cuộc kiểm toán công tác quản lý 
rừng, đất rừng lồng ghép vào các cuộc 
kiểm toán ngân sách địa phương hoặc 
kiểm toán công tác sử dụng đất của các 
công ty lâm nghiệp. 

Kiểm toán việc quản lý 
rừng vẫn còn những khó khăn 
Theo nghiên cứu của nhóm tác giả 

Nguyễn Thị Hồng Việt và Đào Thị Thu 
Trang (KTNN khu vực VIII), kết quả 
kiểm toán thời gian qua đã đánh giá chính 
xác hoạt động quản lý của các cấp chính 
quyền và chỉ ra không ít hạn chế, thiếu 
sót trong cơ chế, chính sách quản lý rừng, 
đất rừng tại các địa phương. Nổi bật như, 
tại tỉnh Lâm Đồng, Đoàn kiểm toán phát 
hiện 82,91ha rừng bị phá, tăng 25,53ha 
so với số liệu Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn báo cáo (2019). Điều này 
cho thấy sự lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm 
trong việc giám sát, quản lý rừng của địa 
phương, làm suy thoái tài nguyên rừng. 

Khi giao đất rừng, nhiều địa phương 
không đo đạc, cắm mốc giới cụ thể. Tình 
trạng người dân tự chuyển nhượng giá trị 
tài sản trên đất, đất được giao khoán và 

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (KTNN) THỜI GIAN QUA ĐÃ CHỈ RA NHỮNG BẤT CẬP TRONG CƠ CHẾ, CHÍNH 
SÁCH QUẢN LÝ RỪNG, ĐẤT RỪNG. ĐỂ CÁC CUỘC KIỂM TOÁN NÀY ĐẠT HIỆU QUẢ CAO HƠN THỜI GIAN TỚI, KTNN CẦN HOÀN 
THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ, XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN RIÊNG, ĐẶC BIỆT LÀ ĐẨY MẠNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỂ ĐÁNH 

GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN RỪNG, ĐẤT RỪNG.

ĐẨY MẠNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG 
ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỪNG, ĐẤT RỪNG

mua bán hợp đồng giao khoán, chuyển 
mục đích sử dụng đất trái pháp luật diễn 
biến phức tạp. Một số chính quyền các 
cấp, cơ quan, đơn vị ở những địa bàn 
trọng điểm chưa thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm được giao, không quyết liệt khi 
triển khai chỉ đạo của cấp trên trong việc 
quản lý rừng, đất rừng, dẫn đến tình trạng 
mất rừng, mất đất rừng. 

Mặc dù KTNN đã thực hiện nhiều 
cuộc kiểm toán công tác quản lý rừng, 
đất rừng và có 
những kiến nghị 
quan trọng đối với 
vấn đề này nhưng 
đây là lĩnh vực đặc 
thù, đoàn kiểm 
toán và các kiểm 
toán viên rất khó 
để tiến hành thực 
địa cũng như phát 
hiện kịp thời các 
sai phạm tiềm ẩn. Trong khi đó, hiện 
nay, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2014, Luật Lâm nghiệp 
năm 2017 chưa quy định đầy đủ và toàn 
diện về vai trò của KTNN trong công tác 
quản lý rừng, đất rừng. Các quy định về 
việc kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản 
lý rừng, đất rừng vẫn chưa đầy đủ dẫn 
đến khó khăn, vướng mắc khi thực hiện 
kiểm toán.

Ngoài ra, các kiểm toán viên cũng gặp 
những vướng mắc trong quá trình kiểm 
toán bởi công tác kiểm toán việc quản 
lý rừng, đất rừng chưa có quy trình, hệ 

KTNN đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán công tác quản lý rừng, đất rừng và có những kiến nghị quan trọng đối với vấn đề này. Ảnh tư liệu

thống mẫu biểu riêng. Việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm 
toán lĩnh vực này chưa được hoàn thiện 
nên kiểm toán viên chưa có những công 
cụ hỗ trợ hiệu quả, đặc biệt là các phần 
mềm về quản lý rừng, đất đai. 

Chú trọng kiểm toán chuyên sâu, 
kiểm toán hoạt động
Để tạo thuận lợi cho các cuộc kiểm toán 

việc quản lý rừng, đất rừng, trước tiên, cơ 
sở pháp lý về vấn 
đề này cần được 
hoàn thiện, đồng 
bộ và quy định 
cụ thể trong Luật 
KTNN, Luật Đất 
đai, Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật 
Lâm nghiệp và 
các quy định liên 
quan khác. Việc 

hoàn thiện hành lang pháp lý cần có sự 
phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thuộc 
Chính phủ liên quan, các tổ chức bảo vệ 
môi trường, các hội nghề nghiệp…

Về phía KTNN, cần nghiên cứu để xây 
dựng quy trình kiểm toán riêng đối với 
công tác quản lý rừng, đất rừng cùng hệ 
thống mẫu biểu hồ sơ gắn với tính đặc 
thù của cuộc kiểm toán. Đồng thời, xây 
dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn để đẩy 
mạnh loại hình kiểm toán hoạt động 
nhằm đánh giá (hoặc xác nhận) tính 
kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong hoạt 
động quản lý rừng, đất rừng. 

KTNN các khu vực cần nghiên cứu 

Theo nhóm nghiên cứu, việc thực hiện các 
cuộc kiểm toán hoạt động sẽ giúp KTNN 
đánh giá tác động của các chính sách, 
chương trình/dự án liên quan và kiến nghị 
các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản 

lý nhà nước về rừng, đất rừng. 

đổi mới tổ chức đoàn kiểm toán công 
tác quản lý rừng và đất rừng theo hướng 
thành lập tổ/nhóm kiểm toán chuyên sâu 
với nhân sự là những kiểm toán viên có 
hiểu biết, kinh nghiệm về kiểm toán nói 
chung và am hiểu luật pháp, quy định liên 
quan đến quản lý rừng, đất rừng. Trường 
hợp cần thiết, KTNN có thể mời thêm 
chuyên gia, các nhà quản lý trong lĩnh vực 
này để đưa ra những đánh giá đúng đắn 
và khách quan.

Với định hướng đẩy mạnh kiểm toán 
môi trường, KTNN có thể tổ chức kiểm 
toán Chuyên đề quản lý rừng, đất rừng 
trên quy mô rộng, có sự phối hợp giữa các 
KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực. 
Đồng thời, nâng cao cả về lượng và chất 
đội ngũ kiểm toán viên tham gia kiểm 
toán quản lý rừng, đất rừng.

Theo nhóm tác giả, việc nâng cao chất 
lượng kiểm toán công tác quản lý rừng, 
đất rừng cần có lộ trình cụ thể. Thời gian 
đầu, KTNN nên bắt đầu với loại hình 
kiểm toán tuân thủ khi kiểm toán việc 
quản lý, sử dụng các nguồn tài chính 
dành cho phát triển rừng, đất rừng, đi 
sâu vào phân tích tính kinh tế, hiệu quả, 
hiệu lực của các công trình, dự án sử 
dụng nguồn tài chính. Khi có đủ kinh 
nghiệm, kỹ năng và các nguồn lực cần 
thiết như máy móc, thiết bị, công nghệ… 
KTNN cần đẩy mạnh việc thực hiện các 
cuộc kiểm toán hoạt động, chú trọng 
đánh giá tác động của các chính sách, 
chương trình liên quan để kiến nghị các 
giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước về rừng, đất rừng./. 



12 HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁNThứ năm 07/7/2022

 ❱ BẮC SƠN

Trong cơ cấu chi ngân sách 
địa phương, kinh phí SNMT 
luôn chiếm tỷ trọng lớn, đặc 
biệt là tại các đô thị phát triển. 
Việc quản lý, sử dụng kinh phí 
SNMT ảnh hưởng trực tiếp 
tới chất lượng sống của người 
dân. Vì vậy, Quốc hội, Chính 
phủ, nhân dân rất quan tâm 
đến vấn đề này, nhất là trong 
bối cảnh ô nhiễm môi trường 
ngày càng nghiêm trọng. Để 
nâng cao hiệu quả quản lý, sử 
dụng kinh phí SNMT, hoạt 
động kiểm toán của KTNN 
đóng vai trò quan trọng. 

Nhiều phát hiện nổi bật 
về sử dụng kinh phí 
sự nghiệp môi trường
Theo nghiên cứu của ThS. 

Nguyễn Văn Quang và CN. 
Trần Thị Khánh Ngà (KTNN 
khu vực XIII), hằng năm, các 
KTNN khu vực đã tổ chức 
kiểm toán việc quản lý, sử 
dụng kinh phí SNMT lồng 
ghép trong cuộc kiểm toán 
ngân sách địa phương. Cụ 
thể, KTNN thường xuyên 
chọn mẫu kinh phí SNMT 
trong tổng nguồn kinh phí sự 
nghiệp khác khi kiểm toán tại 
các cơ quan tổng hợp. Qua đó, 
KTNN đã chỉ ra các sai phạm 
tại các đơn vị sử dụng kinh 
phí SNMT như: Áp dụng sai 
định mức, khối lượng trong 
lập dự toán; việc nghiệm thu, 
quyết toán chưa chặt chẽ… 

     KIỂM TOÁN VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG     

ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG TIỀN KIỂM 
THAY VÌ HẬU KIỂM

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
(KTNN) NHỮNG NĂM QUA 
ĐÃ CHỈ RÕ NHIỀU BẤT CẬP 
TRONG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ 
DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP 
MÔI TRƯỜNG (SNMT). TUY 
NHIÊN, ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỐT 
HƠN TÍNH KINH TẾ, HIỆU 
LỰC, HIỆU QUẢ CỦA VIỆC 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN 
KINH PHÍ NÀY, KTNN CẦN 
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ 
CHỨC KIỂM TOÁN THEO 
HƯỚNG TIỀN KIỂM THAY VÌ 
HẬU KIỂM. 

Những sai sót này một phần 
nguyên nhân đến từ đơn vị sử 
dụng kinh phí SNMT, nhưng 
cũng không ít trường hợp 
do cơ chế, chính sách của cơ 
quan quản lý nhà nước ban 
hành chưa rõ ràng, còn nhiều 
lỗ hổng.

Ngoài ra, các đoàn kiểm 
toán còn phát hiện nhiều vấn 
đề liên quan đến công tác xử 
lý rác thải, bảo vệ môi trường. 
Đơn cử, tại KTNN khu vực 
XIII, từ năm 2018-2020, các 
đoàn kiểm toán đã chỉ rõ chất 
thải rắn sinh hoạt chỉ được 
chôn lấp, đơn vị xử lý không 
áp dụng công nghệ để xử 
lý thành phân vi sinh (tỉnh 
Đồng Nai). Điều này không 
những gây thất thoát ngân 
sách nhà nước rất lớn mà còn 
ảnh hưởng đến môi trường.

Đối với công tác thu gom, 
phân loại, vận chuyển, xử lý 
rác thải, chất thải, cách tính 
toán khối lượng, cự ly vận 
chuyển rác không chính xác, 
không phân tuyến thu gom 
rác để xác định cự ly. Nhiều 
tỉnh không giám sát, nghiệm 
thu, xác nhận khối lượng rác 
mà căn cứ theo xác nhận của 
doanh nghiệp xử lý rác, hoặc 
có kết nối camera tại nơi xử lý 
rác nhưng không phân công 
người theo dõi, thống kê để đối 
chiếu… dẫn tới khối lượng rác 
nghiệm thu không đảm bảo 
tính pháp lý, tính chính xác. 

Công tác tổ chức kiểm toán cần được hoàn thiện để nâng cao chất lượng kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.  Ảnh tư liệu

Theo nhóm nghiên cứu, KTNN cần thí điểm 
thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán 
tiền kiểm đối với việc quản lý, sử dụng kinh 
phí SNMT. Trong đó, việc sử dụng ý kiến của 
chuyên gia sẽ tăng độ tin cậy hơn khi đánh 
giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả, tác động 
môi trường với những vấn đề ngoài tầm 
hiểu biết của kiểm toán viên. 

Cá biệt, một số đơn vị chưa 
phân loại chất thải nguy hại từ 
chất thải sinh hoạt để chuyển 
sang quản lý theo quy định, 
dùng kinh phí ngân sách mua 
xe chuyên dùng phục vụ công 
tác vệ sinh môi trường nhưng 
giao xe cho doanh nghiệp sử 
dụng để thực hiện công tác vệ 
sinh môi trường không đúng 
với Luật Quản lý sử dụng tài 
sản nhà nước…

Mặc dù công tác kiểm toán 
việc quản lý, sử dụng kinh phí 
SNMT đã đạt được những kết 
quả nhất định nhưng thực tế 
cho thấy, môi trường là lĩnh 
vực khó, đòi hỏi nhiều kiến 
thức chuyên môn sâu, trong 
khi số lượng kiểm toán viên 
hiểu biết chuyên sâu về công 
tác bảo vệ môi trường còn 
hạn chế. Một vấn đề nữa là 
hiện nay, KTNN vẫn chưa có 
hướng dẫn đối với công tác 
kiểm toán việc quản lý, sử 

cương kiểm toán, trong đó, các 
mục tiêu, nội dung và phương 
pháp kiểm toán được cụ thể 
hóa. Các KTNN khu vực có 
thể xem xét việc tổ chức thành 
tổ kiểm toán riêng biệt hoặc 
chuyên đề riêng để kiểm toán 
chuyên sâu hơn đối với lĩnh 
vực môi trường.

Để khắc phục vấn đề chuyên 
môn và nhân sự, các đoàn 
kiểm toán tăng cường sử dụng 
ý kiến chuyên gia hoặc các ý 
kiến tư vấn của những người 
có chuyên môn trong lĩnh 
vực môi trường. Việc sử dụng 
chuyên gia sẽ giúp thu thập các 
bằng chứng kiểm toán thích 
hợp và chất lượng kiểm toán 
được nâng lên rõ rệt. Đồng 
thời, các kiểm toán viên cũng 
phải luôn trau dồi kiến thức, 
kỹ năng cần thiết khi kiểm 
toán lĩnh vực đặc thù. 

Một yêu cầu bắt buộc là các 
đoàn kiểm toán cần xác định 
cụ thể phương pháp kiểm toán, 
đồng thời tăng cường tổ chức 
kiểm tra việc thực hiện kiến 
nghị kiểm toán. Các KTNN 
khu vực cần tổ chức theo dõi, 
cập nhật thường xuyên tình 
hình thực hiện kiến nghị kiểm 
toán về xử lý tài chính và kết 
quả hoàn thiện chính sách, 
pháp luật, nhận phản hồi từ 
các đơn vị được kiểm toán về 
nguyên nhân chưa thực hiện 
các kiến nghị liên quan đến 
kinh phí SNMT./.

dụng nguồn kinh phí SNMT 
nên các đoàn kiểm toán còn 
gặp khó khăn trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn. Đáng lưu ý, hầu hết các 
cuộc kiểm toán hiện nay đều 
là các cuộc kiểm toán tuân 
thủ và hậu kiểm nên khả năng 
phòng ngừa, đưa ra cảnh báo 
thường chậm so với yêu cầu 
thực tế. 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kiểm toán 
Theo nhóm tác giả, để nâng 

cao chất lượng kiểm toán 
việc quản lý, sử dụng kinh 
phí SNMT, công tác tổ chức 
kiểm toán cần được hoàn 
thiện. Trước hết, việc xác 
định mục tiêu kiểm toán kinh 
phí SNMT phải phù hợp với 
mục tiêu kiểm toán chung. 
Căn cứ vào mục tiêu, các 
đánh giá về rủi ro, trọng yếu 
và kinh nghiệm kiểm toán 
qua các năm, đoàn kiểm toán 
xác định cụ thể trọng tâm, nội 
dung kiểm toán tại từng đơn 
vị được kiểm toán.

Đối với lĩnh vực môi 
trường, KTNN cần thay đổi 
theo hướng tiền kiểm thay vì 
hậu kiểm, đồng thời hướng 
tới kiểm toán hoạt động để 
đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, 
hiệu quả của việc quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí SNMT. 
KTNN có thể giao KTNN các 
khu vực chủ trì xây dựng đề 
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Trong cơ cấu chi ngân sách 
địa phương, kinh phí SNMT 
luôn chiếm tỷ trọng lớn, đặc 
biệt là tại các đô thị phát triển. 
Việc quản lý, sử dụng kinh phí 
SNMT ảnh hưởng trực tiếp 
tới chất lượng sống của người 
dân. Vì vậy, Quốc hội, Chính 
phủ, nhân dân rất quan tâm 
đến vấn đề này, nhất là trong 
bối cảnh ô nhiễm môi trường 
ngày càng nghiêm trọng. Để 
nâng cao hiệu quả quản lý, sử 
dụng kinh phí SNMT, hoạt 
động kiểm toán của KTNN 
đóng vai trò quan trọng. 

Nhiều phát hiện nổi bật 
về sử dụng kinh phí 
sự nghiệp môi trường
Theo nghiên cứu của ThS. 

Nguyễn Văn Quang và CN. 
Trần Thị Khánh Ngà (KTNN 
khu vực XIII), hằng năm, các 
KTNN khu vực đã tổ chức 
kiểm toán việc quản lý, sử 
dụng kinh phí SNMT lồng 
ghép trong cuộc kiểm toán 
ngân sách địa phương. Cụ 
thể, KTNN thường xuyên 
chọn mẫu kinh phí SNMT 
trong tổng nguồn kinh phí sự 
nghiệp khác khi kiểm toán tại 
các cơ quan tổng hợp. Qua đó, 
KTNN đã chỉ ra các sai phạm 
tại các đơn vị sử dụng kinh 
phí SNMT như: Áp dụng sai 
định mức, khối lượng trong 
lập dự toán; việc nghiệm thu, 
quyết toán chưa chặt chẽ… 

     KIỂM TOÁN VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG     

ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG TIỀN KIỂM 
THAY VÌ HẬU KIỂM

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
(KTNN) NHỮNG NĂM QUA 
ĐÃ CHỈ RÕ NHIỀU BẤT CẬP 
TRONG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ 
DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP 
MÔI TRƯỜNG (SNMT). TUY 
NHIÊN, ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỐT 
HƠN TÍNH KINH TẾ, HIỆU 
LỰC, HIỆU QUẢ CỦA VIỆC 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN 
KINH PHÍ NÀY, KTNN CẦN 
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ 
CHỨC KIỂM TOÁN THEO 
HƯỚNG TIỀN KIỂM THAY VÌ 
HẬU KIỂM. 

Những sai sót này một phần 
nguyên nhân đến từ đơn vị sử 
dụng kinh phí SNMT, nhưng 
cũng không ít trường hợp 
do cơ chế, chính sách của cơ 
quan quản lý nhà nước ban 
hành chưa rõ ràng, còn nhiều 
lỗ hổng.

Ngoài ra, các đoàn kiểm 
toán còn phát hiện nhiều vấn 
đề liên quan đến công tác xử 
lý rác thải, bảo vệ môi trường. 
Đơn cử, tại KTNN khu vực 
XIII, từ năm 2018-2020, các 
đoàn kiểm toán đã chỉ rõ chất 
thải rắn sinh hoạt chỉ được 
chôn lấp, đơn vị xử lý không 
áp dụng công nghệ để xử 
lý thành phân vi sinh (tỉnh 
Đồng Nai). Điều này không 
những gây thất thoát ngân 
sách nhà nước rất lớn mà còn 
ảnh hưởng đến môi trường.

Đối với công tác thu gom, 
phân loại, vận chuyển, xử lý 
rác thải, chất thải, cách tính 
toán khối lượng, cự ly vận 
chuyển rác không chính xác, 
không phân tuyến thu gom 
rác để xác định cự ly. Nhiều 
tỉnh không giám sát, nghiệm 
thu, xác nhận khối lượng rác 
mà căn cứ theo xác nhận của 
doanh nghiệp xử lý rác, hoặc 
có kết nối camera tại nơi xử lý 
rác nhưng không phân công 
người theo dõi, thống kê để đối 
chiếu… dẫn tới khối lượng rác 
nghiệm thu không đảm bảo 
tính pháp lý, tính chính xác. 

Công tác tổ chức kiểm toán cần được hoàn thiện để nâng cao chất lượng kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.  Ảnh tư liệu

Theo nhóm nghiên cứu, KTNN cần thí điểm 
thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán 
tiền kiểm đối với việc quản lý, sử dụng kinh 
phí SNMT. Trong đó, việc sử dụng ý kiến của 
chuyên gia sẽ tăng độ tin cậy hơn khi đánh 
giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả, tác động 
môi trường với những vấn đề ngoài tầm 
hiểu biết của kiểm toán viên. 

Cá biệt, một số đơn vị chưa 
phân loại chất thải nguy hại từ 
chất thải sinh hoạt để chuyển 
sang quản lý theo quy định, 
dùng kinh phí ngân sách mua 
xe chuyên dùng phục vụ công 
tác vệ sinh môi trường nhưng 
giao xe cho doanh nghiệp sử 
dụng để thực hiện công tác vệ 
sinh môi trường không đúng 
với Luật Quản lý sử dụng tài 
sản nhà nước…

Mặc dù công tác kiểm toán 
việc quản lý, sử dụng kinh phí 
SNMT đã đạt được những kết 
quả nhất định nhưng thực tế 
cho thấy, môi trường là lĩnh 
vực khó, đòi hỏi nhiều kiến 
thức chuyên môn sâu, trong 
khi số lượng kiểm toán viên 
hiểu biết chuyên sâu về công 
tác bảo vệ môi trường còn 
hạn chế. Một vấn đề nữa là 
hiện nay, KTNN vẫn chưa có 
hướng dẫn đối với công tác 
kiểm toán việc quản lý, sử 

cương kiểm toán, trong đó, các 
mục tiêu, nội dung và phương 
pháp kiểm toán được cụ thể 
hóa. Các KTNN khu vực có 
thể xem xét việc tổ chức thành 
tổ kiểm toán riêng biệt hoặc 
chuyên đề riêng để kiểm toán 
chuyên sâu hơn đối với lĩnh 
vực môi trường.

Để khắc phục vấn đề chuyên 
môn và nhân sự, các đoàn 
kiểm toán tăng cường sử dụng 
ý kiến chuyên gia hoặc các ý 
kiến tư vấn của những người 
có chuyên môn trong lĩnh 
vực môi trường. Việc sử dụng 
chuyên gia sẽ giúp thu thập các 
bằng chứng kiểm toán thích 
hợp và chất lượng kiểm toán 
được nâng lên rõ rệt. Đồng 
thời, các kiểm toán viên cũng 
phải luôn trau dồi kiến thức, 
kỹ năng cần thiết khi kiểm 
toán lĩnh vực đặc thù. 

Một yêu cầu bắt buộc là các 
đoàn kiểm toán cần xác định 
cụ thể phương pháp kiểm toán, 
đồng thời tăng cường tổ chức 
kiểm tra việc thực hiện kiến 
nghị kiểm toán. Các KTNN 
khu vực cần tổ chức theo dõi, 
cập nhật thường xuyên tình 
hình thực hiện kiến nghị kiểm 
toán về xử lý tài chính và kết 
quả hoàn thiện chính sách, 
pháp luật, nhận phản hồi từ 
các đơn vị được kiểm toán về 
nguyên nhân chưa thực hiện 
các kiến nghị liên quan đến 
kinh phí SNMT./.

dụng nguồn kinh phí SNMT 
nên các đoàn kiểm toán còn 
gặp khó khăn trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn. Đáng lưu ý, hầu hết các 
cuộc kiểm toán hiện nay đều 
là các cuộc kiểm toán tuân 
thủ và hậu kiểm nên khả năng 
phòng ngừa, đưa ra cảnh báo 
thường chậm so với yêu cầu 
thực tế. 

Hoàn thiện công tác 
tổ chức kiểm toán 
Theo nhóm tác giả, để nâng 

cao chất lượng kiểm toán 
việc quản lý, sử dụng kinh 
phí SNMT, công tác tổ chức 
kiểm toán cần được hoàn 
thiện. Trước hết, việc xác 
định mục tiêu kiểm toán kinh 
phí SNMT phải phù hợp với 
mục tiêu kiểm toán chung. 
Căn cứ vào mục tiêu, các 
đánh giá về rủi ro, trọng yếu 
và kinh nghiệm kiểm toán 
qua các năm, đoàn kiểm toán 
xác định cụ thể trọng tâm, nội 
dung kiểm toán tại từng đơn 
vị được kiểm toán.

Đối với lĩnh vực môi 
trường, KTNN cần thay đổi 
theo hướng tiền kiểm thay vì 
hậu kiểm, đồng thời hướng 
tới kiểm toán hoạt động để 
đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, 
hiệu quả của việc quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí SNMT. 
KTNN có thể giao KTNN các 
khu vực chủ trì xây dựng đề 
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Tài nguyên rừng có vai trò đặc biệt 
quan trọng đối với khí quyển, đất đai, 
mùa màng, cung cấp các nguồn gen động 
thực vật quý hiếm cùng nhiều lợi ích 
khác. Do vậy, việc quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước. Nhận thức được vai 
trò quan trọng này, KTNN đã thực hiện 
một số cuộc kiểm toán công tác quản lý 
rừng, đất rừng lồng ghép vào các cuộc 
kiểm toán ngân sách địa phương hoặc 
kiểm toán công tác sử dụng đất của các 
công ty lâm nghiệp. 

Kiểm toán việc quản lý 
rừng vẫn còn những khó khăn 
Theo nghiên cứu của nhóm tác giả 

Nguyễn Thị Hồng Việt và Đào Thị Thu 
Trang (KTNN khu vực VIII), kết quả 
kiểm toán thời gian qua đã đánh giá chính 
xác hoạt động quản lý của các cấp chính 
quyền và chỉ ra không ít hạn chế, thiếu 
sót trong cơ chế, chính sách quản lý rừng, 
đất rừng tại các địa phương. Nổi bật như, 
tại tỉnh Lâm Đồng, Đoàn kiểm toán phát 
hiện 82,91ha rừng bị phá, tăng 25,53ha 
so với số liệu Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn báo cáo (2019). Điều này 
cho thấy sự lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm 
trong việc giám sát, quản lý rừng của địa 
phương, làm suy thoái tài nguyên rừng. 

Khi giao đất rừng, nhiều địa phương 
không đo đạc, cắm mốc giới cụ thể. Tình 
trạng người dân tự chuyển nhượng giá trị 
tài sản trên đất, đất được giao khoán và 

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC (KTNN) THỜI GIAN QUA ĐÃ CHỈ RA NHỮNG BẤT CẬP TRONG CƠ CHẾ, CHÍNH 
SÁCH QUẢN LÝ RỪNG, ĐẤT RỪNG. ĐỂ CÁC CUỘC KIỂM TOÁN NÀY ĐẠT HIỆU QUẢ CAO HƠN THỜI GIAN TỚI, KTNN CẦN HOÀN 
THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ, XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN RIÊNG, ĐẶC BIỆT LÀ ĐẨY MẠNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỂ ĐÁNH 

GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN RỪNG, ĐẤT RỪNG.

ĐẨY MẠNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG 
ĐỐI VỚI QUẢN LÝ RỪNG, ĐẤT RỪNG

mua bán hợp đồng giao khoán, chuyển 
mục đích sử dụng đất trái pháp luật diễn 
biến phức tạp. Một số chính quyền các 
cấp, cơ quan, đơn vị ở những địa bàn 
trọng điểm chưa thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm được giao, không quyết liệt khi 
triển khai chỉ đạo của cấp trên trong việc 
quản lý rừng, đất rừng, dẫn đến tình trạng 
mất rừng, mất đất rừng. 

Mặc dù KTNN đã thực hiện nhiều 
cuộc kiểm toán công tác quản lý rừng, 
đất rừng và có 
những kiến nghị 
quan trọng đối với 
vấn đề này nhưng 
đây là lĩnh vực đặc 
thù, đoàn kiểm 
toán và các kiểm 
toán viên rất khó 
để tiến hành thực 
địa cũng như phát 
hiện kịp thời các 
sai phạm tiềm ẩn. Trong khi đó, hiện 
nay, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2014, Luật Lâm nghiệp 
năm 2017 chưa quy định đầy đủ và toàn 
diện về vai trò của KTNN trong công tác 
quản lý rừng, đất rừng. Các quy định về 
việc kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản 
lý rừng, đất rừng vẫn chưa đầy đủ dẫn 
đến khó khăn, vướng mắc khi thực hiện 
kiểm toán.

Ngoài ra, các kiểm toán viên cũng gặp 
những vướng mắc trong quá trình kiểm 
toán bởi công tác kiểm toán việc quản 
lý rừng, đất rừng chưa có quy trình, hệ 

KTNN đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán công tác quản lý rừng, đất rừng và có những kiến nghị quan trọng đối với vấn đề này. Ảnh tư liệu

thống mẫu biểu riêng. Việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm 
toán lĩnh vực này chưa được hoàn thiện 
nên kiểm toán viên chưa có những công 
cụ hỗ trợ hiệu quả, đặc biệt là các phần 
mềm về quản lý rừng, đất đai. 

Chú trọng kiểm toán chuyên sâu, 
kiểm toán hoạt động
Để tạo thuận lợi cho các cuộc kiểm toán 

việc quản lý rừng, đất rừng, trước tiên, cơ 
sở pháp lý về vấn 
đề này cần được 
hoàn thiện, đồng 
bộ và quy định 
cụ thể trong Luật 
KTNN, Luật Đất 
đai, Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật 
Lâm nghiệp và 
các quy định liên 
quan khác. Việc 

hoàn thiện hành lang pháp lý cần có sự 
phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thuộc 
Chính phủ liên quan, các tổ chức bảo vệ 
môi trường, các hội nghề nghiệp…

Về phía KTNN, cần nghiên cứu để xây 
dựng quy trình kiểm toán riêng đối với 
công tác quản lý rừng, đất rừng cùng hệ 
thống mẫu biểu hồ sơ gắn với tính đặc 
thù của cuộc kiểm toán. Đồng thời, xây 
dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn để đẩy 
mạnh loại hình kiểm toán hoạt động 
nhằm đánh giá (hoặc xác nhận) tính 
kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong hoạt 
động quản lý rừng, đất rừng. 

KTNN các khu vực cần nghiên cứu 

Theo nhóm nghiên cứu, việc thực hiện các 
cuộc kiểm toán hoạt động sẽ giúp KTNN 
đánh giá tác động của các chính sách, 
chương trình/dự án liên quan và kiến nghị 
các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản 

lý nhà nước về rừng, đất rừng. 

đổi mới tổ chức đoàn kiểm toán công 
tác quản lý rừng và đất rừng theo hướng 
thành lập tổ/nhóm kiểm toán chuyên sâu 
với nhân sự là những kiểm toán viên có 
hiểu biết, kinh nghiệm về kiểm toán nói 
chung và am hiểu luật pháp, quy định liên 
quan đến quản lý rừng, đất rừng. Trường 
hợp cần thiết, KTNN có thể mời thêm 
chuyên gia, các nhà quản lý trong lĩnh vực 
này để đưa ra những đánh giá đúng đắn 
và khách quan.

Với định hướng đẩy mạnh kiểm toán 
môi trường, KTNN có thể tổ chức kiểm 
toán Chuyên đề quản lý rừng, đất rừng 
trên quy mô rộng, có sự phối hợp giữa các 
KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực. 
Đồng thời, nâng cao cả về lượng và chất 
đội ngũ kiểm toán viên tham gia kiểm 
toán quản lý rừng, đất rừng.

Theo nhóm tác giả, việc nâng cao chất 
lượng kiểm toán công tác quản lý rừng, 
đất rừng cần có lộ trình cụ thể. Thời gian 
đầu, KTNN nên bắt đầu với loại hình 
kiểm toán tuân thủ khi kiểm toán việc 
quản lý, sử dụng các nguồn tài chính 
dành cho phát triển rừng, đất rừng, đi 
sâu vào phân tích tính kinh tế, hiệu quả, 
hiệu lực của các công trình, dự án sử 
dụng nguồn tài chính. Khi có đủ kinh 
nghiệm, kỹ năng và các nguồn lực cần 
thiết như máy móc, thiết bị, công nghệ… 
KTNN cần đẩy mạnh việc thực hiện các 
cuộc kiểm toán hoạt động, chú trọng 
đánh giá tác động của các chính sách, 
chương trình liên quan để kiến nghị các 
giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước về rừng, đất rừng./. 
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Thưa ông, CĐS là xu thế tất yếu của mọi 
ngành, mọi lĩnh vực trong thời đại công nghệ 
4.0. Sức mạnh của CĐS đã lan tỏa đến lĩnh 
vực kiểm toán độc lập như thế nào theo cảm 
nhận của ông?

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư và bối cảnh đại dịch toàn cầu gần đây, 
nhu cầu CĐS chưa bao giờ lại trở nên quan 
trọng đến thế. Khi CĐS diễn ra trong DN, 
nó cũng sẽ lan tỏa đến bộ phận tài chính, kế 
toán cũng như lĩnh vực kiểm toán. 

Lĩnh vực tài chính, kế toán hiện có 6 xu 
hướng công nghệ nổi bật: Dữ liệu lớn, sức 
mạnh tính toán, trí tuệ nhân tạo, trí tuệ vạn 
vật, robot tự hành và blockchain. Những 
công nghệ này mang lại nhiều tiện ích cho 
hoạt động chuyên môn của các chuyên gia 
kế toán, tài chính. Ngành kiểm toán cũng 
không nằm ngoài xu hướng CĐS này, đòi 
hỏi các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán 
luôn luôn tìm hiểu và ứng dụng công nghệ để 
phục vụ công tác kiểm toán ngày càng nhiều 
thách thức.

Thế còn với PwC, ông có thể chia sẻ về 
những bước đi cùng các thành tựu trong 
hành trình CĐS của DN mình? 

Ông Mai Viết Hùng Trân. Ảnh: Xuân Hồng

     CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN     

ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ

Để thành công trong CĐS, cần 
có sự liên kết giữa những sáng 

kiến lấy con người làm trung 
tâm và kế hoạch chuyển đổi cụ 

thể, rõ ràng. Đó là xây dựng một 
chương trình tích hợp các sáng 

kiến CĐS và tất cả cùng hoạt 
động để hiện thực hóa các mục 

tiêu kinh doanh. 
Phó Tổng Giám đốc PwC 

Mai Viết Hùng Trân

Đầu tư vào công nghệ đóng vai trò quan 
trọng giúp PwC có khả năng cung cấp dịch 
vụ kiểm toán chất lượng cao. Các công nghệ 
được xem xét cẩn trọng và lựa chọn dựa trên 
giá trị mang lại cho DN, cho phép chúng tôi 
cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên sâu. 

Với mục tiêu tự động hóa công việc, PwC 
đã xây dựng Digital Accelerator - chương 
trình nội bộ đưa các nhóm nhân viên vào 
chương trình đào tạo chuyên sâu các kỹ năng 
về công nghệ như tự động hóa, máy học, tư 
duy thiết kế và kể chuyện kỹ thuật số, giúp 
họ có thể tự động hóa các quy trình để giảm 
thiểu đáng kể thời gian thực hiện các công 
việc thủ công, xác định những vướng mắc 
trong một số ngành và đưa ra các giải pháp 
công nghệ cho việc kiểm toán.

PwC cũng đã xây dựng thành công Digital 
Lab - kho lưu trữ hàng nghìn công cụ được 
tạo ra nhằm hỗ trợ và hợp lý hóa những công 
việc hằng ngày mà kiểm toán viên (KTV) thực 
hiện cho khách hàng. Lab bao gồm những 
công cụ và bot tự động hóa các công việc kiểm 
toán thủ công trước đây, giúp tiết kiệm thời 
gian, nâng cao chất lượng kiểm toán. 

Một số công cụ mà mạng lưới PwC đang 
sử dụng trong quy trình kiểm toán có thể kể 
đến: Halo - hỗ trợ kiểm tra dữ liệu có khối 
lượng khổng lồ, phân tích để cải thiện việc 
đánh giá rủi ro, đồng thời là chìa khóa mở 
ra cánh cửa nhìn sâu vào các thông tin bên 
trong DN; Aura - nền tảng dựa trên đám 
mây, là hệ thống ERP (hoạch định nguồn 
lực DN) kiểm toán, nơi xây dựng và thực 
hiện kế hoạch kiểm toán phù hợp với quy 
mô từng khách hàng và là nền tảng hỗ trợ 
lưu giữ bằng chứng kiểm toán; Smart Audit 
Platform - kiểm tra tính nhất quán và công 
thức trong báo cáo tài chính…

Các công việc hiện tại đang có xu hướng 
dịch chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến và 
phát triển công nghệ hỗ trợ cho công việc 
kiểm toán là xu hướng tất yếu, sống còn của 
các DN kiểm toán. 

Theo ông, những thuận lợi và khó khăn 
nào đang đặt ra đối với PwC nói riêng và 
DN kiểm toán nói chung trên hành trình 
CĐS hiện nay?

Như tôi vừa chia sẻ, CĐS giúp nâng tầm 
kỹ năng và trình độ của KTV, tự động hóa 
các quy trình kiểm toán nhằm nâng cao 
năng suất và chất lượng kiểm toán. Ngoài 
ra, với tư cách là thành viên mạng lưới 
PwC toàn cầu - một cộng đồng được hỗ 
trợ bởi công nghệ - chúng tôi dễ dàng tiếp 
cận và cập nhật các công nghệ hiện đại 
trên thế giới. 

Bên cạnh những thuận lợi, một khó khăn 
liên quan đến hành trình CĐS trong ngành 
kiểm toán nói chung là năng lực cạnh tranh 
của KTV. Thực tế đã chứng minh, nguồn 
nhân lực trong ngành quản trị tài chính, kế 
toán ở Việt Nam không chỉ thiếu về số lượng 

mà chất lượng cũng chưa cao. Thống kê của 
Hội KTV hành nghề Việt Nam cho thấy, có 
tới 2/3 sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, 
kiểm toán chưa đáp ứng nhu cầu của nhà 
tuyển dụng trên nhiều khía cạnh. Bên cạnh 
đó, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa 
đạt chất lượng và bảo mật. Yêu cầu mật thiết 
về các biện pháp cũng như chính sách bảo 
mật thông tin đòi hỏi DN nâng cấp cơ sở hạ 
tầng, cải tiến chất lượng hệ thống công nghệ 
thông tin và tìm kiếm đối tác uy tín để nâng 
cao tính an toàn của dữ liệu.

Vậy, điều kiện cần và đủ để DN kiểm toán 
CĐS thành công là gì, thưa ông? 

Tôi cho rằng, để DN kiểm toán CĐS thành 
công, điều kiện cần là:

Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin 
hiện đại: Các DN cần xây dựng cơ sở dữ liệu 
lớn, quản trị dữ liệu trên nền tảng dữ liệu 
lớn; đảm bảo thông suốt, kết nối, chia sẻ 
thông tin dữ liệu trong nội bộ và với các tổ 
chức bên ngoài mà vẫn có tính bảo mật cao. 
Ứng dụng dữ liệu lớn cũng góp phần phát 
hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo, vi phạm 
pháp luật, kiểm soát rủi ro, giúp minh bạch 
báo cáo tài chính, kiểm soát đánh giá và 
nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: 
Các xu hướng mới trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán cũng đặt ra yêu cầu phát triển 
mới các nhóm kỹ năng cần thiết cho kế 
toán, KTV. Các KTV cần được đào tạo, bồi 
dưỡng nắm chắc chương trình kiểm toán 
được thiết lập trên nền tảng kỹ thuật số, hiểu 
rõ và sử dụng thành thạo các phần mềm kế 
toán, cách trình bày báo cáo tài chính theo 
chuẩn mực.

Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin: 
Tập trung xây dựng hệ thống an ninh mạng 
đảm bảo thông tin dữ liệu kế toán, kiểm toán 
có tính bảo mật cao trước sự đe dọa của tội 
phạm mạng. Nguy cơ bị đánh cắp thông tin 
là một rủi ro lớn mà kế toán, KTV phải nhận 
thức và chuẩn bị cho các vấn đề có thể phát 
sinh khi ứng dụng công nghệ. 

Sự hỗ trợ từ các mối quan hệ hợp tác: Việc 
tăng cường và mở rộng hoạt động hợp tác 
quốc tế giúp các tổ chức kế toán, kiểm toán, 
tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nghề 
nghiệp quốc tế trao đổi, nghiên cứu kinh 
nghiệm, hỗ trợ các dự án đổi mới mô hình 
quản lý nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.

Điều kiện đủ chính là DN và KTV cần thay 
đổi nhận thức về tác động của công nghệ số 
nói chung và Cách mạng công nghiệp 4.0 nói 
riêng đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Những 
tiến bộ từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
sẽ trở thành động lực giúp các cá nhân, DN, 
tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán phát 
triển, nắm bắt và thay đổi kịp thời để thích 
nghi với công nghệ mới, nâng cao năng suất 
và chất lượng công việc.

Xin trân trọng cảm ơn ông!/.
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 ❱ XUÂN HỒNG (thực hiện)

Thưa ông, CĐS là xu thế tất yếu của mọi 
ngành, mọi lĩnh vực trong thời đại công nghệ 
4.0. Sức mạnh của CĐS đã lan tỏa đến lĩnh 
vực kiểm toán độc lập như thế nào theo cảm 
nhận của ông?

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư và bối cảnh đại dịch toàn cầu gần đây, 
nhu cầu CĐS chưa bao giờ lại trở nên quan 
trọng đến thế. Khi CĐS diễn ra trong DN, 
nó cũng sẽ lan tỏa đến bộ phận tài chính, kế 
toán cũng như lĩnh vực kiểm toán. 

Lĩnh vực tài chính, kế toán hiện có 6 xu 
hướng công nghệ nổi bật: Dữ liệu lớn, sức 
mạnh tính toán, trí tuệ nhân tạo, trí tuệ vạn 
vật, robot tự hành và blockchain. Những 
công nghệ này mang lại nhiều tiện ích cho 
hoạt động chuyên môn của các chuyên gia 
kế toán, tài chính. Ngành kiểm toán cũng 
không nằm ngoài xu hướng CĐS này, đòi 
hỏi các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán 
luôn luôn tìm hiểu và ứng dụng công nghệ để 
phục vụ công tác kiểm toán ngày càng nhiều 
thách thức.

Thế còn với PwC, ông có thể chia sẻ về 
những bước đi cùng các thành tựu trong 
hành trình CĐS của DN mình? 

Ông Mai Viết Hùng Trân. Ảnh: Xuân Hồng

     CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN     

ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ

Để thành công trong CĐS, cần 
có sự liên kết giữa những sáng 

kiến lấy con người làm trung 
tâm và kế hoạch chuyển đổi cụ 

thể, rõ ràng. Đó là xây dựng một 
chương trình tích hợp các sáng 

kiến CĐS và tất cả cùng hoạt 
động để hiện thực hóa các mục 

tiêu kinh doanh. 
Phó Tổng Giám đốc PwC 

Mai Viết Hùng Trân

Đầu tư vào công nghệ đóng vai trò quan 
trọng giúp PwC có khả năng cung cấp dịch 
vụ kiểm toán chất lượng cao. Các công nghệ 
được xem xét cẩn trọng và lựa chọn dựa trên 
giá trị mang lại cho DN, cho phép chúng tôi 
cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên sâu. 

Với mục tiêu tự động hóa công việc, PwC 
đã xây dựng Digital Accelerator - chương 
trình nội bộ đưa các nhóm nhân viên vào 
chương trình đào tạo chuyên sâu các kỹ năng 
về công nghệ như tự động hóa, máy học, tư 
duy thiết kế và kể chuyện kỹ thuật số, giúp 
họ có thể tự động hóa các quy trình để giảm 
thiểu đáng kể thời gian thực hiện các công 
việc thủ công, xác định những vướng mắc 
trong một số ngành và đưa ra các giải pháp 
công nghệ cho việc kiểm toán.

PwC cũng đã xây dựng thành công Digital 
Lab - kho lưu trữ hàng nghìn công cụ được 
tạo ra nhằm hỗ trợ và hợp lý hóa những công 
việc hằng ngày mà kiểm toán viên (KTV) thực 
hiện cho khách hàng. Lab bao gồm những 
công cụ và bot tự động hóa các công việc kiểm 
toán thủ công trước đây, giúp tiết kiệm thời 
gian, nâng cao chất lượng kiểm toán. 

Một số công cụ mà mạng lưới PwC đang 
sử dụng trong quy trình kiểm toán có thể kể 
đến: Halo - hỗ trợ kiểm tra dữ liệu có khối 
lượng khổng lồ, phân tích để cải thiện việc 
đánh giá rủi ro, đồng thời là chìa khóa mở 
ra cánh cửa nhìn sâu vào các thông tin bên 
trong DN; Aura - nền tảng dựa trên đám 
mây, là hệ thống ERP (hoạch định nguồn 
lực DN) kiểm toán, nơi xây dựng và thực 
hiện kế hoạch kiểm toán phù hợp với quy 
mô từng khách hàng và là nền tảng hỗ trợ 
lưu giữ bằng chứng kiểm toán; Smart Audit 
Platform - kiểm tra tính nhất quán và công 
thức trong báo cáo tài chính…

Các công việc hiện tại đang có xu hướng 
dịch chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến và 
phát triển công nghệ hỗ trợ cho công việc 
kiểm toán là xu hướng tất yếu, sống còn của 
các DN kiểm toán. 

Theo ông, những thuận lợi và khó khăn 
nào đang đặt ra đối với PwC nói riêng và 
DN kiểm toán nói chung trên hành trình 
CĐS hiện nay?

Như tôi vừa chia sẻ, CĐS giúp nâng tầm 
kỹ năng và trình độ của KTV, tự động hóa 
các quy trình kiểm toán nhằm nâng cao 
năng suất và chất lượng kiểm toán. Ngoài 
ra, với tư cách là thành viên mạng lưới 
PwC toàn cầu - một cộng đồng được hỗ 
trợ bởi công nghệ - chúng tôi dễ dàng tiếp 
cận và cập nhật các công nghệ hiện đại 
trên thế giới. 

Bên cạnh những thuận lợi, một khó khăn 
liên quan đến hành trình CĐS trong ngành 
kiểm toán nói chung là năng lực cạnh tranh 
của KTV. Thực tế đã chứng minh, nguồn 
nhân lực trong ngành quản trị tài chính, kế 
toán ở Việt Nam không chỉ thiếu về số lượng 

mà chất lượng cũng chưa cao. Thống kê của 
Hội KTV hành nghề Việt Nam cho thấy, có 
tới 2/3 sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, 
kiểm toán chưa đáp ứng nhu cầu của nhà 
tuyển dụng trên nhiều khía cạnh. Bên cạnh 
đó, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa 
đạt chất lượng và bảo mật. Yêu cầu mật thiết 
về các biện pháp cũng như chính sách bảo 
mật thông tin đòi hỏi DN nâng cấp cơ sở hạ 
tầng, cải tiến chất lượng hệ thống công nghệ 
thông tin và tìm kiếm đối tác uy tín để nâng 
cao tính an toàn của dữ liệu.

Vậy, điều kiện cần và đủ để DN kiểm toán 
CĐS thành công là gì, thưa ông? 

Tôi cho rằng, để DN kiểm toán CĐS thành 
công, điều kiện cần là:

Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin 
hiện đại: Các DN cần xây dựng cơ sở dữ liệu 
lớn, quản trị dữ liệu trên nền tảng dữ liệu 
lớn; đảm bảo thông suốt, kết nối, chia sẻ 
thông tin dữ liệu trong nội bộ và với các tổ 
chức bên ngoài mà vẫn có tính bảo mật cao. 
Ứng dụng dữ liệu lớn cũng góp phần phát 
hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo, vi phạm 
pháp luật, kiểm soát rủi ro, giúp minh bạch 
báo cáo tài chính, kiểm soát đánh giá và 
nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: 
Các xu hướng mới trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán cũng đặt ra yêu cầu phát triển 
mới các nhóm kỹ năng cần thiết cho kế 
toán, KTV. Các KTV cần được đào tạo, bồi 
dưỡng nắm chắc chương trình kiểm toán 
được thiết lập trên nền tảng kỹ thuật số, hiểu 
rõ và sử dụng thành thạo các phần mềm kế 
toán, cách trình bày báo cáo tài chính theo 
chuẩn mực.

Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin: 
Tập trung xây dựng hệ thống an ninh mạng 
đảm bảo thông tin dữ liệu kế toán, kiểm toán 
có tính bảo mật cao trước sự đe dọa của tội 
phạm mạng. Nguy cơ bị đánh cắp thông tin 
là một rủi ro lớn mà kế toán, KTV phải nhận 
thức và chuẩn bị cho các vấn đề có thể phát 
sinh khi ứng dụng công nghệ. 

Sự hỗ trợ từ các mối quan hệ hợp tác: Việc 
tăng cường và mở rộng hoạt động hợp tác 
quốc tế giúp các tổ chức kế toán, kiểm toán, 
tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nghề 
nghiệp quốc tế trao đổi, nghiên cứu kinh 
nghiệm, hỗ trợ các dự án đổi mới mô hình 
quản lý nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.

Điều kiện đủ chính là DN và KTV cần thay 
đổi nhận thức về tác động của công nghệ số 
nói chung và Cách mạng công nghiệp 4.0 nói 
riêng đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Những 
tiến bộ từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
sẽ trở thành động lực giúp các cá nhân, DN, 
tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán phát 
triển, nắm bắt và thay đổi kịp thời để thích 
nghi với công nghệ mới, nâng cao năng suất 
và chất lượng công việc.

Xin trân trọng cảm ơn ông!/.
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TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
CỦA DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 
KIỂM TOÁN ẢNH HƯỞNG 
RẤT LỚN TỚI QUYẾT ĐỊNH 
CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 
CŨNG NHƯ TÍNH MINH 
BẠCH CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI 
CHÍNH. ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG, CÁC DOANH NGHIỆP 
(DN) KIỂM TOÁN CẦN GIA 
TĂNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
(CSR - CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY) VỚI NGƯỜI 
LAO ĐỘNG VÀ CỘNG ĐỒNG. 

 ❱ TS. TRẦN PHƯƠNG THÙY
Học viện Ngân hàng

CSR là cam kết của DN đối với 
đạo đức kinh doanh và đóng góp 
vào phát triển kinh tế bền vững, 
nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho người lao động, cộng đồng địa 
phương và xã hội nói chung. Đây là 
yếu tố quan trọng tương đương với 
các yếu tố truyền thống khác, được 
lồng ghép vào chiến lược của DN 
và trở thành điều kiện bắt buộc để 
DN tồn tại, phát triển. 

Doanh nghiệp kiểm toán 
đang quan tâm đến lợi ích 
công cộng
Theo các nghiên cứu quốc tế, 

CSR của DN bao gồm: Trách 
nhiệm với thị trường và người tiêu 
dùng, trách nhiệm về bảo vệ môi 
trường, trách nhiệm với người 
lao động, trách nhiệm chung với 
Chính phủ và cộng đồng. DN 
triển khai CSR hiệu quả sẽ tạo môi 
trường làm việc tốt cho nhân viên, 
nâng cao uy tín trong quan hệ với 
khách hàng và các đối tác, tăng 
doanh thu, tăng giá trị thương 
hiệu, duy trì lòng tin với các bên 
liên quan, tạo ra ưu thế trong cạnh 
tranh và thuận lợi trong việc kêu 
gọi đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước 
ngoài. Đồng thời, CSR cũng có 
những tác động nhất định đến nhà 
đầu tư và công chúng về giá trị, 
khả năng tiếp tục hoạt động cũng 
như kỳ vọng của họ vào sự tăng 
trưởng của DN trong tương lai.

Với các DN cung cấp dịch vụ, 
CSR là phương pháp đặc biệt quan 
trọng để nâng cao danh tiếng, khiến 
đối tác trực tiếp đưa ra quyết định 
sử dụng dịch vụ dựa trên sự tin 
tưởng của họ đối với nhà cung cấp. 
Riêng DN kiểm toán, CSR được thể 
hiện thông qua nhiều yếu tố. 

Các công ty kiểm toán ngày càng quan tâm hơn tới việc nâng cao hiệu quả CSR. Ảnh tư liệu

Để thực hiện chiến lược dài hạn hơn, các công ty kiểm toán 
cần xác định nội dung CSR là một phần bắt buộc trong quy 

trình kiểm toán nhằm đáp ứng kỳ vọng của chủ sở hữu về sự 
ổn định bền lâu mà các khoản đầu tư sẽ mang lại.  

Trước tiên là trách nhiệm với 
chính đơn vị được kiểm toán 
(khách hàng kiểm toán) về chất 
lượng của báo cáo kiểm toán cùng 
các ý kiến tư vấn để mang lại những 
giá trị gia tăng cho đơn vị được 
kiểm toán. Tuy nhiên, các công ty 
kiểm toán không nên quá tập trung 
vào CSR (ở khía cạnh số lượng 
khách hàng hay sự hài lòng của đơn 
vị được kiểm toán về kết quả của 
cuộc kiểm toán) mà quên mất giá 
trị cốt lõi trong kinh doanh là chất 
lượng kiểm toán. 

Dưới góc độ của đơn vị được 
kiểm toán, họ có thể biến CSR trở 
thành công cụ để “rửa sạch” những 
hành vi sai phạm của công ty thay 
vì quan tâm thực sự đến lợi ích của 
xã hội và cộng đồng. Do đó, các DN 
kiểm toán cần lưu ý rằng, CSR phải 
hướng tới lợi ích chung của cộng 
đồng và xã hội chứ không tập trung 
làm hài lòng khách hàng. Tiếp đến 
là trách nhiệm với người lao động 
về chế độ lương, thưởng, đãi ngộ 
cùng các chính sách bảo vệ kiểm 
toán viên trong quá trình làm việc 
và kiểm toán. 

Cuối cùng là trách nhiệm với 
cộng đồng về chất lượng thông tin 
tài chính sau kiểm toán đối với thị 
trường vốn, thị trường tài chính, các 
nhà đầu tư và Chính phủ. Những 
giá trị thực sự mà DN kiểm toán 
mang lại cho cộng đồng, nhà đầu tư 
sẽ khó lượng hóa hơn so với những 
thiệt hại có thể xảy ra khi kết quả 
kiểm toán không trung thực, thiếu 
độ tin cậy. Vì vậy, việc xây dựng uy 
tín gắn liền với quy mô và chuyên 

môn hóa của kiểm toán viên cần 
nguồn lực và thời gian dài để thiết 
lập, duy trì. Trong đó, sự tham gia 
của các công ty kiểm toán vào CSR 
thể hiện mối quan tâm thực sự của 
họ đối với lợi ích công cộng, từ đó 
gia tăng lòng tin của công chúng và 
danh tiếng, uy tín của chính DN 
kiểm toán. 

Hướng tới phát triển 
bền vững và khả năng 
cạnh tranh dài hạn
CSR không phải hoạt động cốt lõi 

của DN kiểm toán nhưng đó là liều 
thuốc bổ trợ rất tốt cho các DN trong 
việc nâng cao trách nhiệm giải trình 
trước công chúng về tính minh bạch 
trong kiểm toán, chất lượng thông 
tin sau kiểm toán, từ đó nâng cao uy 
tín của DN trên thị trường. Chính vì 
vậy, các công ty kiểm toán nói riêng 
ngày càng quan tâm hơn tới việc 
nâng cao hiệu quả CSR. 

Theo thống kê của KPMG, 93% 
các DN kiểm toán tham gia khảo 
sát đã phát hành một báo cáo chi 
tiết về hoạt động CSR của họ. Các 
công ty kiểm toán lớn trong nhóm 
Big Four luôn đi đầu trong việc thể 
hiện trách nhiệm xã hội thông qua 
các báo cáo minh bạch và công 

khai. Cụ thể, KPMG đồng hành 
với khách hàng tìm kiếm các giải 
pháp cho các vấn đề liên quan tới 
nghèo đói, môi trường bền vững, 
giáo dục và công bằng. EY nhấn 
mạnh giá trị lâu dài cho xã hội 
được tạo ra không chỉ thông qua 
những việc DN đã làm mà còn ở 
cách thức thực hiện, trong đó tập 
trung vào chất lượng kiểm toán 
bền vững. Deloitte tạo ra các giá 
trị bền vững cho thị trường vốn và 
thị trường tài chính…

Với các DN kiểm toán có quy mô 
nhỏ, CSR cũng được quan tâm với 
các chủ đề cụ thể như: Tuân thủ các 
chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức 
kinh doanh của DN; đóng góp tích 
cực vào sự phát triển kinh tế, xã 
hội; cải thiện chất lượng cuộc sống 
của người lao động và gia đình họ; 
đảm bảo sự thân thiện với môi 
trường trong quá trình hoạt động; 
cung cấp những sản phẩm và dịch 
vụ chuyên ngành về kiểm toán, tư 
vấn tài chính, tư vấn thuế, dịch vụ 
kế toán và đào tạo chuyên môn tốt 
nhất cho khách hàng; bảo vệ lợi ích 
của các đối tác, bên liên quan; có 
các hoạt động đóng góp tích cực 
cho sự phát triển chung của cộng 
đồng, xã hội.

Như vậy, khi thực hiện CSR, các 
DN kiểm toán không chỉ với tư 
cách là những công dân có trách 
nhiệm với các bên liên quan mà họ 
còn đưa các nguyên tắc của CSR 
vào chiến lược trong quá trình 
quản lý DN để hướng tới phát triển 
bền vững và khả năng cạnh tranh 
dài hạn./.
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Sự phát triển của công nghệ 
hiện đại đã và đang tác động 
tới ngành kiểm toán. Trong 
bối cảnh chuyển đổi số, đào 
tạo nguồn nhân lực kiểm toán 
không chỉ giới hạn ở các môn 
học chuyên ngành mà cần có 
sự kết hợp với các môn học 
khác để đảm bảo kiến thức về 
công nghệ thông tin (CNTT), 
cách thức thu thập dữ liệu, khả 
năng hiểu biết, ứng dụng các 
công nghệ hiện đại sau:

Tích hợp nội dung phân 
tích dữ liệu lớn 
Ngày nay, các phương pháp 

tiếp cận truyền thống khó có 
thể theo kịp tốc độ phát triển 
của dữ liệu. Việc phân tích dữ 
liệu cho phép kiểm toán viên 
(KTV) phân tích, tập hợp dữ 
liệu hoàn chỉnh, trực quan 
hóa kết quả bằng đồ thị và tìm 
kiếm sự bất thường một cách 
dễ dàng hơn. KTV có thể sử 
dụng các công cụ phân tích 
dữ liệu trong các thủ tục kiểm 
soát để phân tích rủi ro và các 
thủ tục phân tích nhằm đưa ra 
xét đoán và cung cấp thông tin 
chi tiết. 

Như vậy, các môn học 
chuyên ngành kiểm toán cần 
tăng cường khả năng tư duy, 
phân tích để người học có thể 

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KIỂM TOÁN 
ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN 
ĐẠI VÀO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN 
MÔN LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU 
CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN 
TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG 
LAI. ĐỂ NGUỒN NHÂN LỰC 
KIỂM TOÁN ĐÁP ỨNG NHU 
CẦU CỦA DOANH NGHIỆP (DN) 
VÀ XÃ HỘI, CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO CẦN THAY ĐỔI 
NHẰM CUNG CẤP CHO NGƯỜI 
HỌC NHỮNG HIỂU BIẾT SÂU 
SẮC HƠN VỀ KỸ NĂNG CẦN 
THIẾT TRONG KỶ NGUYÊN SỐ. 

kiểm soát lượng lớn dữ liệu 
so với cách chọn mẫu truyền 
thống. Các môn về tin học và 
CNTT cần cung cấp kiến thức 
về dữ liệu lớn, cách thu thập dữ 
liệu. Các môn kiểm toán cần 
tích hợp nội dung liên quan 
đến việc đánh giá độ tin cậy 
của thông tin, công cụ phân 
tích dữ liệu lớn, kỹ thuật đánh 
giá rủi ro và kỹ thuật phân tích 
dữ liệu lớn phục vụ việc hình 
thành ý kiến kiểm toán. 

Tạo cơ hội để sinh viên 
sớm tiếp cận AI 
Nhiều công ty kiểm toán 

đã đầu tư vào trí tuệ nhân tạo 
(AI) để tự động hóa nhiều tác 
vụ trước đây được thực hiện 
thủ công. AI giúp hiểu toàn 
bộ sổ cái và xác định các điểm 
bất thường dựa trên rủi ro. 
Điều này tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc gắn cờ các khoản 
thanh toán hoặc hoạt động bất 
thường mà các phương pháp 

Nhiều công ty kiểm toán đã đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa nhiều tác vụ. Ảnh minh họa

Theo ThS. Đào Ngọc Hà, trong bối cảnh Big 
Four cũng như nhiều công ty kiểm toán 
áp dụng công nghệ mới vào hoạt động 
kiểm toán, các cơ sở giáo dục phải thay đổi 
chương trình đào tạo theo hướng tích hợp 
nội dung về chuyển đổi số và CNTT để người 
học tích lũy các kiến thức cần thiết, đáp ứng 
nhu cầu của DN. 

kiểm tra truyền thống không 
thực hiện được.

Các hệ thống dựa trên AI có 
thể liên tục học hỏi và thích 
ứng với dữ liệu, đồng thời 
giảm bớt khối lượng công việc 
cho cả công ty kiểm toán và 
khách hàng. AI không thay 
thế con người nhưng nó sẽ tự 
động hóa các tác vụ dữ liệu 
lớn và phức tạp cũng như hỗ 
trợ việc ra quyết định. Do vậy, 
chương trình đào tạo ngành 
kiểm toán cần có nội dung về 
AI hoặc kết hợp các chương 
trình ngoại khóa, tham quan 
DN hay ký hợp tác với các 
công ty kiểm toán lớn để sinh 
viên có cơ hội tiếp cận sớm 
với công nghệ này. 

Bổ sung nội dung về quy 
trình tự động
Tự động hóa quy trình robot 

(RPA) giúp nhận dạng quy 
trình, chuẩn hóa dữ liệu kiểm 
toán, thực hiện các bài kiểm 
tra đánh giá. RPA thường được 
các công ty kiểm toán sử dụng 
để thu thập bằng chứng kiểm 
toán khi dữ liệu nằm trong 
các hệ thống, tổ chức khác 
nhau. Các nội dung đối chiếu, 
xác nhận, tạo email… có thể 
được tạo điều kiện thuận lợi 
bằng cách sử dụng RPA. Việc 
tự động hóa bằng robot có thể 
giúp KTV phát hiện các vấn đề 
có tính quy trình và cách thức 

thức liên quan đến DLT để 
sinh viên hiểu rõ bản chất 
đồng thời cần tích hợp nội 
dung về việc kiểm soát tính 
trung thực của thông tin 
trước khi được ghi nhận vào 
sổ cái. Chương trình cũng cần 
cung cấp kiến thức để người 
học có khả năng đánh giá, 
kiểm soát các nghiệp vụ, quy 
trình và thông tin ghi sổ. 

Trang bị kiến thức về công 
nghệ đám mây 
Công nghệ đám mây giúp 

KTV có nguồn dữ liệu duy 
nhất để tham khảo, tránh 
nhầm lẫn và loại bỏ sai sót. 
Tuy nhiên, việc sử dụng công 
nghệ này đi kèm rủi ro an 
ninh mạng, do đó, KTV nên 
xem xét kỹ chiến lược giảm 
thiểu rủi ro của nhà cung cấp 
giải pháp công nghệ. 

Sinh viên cần có kiến thức 
liên quan đến công nghệ đám 
mây thông qua các môn về tin 
học và CNTT. Các môn học 
kiểm toán cần tích hợp nội 
dung đánh giá việc kiểm soát 
của đơn vị được kiểm toán 
trong lưu trữ dữ liệu, cách 
thức bảo mật dữ liệu, đánh giá 
các nguy cơ về an ninh mạng; 
đồng thời cung cấp sự hiểu 
biết đầy đủ về cách thức dữ 
liệu, bằng chứng kiểm toán, 
giấy tờ làm việc được lưu trữ 
trên đám mây./.

xác định rất cụ thể. Tuy nhiên, 
đối với những nội dung cần 
xét đoán, hiệu quả của công 
nghệ này mang lại không cao. 
Do đó, KTV cần được trang 
bị kiến thức để nhận diện quy 
trình nào có thể dựa vào RPA 
và khu vực nào cần phải tự 
đánh giá. 

Như vậy, trong tương lai 
không xa, một số thủ tục kiểm 
toán thủ công sẽ được thay thế 
bằng quy trình tự động hóa. Vì 
vậy, chương trình đào tạo cần 
bổ sung các nội dung liên quan 
đến các quy trình tự động để 
người học sớm tiếp cận với kỹ 
thuật mới. 

Cung cấp kiến thức về 
công nghệ sổ cái phân tán 
Công nghệ sổ cái phân tán 

(DLT) gồm một nhóm công 
nghệ, trong đó có công nghệ 
blockchain. Việc sử dụng DLT 
trong quy trình kiểm toán 
giúp bảo toàn quyền riêng tư 
của khách hàng; lưu trữ cơ 
sở dữ liệu thông tin là bằng 
chứng gian lận. Công nghệ 
sổ cái phân tán có đặc điểm là 
“không thể thay đổi các nghiệp 
vụ đã ghi nhận”, điều này làm 
giảm rủi ro kiểm toán. 

Môn học kiểm toán căn 
bản, kiểm toán báo cáo tài 
chính, đặc biệt là môn học 
thực hành kiểm toán báo cáo 
tài chính cần cung cấp kiến 
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kiểm soát lượng lớn dữ liệu 
so với cách chọn mẫu truyền 
thống. Các môn về tin học và 
CNTT cần cung cấp kiến thức 
về dữ liệu lớn, cách thu thập dữ 
liệu. Các môn kiểm toán cần 
tích hợp nội dung liên quan 
đến việc đánh giá độ tin cậy 
của thông tin, công cụ phân 
tích dữ liệu lớn, kỹ thuật đánh 
giá rủi ro và kỹ thuật phân tích 
dữ liệu lớn phục vụ việc hình 
thành ý kiến kiểm toán. 

Tạo cơ hội để sinh viên 
sớm tiếp cận AI 
Nhiều công ty kiểm toán 

đã đầu tư vào trí tuệ nhân tạo 
(AI) để tự động hóa nhiều tác 
vụ trước đây được thực hiện 
thủ công. AI giúp hiểu toàn 
bộ sổ cái và xác định các điểm 
bất thường dựa trên rủi ro. 
Điều này tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc gắn cờ các khoản 
thanh toán hoặc hoạt động bất 
thường mà các phương pháp 

Nhiều công ty kiểm toán đã đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa nhiều tác vụ. Ảnh minh họa

Theo ThS. Đào Ngọc Hà, trong bối cảnh Big 
Four cũng như nhiều công ty kiểm toán 
áp dụng công nghệ mới vào hoạt động 
kiểm toán, các cơ sở giáo dục phải thay đổi 
chương trình đào tạo theo hướng tích hợp 
nội dung về chuyển đổi số và CNTT để người 
học tích lũy các kiến thức cần thiết, đáp ứng 
nhu cầu của DN. 

kiểm tra truyền thống không 
thực hiện được.

Các hệ thống dựa trên AI có 
thể liên tục học hỏi và thích 
ứng với dữ liệu, đồng thời 
giảm bớt khối lượng công việc 
cho cả công ty kiểm toán và 
khách hàng. AI không thay 
thế con người nhưng nó sẽ tự 
động hóa các tác vụ dữ liệu 
lớn và phức tạp cũng như hỗ 
trợ việc ra quyết định. Do vậy, 
chương trình đào tạo ngành 
kiểm toán cần có nội dung về 
AI hoặc kết hợp các chương 
trình ngoại khóa, tham quan 
DN hay ký hợp tác với các 
công ty kiểm toán lớn để sinh 
viên có cơ hội tiếp cận sớm 
với công nghệ này. 

Bổ sung nội dung về quy 
trình tự động
Tự động hóa quy trình robot 

(RPA) giúp nhận dạng quy 
trình, chuẩn hóa dữ liệu kiểm 
toán, thực hiện các bài kiểm 
tra đánh giá. RPA thường được 
các công ty kiểm toán sử dụng 
để thu thập bằng chứng kiểm 
toán khi dữ liệu nằm trong 
các hệ thống, tổ chức khác 
nhau. Các nội dung đối chiếu, 
xác nhận, tạo email… có thể 
được tạo điều kiện thuận lợi 
bằng cách sử dụng RPA. Việc 
tự động hóa bằng robot có thể 
giúp KTV phát hiện các vấn đề 
có tính quy trình và cách thức 

thức liên quan đến DLT để 
sinh viên hiểu rõ bản chất 
đồng thời cần tích hợp nội 
dung về việc kiểm soát tính 
trung thực của thông tin 
trước khi được ghi nhận vào 
sổ cái. Chương trình cũng cần 
cung cấp kiến thức để người 
học có khả năng đánh giá, 
kiểm soát các nghiệp vụ, quy 
trình và thông tin ghi sổ. 

Trang bị kiến thức về công 
nghệ đám mây 
Công nghệ đám mây giúp 

KTV có nguồn dữ liệu duy 
nhất để tham khảo, tránh 
nhầm lẫn và loại bỏ sai sót. 
Tuy nhiên, việc sử dụng công 
nghệ này đi kèm rủi ro an 
ninh mạng, do đó, KTV nên 
xem xét kỹ chiến lược giảm 
thiểu rủi ro của nhà cung cấp 
giải pháp công nghệ. 

Sinh viên cần có kiến thức 
liên quan đến công nghệ đám 
mây thông qua các môn về tin 
học và CNTT. Các môn học 
kiểm toán cần tích hợp nội 
dung đánh giá việc kiểm soát 
của đơn vị được kiểm toán 
trong lưu trữ dữ liệu, cách 
thức bảo mật dữ liệu, đánh giá 
các nguy cơ về an ninh mạng; 
đồng thời cung cấp sự hiểu 
biết đầy đủ về cách thức dữ 
liệu, bằng chứng kiểm toán, 
giấy tờ làm việc được lưu trữ 
trên đám mây./.

xác định rất cụ thể. Tuy nhiên, 
đối với những nội dung cần 
xét đoán, hiệu quả của công 
nghệ này mang lại không cao. 
Do đó, KTV cần được trang 
bị kiến thức để nhận diện quy 
trình nào có thể dựa vào RPA 
và khu vực nào cần phải tự 
đánh giá. 

Như vậy, trong tương lai 
không xa, một số thủ tục kiểm 
toán thủ công sẽ được thay thế 
bằng quy trình tự động hóa. Vì 
vậy, chương trình đào tạo cần 
bổ sung các nội dung liên quan 
đến các quy trình tự động để 
người học sớm tiếp cận với kỹ 
thuật mới. 

Cung cấp kiến thức về 
công nghệ sổ cái phân tán 
Công nghệ sổ cái phân tán 

(DLT) gồm một nhóm công 
nghệ, trong đó có công nghệ 
blockchain. Việc sử dụng DLT 
trong quy trình kiểm toán 
giúp bảo toàn quyền riêng tư 
của khách hàng; lưu trữ cơ 
sở dữ liệu thông tin là bằng 
chứng gian lận. Công nghệ 
sổ cái phân tán có đặc điểm là 
“không thể thay đổi các nghiệp 
vụ đã ghi nhận”, điều này làm 
giảm rủi ro kiểm toán. 

Môn học kiểm toán căn 
bản, kiểm toán báo cáo tài 
chính, đặc biệt là môn học 
thực hành kiểm toán báo cáo 
tài chính cần cung cấp kiến 
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KTNN khu vực V

KTHĐ có ý nghĩa quan trọng trong 
việc đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu 
quả đối với cục thuế, thúc đẩy đơn vị 
hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, từ đó, 
góp phần tăng thu ngân sách địa phương. 
Tuy nhiên, hiện nay, Kiểm toán nhà nước 
(KTNN) chưa có Hướng dẫn kiểm toán 
hoạt động đối với cục thuế. Do đó, xây 
dựng Hướng dẫn này với các nhóm nội 
dung quan trọng là yêu cầu cần thiết.  

Đánh giá hoạt động phối hợp 
thu ngân sách của cục thuế
Khi kiểm toán cục thuế, đoàn kiểm toán 

cần đánh giá hoạt động phối hợp thu ngân 
sách nhà nước của cục thuế đối với các sở, 
ban, ngành trên địa bàn. Trong tổ chức 
kiểm toán, ngoài đối tượng kiểm toán là 
công tác điều hành, quản lý của cơ quan 
thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có 
liên quan, cần xác định rõ đối tượng nộp 
thuế; xác định trọng yếu, rủi ro, phương 
pháp kiểm toán phù hợp. Công tác lập kế 
hoạch kiểm toán, tổ chức kiểm toán đòi 
hỏi phải bố trí nhân sự có chuyên môn, 
thời gian phù hợp. Việc xác định nội 
dung, tiêu chí kiểm toán cần dựa trên sự 
chọn lọc, phối hợp giữa chính sách và tình 
hình thực tế.

Đánh giá trọng yếu rủi ro
Để xác định tính trọng yếu của một 

nội dung hay hoạt động cụ thể khi lập 
kế hoạch kiểm toán tổng quát, kiểm 
toán viên (KTV) cần nghiên cứu những 
tác động, ảnh hưởng quan trọng của nội 
dung, hoạt động đó đến kết quả chung 
của chương trình, dự án hoặc đơn vị. 
KTV cần xem xét các sự kiện có khả năng 
ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt 
động và việc đạt được mục tiêu của đơn 
vị, từ đó phân tích, đánh giá mức độ rủi 
ro. Đồng thời, để nhận diện và đánh giá 
hệ thống, thủ tục kiểm soát nội bộ, KTV 
cần phân tích xem đơn vị có thiết lập các 
chính sách, quy trình, thủ tục và quy định 
rõ ràng trách nhiệm của các bộ phận, cá 
nhân liên quan hay không...

Phương pháp tiếp cận
KTV có thể vận dụng 3 phương pháp 

tiếp cận trong KTHĐ, gồm: Phương pháp 
tiếp cận theo kết quả để kiểm tra, đánh giá 
kết quả hay mục tiêu đầu ra. Phương pháp 
tiếp cận theo vấn đề để kiểm tra, đánh giá, 
xác minh và phân tích nguyên nhân gây 
ra các vấn đề cụ thể hoặc các sai lệch so 
với tiêu chí. Phương pháp tiếp cận theo 
hệ thống nhằm kiểm tra, đánh giá sự phù 
hợp của các hệ thống quản lý. Việc lựa 
chọn phương pháp tiếp cận tùy thuộc vào 

XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN 
HOẠT ĐỘNG TẠI CỤC THUẾ 

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHÙ HỢP, ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU RỦI RO, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ KIỂM 
TOÁN… LÀ NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG (KTHĐ) ĐỐI VỚI CỤC THUẾ TRONG 

KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG. 

 

 

Mô hình đầu ra - đầu vào được thể hiện như sau:

Khi KTHĐ tại cục thuế, đoàn kiểm toán cần 
lưu ý mục tiêu kiểm toán có thể chỉ hướng 
đến một, hai hoặc cả ba tính kinh tế, hiệu 
quả và hiệu lực nhưng phải xem xét mối 
quan hệ giữa chúng; không nhất thiết phải 
kết luận về cả 3 mục tiêu đó và không kỳ 
vọng đưa ra ý kiến tổng quát về việc đạt 
được tính kinh tế, hiệu quả hay hiệu lực ở 
toàn bộ đơn vị được kiểm toán. Chủ động 
kiểm tra tất cả hoạt động của các đối tượng 

kiểm toán. 

nguồn lực, mức độ phức tạp cũng như đặc 
điểm của đối tượng kiểm toán. 

Mục tiêu kiểm toán 
Mục tiêu kiểm toán chỉ nên liên quan 

đến một hoặc một phần hệ thống, quy 
trình... và được mô tả đơn giản, rõ ràng, 
súc tích, tránh thực hiện những công việc 
không cần thiết hoặc quá tham vọng. 
Để thiết lập mục tiêu kiểm toán, KTV 
nên xem xét trả lời các câu hỏi: Liệu có 
thể kiểm toán được theo mục tiêu đã xác 
định; bằng chứng kiểm toán có hiện hữu, 
có thể thu thập và dễ dàng tiếp cận hay 
không; phương pháp kiểm toán được sử 
dụng có hữu hiệu để thu thập và phân tích 
các bằng chứng?

Nội dung, tiêu chí kiểm toán
Việc xây dựng nội dung kiểm toán 

thường tập trung vào một vài vấn đề 

hoặc các rủi ro đã xác định. Nội dung 
kiểm toán có thể được chi tiết theo các 
mức độ khác nhau để sắp xếp thứ tự ưu 
tiên, dễ thực hiện. Trong quá trình kiểm 
toán, KTV cần hạn chế việc điều chỉnh, 
thay đổi nội dung kiểm toán để tránh 
phát sinh các quan ngại về tính chuyên 
nghiệp, khách quan và công bằng của 
cuộc kiểm toán.

Một trong những nội dung quan trọng 
khi KTHĐ là xác định tiêu chí kiểm toán 
phù hợp, làm cơ sở cho những đánh giá và 
kết luận. Tiêu chí kiểm toán phải: Tin cậy, 
khách quan, hữu dụng, dễ hiểu, so sánh 
được, toàn diện, chấp nhận được. Khi xác 
định tiêu chí kiểm toán, KTV có thể chia 
nhỏ đối tượng được kiểm toán theo từng 
quy trình nghiệp vụ; sử dụng những quy 
định do đơn vị được kiểm toán đã cụ thể 
hóa, các số liệu thống kê trong quá khứ 
hoặc của một đơn vị tương đồng. KTV 
cũng có thể xem xét từ góc độ kỳ vọng của 
người sử dụng dịch vụ thông qua khảo sát 
hoặc bảng câu hỏi.

Lập kế hoạch thu thập bằng chứng 
kiểm toán
Kế hoạch thu thập bằng chứng kiểm 

toán phải cụ thể hóa các bằng chứng cần 
thu thập, nguồn bằng chứng, phương 
pháp thu thập và phân tích bằng chứng 
kiểm toán tương ứng với mục tiêu, nội 
dung và tiêu chí kiểm toán; đồng thời có 
thể tích hợp nội dung khác như hạn chế 
của dữ liệu và dự kiến các phát hiện, nhận 
xét, đánh giá kiểm toán liên quan. 

KTV có thể thực hiện phương pháp 
thu thập bằng chứng kiểm toán và thủ tục 
kiểm toán, như: Nghiên cứu chính sách, 
pháp luật về thu, chi ngân sách; nghiên 
cứu, phân tích nội dung, đánh giá các căn 
cứ được sử dụng trong công tác lập, phân 
bổ và giao dự toán; chọn mẫu các hồ sơ 
liên quan đến các nội dung kiểm toán để 
kiểm tra việc thực hiện; chọn mẫu người 
nộp thuế để kiểm tra, đối chiếu tình hình 
kê khai và thực hiện nghĩa vụ với ngân 
sách nhà nước… 

Cơ sở chọn mẫu
Đơn vị lấy mẫu có thể là một tài liệu, 

một hạng mục, một số dư hoặc một giao 
dịch. Chọn mẫu có thể sử dụng phương 
pháp thống kê hoặc phi thống kê để đảm 
bảo có đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích 
hợp. Tuy nhiên, phương pháp thống kê 
được khuyến khích sử dụng vì nó cung 
cấp mối liên hệ giữa cỡ mẫu và độ chắc 
chắn của các kết luận. 

Trong các phương pháp thống kê, 
phân tầng là phương pháp hiệu quả để 
chọn mẫu vì với số lượng mẫu nhỏ, tổng 
giá trị được kiểm tra vẫn đảm bảo đủ 
lớn. Ví dụ, chọn mẫu các doanh nghiệp 
do cục thuế quản lý để kiểm tra đối 
chiếu thuế phân tầng theo các tiêu chí: 
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực bất động sản, xây dựng, thương mại, 
sản xuất... thường có rủi ro sai sót nhiều; 
doanh nghiệp có đột biến về doanh thu, 
lợi nhuận hoặc số thuế phải nộp tăng, 
giảm nhiều giữa các năm…/.
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Doanh nghiệp tiếp tục đối mặt 
nhiều khó khăn 
Vấn đề môi trường - xã hội - quản 

trị (ESG) đang được các doanh nghiệp 
(DN) toàn cầu ngày càng quan tâm. 
Thông thường, mỗi DN có các công cụ 
và phương pháp xử lý dữ liệu, lập và 
trình bày báo cáo về ESG khác nhau, 
do đó rất khó để đánh giá các DN khi 
không dựa trên cùng một tiêu chí. Nắm 
bắt được nhu cầu này, cuối năm 2021, 
Ủy ban Chuẩn mực tài chính quốc tế 
đã thành lập Hội đồng Tiêu chuẩn bền 
vững quốc tế nhằm cung cấp cho các 
kiểm toán viên một chuẩn mực để thực 
hiện các thủ tục và báo cáo về ESG. Từ 
đây, các DN sẽ phải tuân thủ những 
chuẩn mực chung trong quá trình hoạt 
động, kiểm toán viên nội bộ cần giúp 
DN xác định mức độ tuân thủ dựa trên 
các chuẩn mực mới.  

Để đạt được hiệu quả công việc tốt 
nhất, các DN thường hợp tác với các 
bên thứ ba khiến dịch vụ thuê ngoài trở 
thành một trong những mô hình làm 
việc nổi bật của thế kỷ 21. Hình thức 
này mang lại nhiều lợi ích cho DN như 
giảm chi phí, thời gian, tận dụng chất 
xám của các chuyên gia hàng đầu trong 
nhiều lĩnh vực… Tuy nhiên, việc hợp tác 
với các đối tác có thể tạo ra nhiều rủi ro. 
Theo cuộc khảo sát của Hãng kiểm toán 
Deloitte thực hiện năm 2021, hơn một 
nửa số DN được hỏi phải đối mặt với rủi 
ro phát sinh từ đối tác kể từ khi đại dịch 

xảy ra. Trên thực tế, nếu một đối tác có 
vi phạm an ninh mạng, dữ liệu của DN 
cũng có thể bị xâm phạm. Trong một số 
trường hợp các đối tác chậm trễ không 
phát hiện gian lận hoặc không trung 
thực để thông báo về vi phạm, DN có 
thể gặp phải nhiều rắc rối hơn.  

Quá trình sáp nhập và chuyển 
nhượng (M&A) cũng là một lĩnh vực 
ẩn chứa nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy 
các DN thường bỏ qua một số thiếu sót, 
do đó kiểm toán viên sẽ là người nhận 
ra những rủi ro này. Để đi đến quyết 
định sáp nhập, các DN cần thực hiện 
nhiều cuộc thẩm định và có một danh 
sách dài cần kiểm tra và cần xác định, 
theo dõi công ty được mua lại nhằm 
hạn chế rủi ro.

Công nghệ cũng là 1 trong những 
lĩnh vực Thomson Reuters đề cập khi 
xem xét rủi ro cho DN. Công nghệ 
ngày càng hiện đại có thể hỗ trợ đắc lực 
cho quá trình kiểm toán và mang đến 
nhiều lợi ích, song song với đó chúng 
cũng mang đến nhiều rủi ro. Tuy nhiên 
nhiều chuyên gia cho rằng, không nên 
vì sợ rủi ro mà từ chối công nghệ bởi 
nếu không biết tận dụng công nghệ cao, 
các DN còn gặp phải nhiều rủi ro khác 
đáng ngại hơn. Trong những năm qua, 
hoạt động kiểm toán tại nhiều công ty 
cho thấy, rủi ro do lỗi của con người 
còn nhiều hơn các rủi ro do DN mang 
lại. Hơn 74% giám đốc tài chính được 
Deloitte khảo sát cho biết, kiểm toán 
viên của họ rất tích cực sử dụng công 
nghệ hiện đại; 94% tin rằng công nghệ 

KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC 
GIẢI QUYẾT THÁCH THỨC MỚI NỔI

Ngoài ra, để tận dụng những lợi ích 
của công nghệ, hạn chế tối đa rủi ro, DN 
cần trưng dụng các chuyên gia, đồng 
thời đào tạo, nâng cao năng lực của 
đội ngũ nhân sự. Ví dụ, nhờ tận dụng 
khả năng xử lý dữ liệu ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo và các công cụ phân tích dữ 
liệu, kiểm toán viên nội bộ có thể tiết 
kiệm được nhiều thời gian. Cũng nhờ 
công nghệ, họ sẽ thu được nhiều thông 
tin hơn để phục vụ quá trình kiểm toán 
nhanh chóng, chính xác, từ đó cung 
cấp thông tin hữu ích hơn. 

Thomson Reuters nhấn mạnh, hàng 
loạt thách thức đang khiến các DN trên 
toàn cầu gặp nhiều khó khăn trong 
suốt thời gian qua. Các chuyên gia của 
Thomson Reuters dự đoán số lượng các 
cuộc kiểm toán trong năm nay sẽ đạt 
con số kỷ lục. Lĩnh vực kiểm toán nội 
bộ sẽ phải gánh thêm nhiều trọng trách 
hơn, do đó kiểm toán viên nội bộ cần 
chủ động, tích cực hơn, kịp thời nắm 
bắt những cách tiếp cận mới giúp các tổ 
chức giải quyết khó khăn hiện tại./.  

(Theo Thomson Reuters và tổng hợp)

thực sự giúp cải thiện chất lượng hoạt 
động kiểm toán.  

Để kiểm toán nội bộ hỗ trợ đắc lực 
cho doanh nghiệp
Thomson Reuters cũng đưa ra những 

ý kiến giúp các kiểm toán viên nội bộ 
phát huy năng lực nhằm hỗ trợ tối đa 
cho DN. Để giúp giảm thiểu rủi ro từ 
các đối tác, kiểm toán viên nội bộ được 
khuyến nghị cần tham gia nhiều hơn 
vào quá trình lựa chọn đối tác và tư vấn 
cho lãnh đạo. Đây là một trong những 
nhiệm vụ mới của kiểm toán viên nội bộ 
nằm ngoài các nhiệm vụ truyền thống.

Theo một cuộc khảo sát của Deloitte 
về xu hướng M&A trong năm 2022, 
hơn 60% các DN của Hoa Kỳ kỳ vọng 
hoạt động M&A sẽ trở lại mức trước 
đại dịch trong 12 tháng tới. Trong quá 
trình M&A, kiểm toán viên nội bộ của 
DN đóng vai trò rất quan trọng thông 
qua việc đánh giá rủi ro và quy trình 
hoạch định chiến lược, đặc biệt đánh 
giá mức độ tăng trưởng của DN sau khi 
thực hiện M&A.  

VỪA QUA, HÃNG THÔNG TẤN ĐA PHƯƠNG TIỆN QUỐC TẾ 
THOMSON REUTERS ĐÃ CÔNG BỐ MỘT BÁO CÁO CHIA SẺ VỀ 
NHỮNG THÁCH THỨC CỦA LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG 
NĂM 2022. ĐIỀU NÀY ĐẶT RA CHO KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ YÊU 
CẦU KỊP THỜI NẮM BẮT NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỂ GIÚP CÁC 
TỔ CHỨC GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN HIỆN TẠI. 

Thomson Reuters dự đoán số cuộc kiểm toán sẽ tăng cao. Ảnh: Reuters

 ❱ YẾN NHI

Trong bối cảnh tính công khai và 
minh bạch đang ngày càng được đề 
cao nhằm giúp thị trường vốn hoạt 
động hiệu quả, bảo vệ uy tín của doanh 
nghiệp (DN) và quyền lợi của nhà đầu 
tư, vai trò của các ủy ban kiểm toán tại 
mỗi DN, tổ chức cũng ngày càng trở 
nên quan trọng hơn. 

Đại dịch Covid-19 khiến các DN 
chuyển sang hình thức làm việc từ xa 
đã gây ra những bất ổn cho thị trường, 
tạo cơ hội cho gian lận phát sinh. Các 
DN gặp khó khăn về nhân sự, tài chính 
có thể để xảy ra những sai sót trong 
báo cáo tài chính (BCTC) hoặc cố 
tình “làm đẹp” BCTC của DN. Trước 

tình hình này, Cơ quan Quản lý doanh 
nghiệp và kế toán Singapore (ACRA) 
đã thực hiện một nghiên cứu xem xét 
việc điều chỉnh BCTC của các công 
ty đã niêm yết tại Singapore vào năm 
2021 nhằm đánh giá chất lượng các 
BCTC và vai trò của ủy ban kiểm toán 
trong việc đảm bảo tính chính xác của 
BCTC. Số lượng các yêu cầu điều chỉnh 
BCTC do kiểm toán viên đề xuất thể 
hiện chất lượng BCTC của mỗi DN. 
Theo nghiên cứu, 85% các đề xuất điều 
chỉnh đã được thực hiện để sửa những 
sai sót trong BCTC, chứng tỏ quá trình 
lập và trình bày BCTC tại các DN còn 
tồn đọng nhiều yếu kém, sơ suất. 

ACRA cho rằng trong bối cảnh trên, 
vai trò của các ủy ban kiểm toán tại 

mỗi DN, tổ chức càng trở nên quan 
trọng hơn. Để giúp giải quyết những 
bất ổn, các ủy ban kiểm toán được 
khuyến nghị cần phối hợp chặt chẽ với 
lãnh đạo DN, đơn vị kiểm toán và các 
bên liên quan…; thường xuyên thảo 
luận để kịp thời xác định và đưa ra 
các điều chỉnh; xem xét các điều chỉnh 
thường xuyên, những điều chỉnh đã 
được thông qua, những điều chỉnh 
chưa được thông qua trong năm trước 
để tránh lặp lại các vấn đề tương tự. 

Lãnh đạo các DN cũng được khuyến 
nghị cần thận trọng khi xem xét BCTC 
và đảm bảo rằng các báo cáo đầy đủ, 
phù hợp với lĩnh vực hoạt động của 
DN, cần xem xét mọi khía cạnh khi 
soát xét BCTC. Lãnh đạo DN cũng nên 

SINGAPORE

Vai trò ngày càng quan trọng của ủy ban kiểm toán
có thái độ hoài nghi chuyên nghiệp 
trong khi xem xét báo cáo, đồng thời 
cần giám sát các kế hoạch xử lý rủi ro 
gian lận, bao gồm quá trình đánh giá 
rủi ro và phản ứng với rủi ro. 

Nhiều hoạt động kinh doanh ngày 
càng phức tạp, các chuẩn mực BCTC 
quốc tế ngày càng được hoàn thiện 
hơn, do đó bộ phận tài chính, kế toán 
của các DN cần có chuyên môn, năng 
lực cao hơn để lập báo cáo chất lượng 
cao, tránh sai sót. Các DN cần trang bị 
cho đội ngũ nhân sự những kỹ năng 
thích hợp, cải thiện quy trình kiểm 
soát, bổ sung công cụ cảnh báo sai sót 
trong BCTC, đồng thời cần đặt mục 
tiêu làm việc cho năm tiếp theo sau 
khi xem xét các bài học kinh nghiệm, 
phân tích lợi thế, xác định cơ hội có 
thể gia tăng hiệu quả của DN… trong 
năm trước./.

(Theo datatracks.com)  
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Doanh nghiệp tiếp tục đối mặt 
nhiều khó khăn 
Vấn đề môi trường - xã hội - quản 

trị (ESG) đang được các doanh nghiệp 
(DN) toàn cầu ngày càng quan tâm. 
Thông thường, mỗi DN có các công cụ 
và phương pháp xử lý dữ liệu, lập và 
trình bày báo cáo về ESG khác nhau, 
do đó rất khó để đánh giá các DN khi 
không dựa trên cùng một tiêu chí. Nắm 
bắt được nhu cầu này, cuối năm 2021, 
Ủy ban Chuẩn mực tài chính quốc tế 
đã thành lập Hội đồng Tiêu chuẩn bền 
vững quốc tế nhằm cung cấp cho các 
kiểm toán viên một chuẩn mực để thực 
hiện các thủ tục và báo cáo về ESG. Từ 
đây, các DN sẽ phải tuân thủ những 
chuẩn mực chung trong quá trình hoạt 
động, kiểm toán viên nội bộ cần giúp 
DN xác định mức độ tuân thủ dựa trên 
các chuẩn mực mới.  

Để đạt được hiệu quả công việc tốt 
nhất, các DN thường hợp tác với các 
bên thứ ba khiến dịch vụ thuê ngoài trở 
thành một trong những mô hình làm 
việc nổi bật của thế kỷ 21. Hình thức 
này mang lại nhiều lợi ích cho DN như 
giảm chi phí, thời gian, tận dụng chất 
xám của các chuyên gia hàng đầu trong 
nhiều lĩnh vực… Tuy nhiên, việc hợp tác 
với các đối tác có thể tạo ra nhiều rủi ro. 
Theo cuộc khảo sát của Hãng kiểm toán 
Deloitte thực hiện năm 2021, hơn một 
nửa số DN được hỏi phải đối mặt với rủi 
ro phát sinh từ đối tác kể từ khi đại dịch 

xảy ra. Trên thực tế, nếu một đối tác có 
vi phạm an ninh mạng, dữ liệu của DN 
cũng có thể bị xâm phạm. Trong một số 
trường hợp các đối tác chậm trễ không 
phát hiện gian lận hoặc không trung 
thực để thông báo về vi phạm, DN có 
thể gặp phải nhiều rắc rối hơn.  

Quá trình sáp nhập và chuyển 
nhượng (M&A) cũng là một lĩnh vực 
ẩn chứa nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy 
các DN thường bỏ qua một số thiếu sót, 
do đó kiểm toán viên sẽ là người nhận 
ra những rủi ro này. Để đi đến quyết 
định sáp nhập, các DN cần thực hiện 
nhiều cuộc thẩm định và có một danh 
sách dài cần kiểm tra và cần xác định, 
theo dõi công ty được mua lại nhằm 
hạn chế rủi ro.

Công nghệ cũng là 1 trong những 
lĩnh vực Thomson Reuters đề cập khi 
xem xét rủi ro cho DN. Công nghệ 
ngày càng hiện đại có thể hỗ trợ đắc lực 
cho quá trình kiểm toán và mang đến 
nhiều lợi ích, song song với đó chúng 
cũng mang đến nhiều rủi ro. Tuy nhiên 
nhiều chuyên gia cho rằng, không nên 
vì sợ rủi ro mà từ chối công nghệ bởi 
nếu không biết tận dụng công nghệ cao, 
các DN còn gặp phải nhiều rủi ro khác 
đáng ngại hơn. Trong những năm qua, 
hoạt động kiểm toán tại nhiều công ty 
cho thấy, rủi ro do lỗi của con người 
còn nhiều hơn các rủi ro do DN mang 
lại. Hơn 74% giám đốc tài chính được 
Deloitte khảo sát cho biết, kiểm toán 
viên của họ rất tích cực sử dụng công 
nghệ hiện đại; 94% tin rằng công nghệ 

KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC 
GIẢI QUYẾT THÁCH THỨC MỚI NỔI

Ngoài ra, để tận dụng những lợi ích 
của công nghệ, hạn chế tối đa rủi ro, DN 
cần trưng dụng các chuyên gia, đồng 
thời đào tạo, nâng cao năng lực của 
đội ngũ nhân sự. Ví dụ, nhờ tận dụng 
khả năng xử lý dữ liệu ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo và các công cụ phân tích dữ 
liệu, kiểm toán viên nội bộ có thể tiết 
kiệm được nhiều thời gian. Cũng nhờ 
công nghệ, họ sẽ thu được nhiều thông 
tin hơn để phục vụ quá trình kiểm toán 
nhanh chóng, chính xác, từ đó cung 
cấp thông tin hữu ích hơn. 

Thomson Reuters nhấn mạnh, hàng 
loạt thách thức đang khiến các DN trên 
toàn cầu gặp nhiều khó khăn trong 
suốt thời gian qua. Các chuyên gia của 
Thomson Reuters dự đoán số lượng các 
cuộc kiểm toán trong năm nay sẽ đạt 
con số kỷ lục. Lĩnh vực kiểm toán nội 
bộ sẽ phải gánh thêm nhiều trọng trách 
hơn, do đó kiểm toán viên nội bộ cần 
chủ động, tích cực hơn, kịp thời nắm 
bắt những cách tiếp cận mới giúp các tổ 
chức giải quyết khó khăn hiện tại./.  

(Theo Thomson Reuters và tổng hợp)

thực sự giúp cải thiện chất lượng hoạt 
động kiểm toán.  

Để kiểm toán nội bộ hỗ trợ đắc lực 
cho doanh nghiệp
Thomson Reuters cũng đưa ra những 

ý kiến giúp các kiểm toán viên nội bộ 
phát huy năng lực nhằm hỗ trợ tối đa 
cho DN. Để giúp giảm thiểu rủi ro từ 
các đối tác, kiểm toán viên nội bộ được 
khuyến nghị cần tham gia nhiều hơn 
vào quá trình lựa chọn đối tác và tư vấn 
cho lãnh đạo. Đây là một trong những 
nhiệm vụ mới của kiểm toán viên nội bộ 
nằm ngoài các nhiệm vụ truyền thống.

Theo một cuộc khảo sát của Deloitte 
về xu hướng M&A trong năm 2022, 
hơn 60% các DN của Hoa Kỳ kỳ vọng 
hoạt động M&A sẽ trở lại mức trước 
đại dịch trong 12 tháng tới. Trong quá 
trình M&A, kiểm toán viên nội bộ của 
DN đóng vai trò rất quan trọng thông 
qua việc đánh giá rủi ro và quy trình 
hoạch định chiến lược, đặc biệt đánh 
giá mức độ tăng trưởng của DN sau khi 
thực hiện M&A.  

VỪA QUA, HÃNG THÔNG TẤN ĐA PHƯƠNG TIỆN QUỐC TẾ 
THOMSON REUTERS ĐÃ CÔNG BỐ MỘT BÁO CÁO CHIA SẺ VỀ 
NHỮNG THÁCH THỨC CỦA LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG 
NĂM 2022. ĐIỀU NÀY ĐẶT RA CHO KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ YÊU 
CẦU KỊP THỜI NẮM BẮT NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỂ GIÚP CÁC 
TỔ CHỨC GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN HIỆN TẠI. 

Thomson Reuters dự đoán số cuộc kiểm toán sẽ tăng cao. Ảnh: Reuters

 ❱ YẾN NHI

Trong bối cảnh tính công khai và 
minh bạch đang ngày càng được đề 
cao nhằm giúp thị trường vốn hoạt 
động hiệu quả, bảo vệ uy tín của doanh 
nghiệp (DN) và quyền lợi của nhà đầu 
tư, vai trò của các ủy ban kiểm toán tại 
mỗi DN, tổ chức cũng ngày càng trở 
nên quan trọng hơn. 

Đại dịch Covid-19 khiến các DN 
chuyển sang hình thức làm việc từ xa 
đã gây ra những bất ổn cho thị trường, 
tạo cơ hội cho gian lận phát sinh. Các 
DN gặp khó khăn về nhân sự, tài chính 
có thể để xảy ra những sai sót trong 
báo cáo tài chính (BCTC) hoặc cố 
tình “làm đẹp” BCTC của DN. Trước 

tình hình này, Cơ quan Quản lý doanh 
nghiệp và kế toán Singapore (ACRA) 
đã thực hiện một nghiên cứu xem xét 
việc điều chỉnh BCTC của các công 
ty đã niêm yết tại Singapore vào năm 
2021 nhằm đánh giá chất lượng các 
BCTC và vai trò của ủy ban kiểm toán 
trong việc đảm bảo tính chính xác của 
BCTC. Số lượng các yêu cầu điều chỉnh 
BCTC do kiểm toán viên đề xuất thể 
hiện chất lượng BCTC của mỗi DN. 
Theo nghiên cứu, 85% các đề xuất điều 
chỉnh đã được thực hiện để sửa những 
sai sót trong BCTC, chứng tỏ quá trình 
lập và trình bày BCTC tại các DN còn 
tồn đọng nhiều yếu kém, sơ suất. 

ACRA cho rằng trong bối cảnh trên, 
vai trò của các ủy ban kiểm toán tại 

mỗi DN, tổ chức càng trở nên quan 
trọng hơn. Để giúp giải quyết những 
bất ổn, các ủy ban kiểm toán được 
khuyến nghị cần phối hợp chặt chẽ với 
lãnh đạo DN, đơn vị kiểm toán và các 
bên liên quan…; thường xuyên thảo 
luận để kịp thời xác định và đưa ra 
các điều chỉnh; xem xét các điều chỉnh 
thường xuyên, những điều chỉnh đã 
được thông qua, những điều chỉnh 
chưa được thông qua trong năm trước 
để tránh lặp lại các vấn đề tương tự. 

Lãnh đạo các DN cũng được khuyến 
nghị cần thận trọng khi xem xét BCTC 
và đảm bảo rằng các báo cáo đầy đủ, 
phù hợp với lĩnh vực hoạt động của 
DN, cần xem xét mọi khía cạnh khi 
soát xét BCTC. Lãnh đạo DN cũng nên 

SINGAPORE

Vai trò ngày càng quan trọng của ủy ban kiểm toán
có thái độ hoài nghi chuyên nghiệp 
trong khi xem xét báo cáo, đồng thời 
cần giám sát các kế hoạch xử lý rủi ro 
gian lận, bao gồm quá trình đánh giá 
rủi ro và phản ứng với rủi ro. 

Nhiều hoạt động kinh doanh ngày 
càng phức tạp, các chuẩn mực BCTC 
quốc tế ngày càng được hoàn thiện 
hơn, do đó bộ phận tài chính, kế toán 
của các DN cần có chuyên môn, năng 
lực cao hơn để lập báo cáo chất lượng 
cao, tránh sai sót. Các DN cần trang bị 
cho đội ngũ nhân sự những kỹ năng 
thích hợp, cải thiện quy trình kiểm 
soát, bổ sung công cụ cảnh báo sai sót 
trong BCTC, đồng thời cần đặt mục 
tiêu làm việc cho năm tiếp theo sau 
khi xem xét các bài học kinh nghiệm, 
phân tích lợi thế, xác định cơ hội có 
thể gia tăng hiệu quả của DN… trong 
năm trước./.

(Theo datatracks.com)  
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 ❱ TUỆ LÂM

Cần đánh giá hiệu quả sử dụng 
nguồn lực hỗ trợ
Những năm qua, đại dịch Covid-19 

dẫn đến tình trạng mất việc làm, mất 
thu nhập, giãn cách xã hội, từ đó làm gia 
tăng nạn bạo lực gia đình, tạo ra nhiều 
khó khăn cho các đối tượng yếu thế. Tại 
BC, tình trạng này diễn ra tương đối 
phổ biến và nhu cầu nhà ở cho người 
yếu thế ngày càng gia tăng. 

BC Housing là cơ quan được giao 
nhiệm vụ quản lý, điều hành các dự án 
nhà ở được trợ cấp trên toàn tỉnh; quản 
lý các hoạt động xây dựng, thanh tra và 
cấp phép việc xây nhà hỗ trợ dân cư; 
thực hiện nghiên cứu và đưa ra những 
phương án, kế hoạch mang lại lợi ích 
cho cộng đồng, giúp người dân được 
tiếp cận với các dịch vụ nhà ở giá rẻ... BC 
Housing đặc biệt hướng đến thực hiện 
các chương trình hỗ trợ nhà ở cho phụ 
nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực 
như chương trình hỗ trợ hơn 100 nhà ở 
trên toàn tỉnh với chi phí hoạt động năm 
2020-2021 là 45,6 triệu USD. 

Ngày 18/3/2020, chính quyền BC 
tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh 
trước sự lây lan nhanh chóng của đại 
dịch. Sở Y tế tỉnh kêu gọi các tổ chức, 
đặc biệt các DN kinh doanh dịch vụ lưu 
trú chung sức hỗ trợ người dân đảm bảo 
công tác cách ly, giãn cách xã hội, góp 
phần làm giảm sự lây lan của dịch bệnh. 

Tháng 4/2020, BC Housing bắt đầu thực 
hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho 
người dân, chủ yếu trong các khách sạn, 
các căn hộ cho thuê với giá rẻ thông qua 
việc sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên 
tai, dịch bệnh của tỉnh trị giá 5 tỷ USD.

Văn phòng Tổng Kiểm toán tỉnh cho 
rằng, nhu cầu nhà ở của các đối tượng 
trên là rất cấp thiết, do đó đã sớm lên 
kế hoạch kiểm toán nhằm đánh giá hiệu 
quả việc sử dụng các nguồn lực hỗ trợ. 
Cuộc kiểm toán tập trung đánh giá hiệu 
quả hoạt động của BC Housing trong 
giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến ngày 
30/9/2021, đặc biệt xem xét công tác 
hỗ trợ, cung cấp nhà ở cho phụ nữ, trẻ 
em, những nạn nhân của nạn bạo hành, 
những đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch; đánh giá hiệu quả công tác xử lý, 
đối phó với các tình huống bất ổn, khả 
năng đáp ứng nhu cầu của người dân; 
xem xét các quy trình BC Housing thực 
hiện để giám sát, báo cáo và xác định 
hiệu quả công tác quản lý của cơ quan.

Khuyến nghị cho BC Housing
Văn phòng Tổng Kiểm toán cho biết, 

BC Housing đã chú trọng công tác quản 
lý việc cung cấp nhà ở cho nhiều đối 
tượng yếu thế trong xã hội, tuy nhiên 
trong năm vừa qua, cơ quan này còn 
để xảy ra nhiều thiếu sót. Báo cáo kiểm 
toán chỉ ra nhiều lỗ hổng, yếu kém trong 
cách BC Housing hợp tác với các nhà 
cung cấp dịch vụ khiến việc hỗ trợ nhà 

     C ANADA    

HỖ TRỢ NHÀ Ở, GÓP PHẦN BẢO VỆ 
CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ 

ra 4 khuyến nghị chính. Theo đó, BC 
Housing cần tập trung vào nhiệm vụ 
thu thập dữ liệu để đánh giá chính xác, 
kịp thời nhu cầu về nhà ở của cư dân; 
theo dõi việc thực hiện thỏa thuận, quy 
định của các đối tác cung cấp dịch vụ 
cho thuê nhà ở; tiến hành kiểm tra việc 
giao, nhận nhà ở hỗ trợ cho các đối 
tượng đủ điều kiện; đánh giá khả năng 
cung cấp, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của 
các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú... 

Đề cập đến kết quả kiểm toán, Ban 
Lãnh đạo BC Housing cho biết đã đồng 
ý với tất cả các khuyến nghị kiểm toán 
và sẽ sớm bắt tay vào thực hiện các 
kế hoạch hành động cần thiết. Chính 
quyền BC cũng khẳng định sẽ bảo vệ 
những đối tượng yếu thế trong xã hội, 
bằng mọi cách đẩy lùi bạo hành và nỗ 
lực cung cấp nhà ở an toàn cho cư dân./. 

(Theo news.gov.bc.ca)

ở chưa kịp thời, đầy đủ; công tác thu thập 
và việc sử dụng dữ liệu dân cư cũng chưa 
thực sự hiệu quả gây cản trở cho các hoạt 
động khác…

Để giúp BC Housing ứng phó nhanh 
nhạy, hiệu quả trong công tác hỗ trợ cư 
dân, Văn phòng Tổng Kiểm toán đã đưa 

VỪA QUA, VĂN PHÒNG TỔNG KIỂM TOÁN TỈNH BRITISH 
COLUMBIA (BC) ĐÃ CÔNG BỐ MỘT BÁO CÁO KIỂM TOÁN 
SAU KHI TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HỖ TRỢ NHÀ 
Ở CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ TRONG XÃ HỘI CỦA 
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ Ở TỈNH (BC HOUSING).

BC đang nỗ lực giải quyết vấn đề hỗ trợ nhà ở cho người dân. Ảnh: theglobeandmail

 ❱ THANH XUYÊN

Vừa qua, Tổng Kiểm toán Nam Phi Tsakani 
Maluleke đã công bố một báo cáo sau khi tiến 
hành đánh giá công tác quản lý, phục hồi các 
mỏ khai thác khoáng sản vô chủ. Bà Maluleke 
đồng thời đưa ra lời cảnh báo, Bộ Tài nguyên 
và Khoáng sản Nam Phi (DMRE) cần thắt 
chặt công tác quản lý nhằm cải tạo các mỏ đã 
và đang gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối 
với sức khỏe, sự an toàn của con người và ảnh 
hưởng đến môi trường sống. 

Trong cuộc kiểm toán năm 2009, Bộ báo 
cáo đang quản lý 5.906 mỏ vô chủ, đến năm 

2021, con số này là 6.100 mỏ. Cuộc kiểm 
toán mới nhất cho thấy, Bộ đã thực hiện các 
chương trình cải tạo mỏ, tuy nhiên chỉ đạt 
được những kết quả rất nhỏ trong suốt 12 
năm qua. Các nỗ lực của Bộ vẫn chưa đủ 
để giải quyết những tác động xấu lên môi 
trường và xã hội. Nguyên nhân chính là 
do các mỏ này bị khai thác bừa bãi, không 
được phục hồi hoàn toàn, chưa có kế hoạch 
cải tạo lâu dài, các tồn đọng chưa được xử 
lý triệt để…

Tổng Kiểm toán Maluleke cho biết: “Tôi 
đánh giá cao những nỗ lực DMRE đã làm 
kể từ cuộc kiểm toán đầu tiên vào năm 2009, 
tuy nhiên như vậy là chưa đủ, Bộ cần khẩn 

NAM PHI

Tổng Kiểm toán kêu gọi thắt chặt quản lý mỏ khai thác
trương đưa ra các kế hoạch nhằm cải 
thiện và phục hồi tình trạng của các mỏ 
này bởi chúng đang ngày càng tác động 
tiêu cực đến cộng đồng địa phương và 
môi trường. Với nguồn vốn được phân 
bổ và sử dụng như tình hình hiện tại, 
với các mục tiêu kế hoạch chưa thực sự 
có hiệu quả, những mục tiêu khôi phục 
các mỏ vào năm 2033 khó có thể thực 
hiện được”. 

Báo cáo của Tổng Kiểm toán đã đưa 
ra một số khuyến nghị và các biện pháp 
giúp DMRE có thể khắc phục tình hình 
hiện tại. Các khuyến nghị tập trung vào 
việc yêu cầu Bộ xem xét tầm quan trọng 

chiến lược của chương trình khai thác 
mỏ. Song song với đó, Bộ cần vạch ra 
những kế hoạch ưu tiên để phân bổ 
ngân sách trước. Công tác xây dựng cơ 
sở dữ liệu các mỏ vô chủ cũng cần sớm 
được thu thập, biên soạn để lấy đó làm 
cơ sở lập kế hoạch quản lý hoạt động 
của các mỏ trên toàn quốc. Tổng Kiểm 
toán nhấn mạnh thêm rằng, các đơn vị 
quản lý mỏ cần nỗ lực hơn nữa để hoàn 
thành trách nhiệm được giao. Các ủy 
ban giám sát và các cơ quan, ban ngành 
cũng cần phối hợp để cải thiện công tác 
giám sát các mỏ của quốc gia./. 

(Theo agsa.co.za)

Tại BC, trung bình mỗi năm khoảng 12 người thiệt 
mạng và hàng trăm phụ nữ phải nhập viện vì bạo lực 
gia đình. Do đó, chính quyền ngày càng chú trọng hơn 
đến việc hỗ trợ nhà ở an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Từ 
năm 2018 đến nay, BC đã đầu tư nhiều khoản tiền lớn 
nhằm hỗ trợ nhà ở cho cư dân. Tính đến tháng 5/2020, 
tỉnh đã hỗ trợ gần 300 nhà ở cho những nạn nhân của 
bạo lực và đại dịch. Thông qua Quỹ Hỗ trợ nhà ở cho 
phụ nữ, tỉnh đang lên kế hoạch hỗ trợ hàng nghìn nhà 

ở mới cho phụ nữ.
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 ❱ TS. VŨ ĐÌNH ÁNH

Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý 
II/2022 tăng mạnh tới 7,72% - cao nhất 
trong vòng một thập kỷ qua, tuy nhiên, 
CPI bình quân nửa đầu năm 2022 vẫn 
chỉ tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2021. 
Nền kinh tế Việt Nam đang khác biệt 
rất nhiều so với thế giới khi tăng trưởng 
toàn cầu năm 2022 có thể chỉ xung quanh 
mức 3% - thấp hơn nhiều so với mức tăng 
trưởng năm 2021 và nhiều dự báo hồi đầu 
năm đi đôi với lạm phát cao kỷ lục trong 
vòng 40 năm qua xuất hiện ở nhiều nền 
kinh tế hàng đầu thế giới với cơn bão lạm 
phát tăng cấp do khủng hoảng năng lượng, 
khủng hoảng lương thực thực phẩm và có 
thể cả khủng hoảng tài chính trong trung 
hạn. Mặc dù theo Tổng cục Thống kê, 
CPI tháng 6/2022 tăng 0,69% so với tháng 
trước và tăng 3,18% so với tháng 12/2021 
hay tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2021 
cùng với sự lạc quan của nhiều tổ chức và 
chuyên gia về khả năng kiềm chế lạm phát 
cả năm 2022 dưới 4%, song thực chất Việt 
Nam đang ở bên rìa cơn bão lạm phát và 
rất cần thận trọng kiểm soát lạm phát để 
không bị cuốn vào tâm bão.

Nếu cả năm 2021, chỉ số giá sản xuất 
sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản 
chỉ tăng 2,12% so với năm 2020 thì đến 
quý II/2022, chỉ số này đã tăng 1,84% so 
với quý trước và tăng 2,18% so với cùng 
kỳ năm trước; trong khi chỉ số giá sản xuất 
sản phẩm công nghiệp tương ứng lần lượt 
là 2,91% và 2,1% thậm chí tới 5,11%. Tính 
chung 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số giá sản 
xuất sản phẩm công nghiệp đã tăng 4,75% 
so với cùng kỳ năm 2021. Tương tự, chỉ 
số giá sản xuất dịch vụ năm 2021 chỉ tăng 
0,95% so với năm 2020 nhưng quý II/2022 
đã tăng 1,25% so với quý I/2022 và tăng tới 
3,57% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong 
nửa đầu năm 2022, chỉ số giá nguyên nhiên 
vật liệu dùng cho sản xuất đã tăng 6,04% so 

TRÁNH RƠI VÀO TÂM BÃO LẠM PHÁT TOÀN CẦU

với cùng kỳ năm trước. Rõ ràng, chỉ số giá 
sản xuất không gây sức ép lên lạm phát năm 
2021 song sức ép lên lạm phát năm 2022 
ngày càng lớn và có biểu hiện ngày càng rõ 
rệt. Bên cạnh đó, chỉ số giá nhập khẩu hàng 
hoá sau khi đã tăng tới 5,49% năm 2021 (so 
với năm 2020) lại tiếp tục tăng mạnh trong 
quý II/2022 với mức tăng 2,62% so với quý 
trước và tăng 11,43% so với cùng kỳ năm 
2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, 
chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa tăng vọt tới 
11,21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 
riêng chỉ số giá của nhóm nông sản, thực 
phẩm tăng 11,09%, còn nhóm nhiên liệu 
tăng 44,61%. Yếu tố nhập khẩu lạm phát 
chính là áp lực lớn nhất đẩy nền kinh tế 
nước ta vào tâm bão lạm phát. 

Nếu năm 2021, chính tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng giảm 3,8% so với năm trước (nếu 
loại trừ yếu tố giá giảm 6,2% sau khi năm 
2020 đã giảm 3%) là cứu cánh giảm áp 
lực lạm phát do cầu kéo, thì chính chỉ số 
này trong nửa đầu năm 2022 bật tăng trở 
lại với 11,7% so với cùng kỳ năm trước 
(nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,9% - gấp 

Việt Nam đang ở bên rìa cơn bão lạm phát và rất cần thận trọng kiểm soát lạm phát để không bị cuốn vào tâm bão.  Ảnh: Thái Anh

4 lần mức tăng 1,9% cùng kỳ năm 2021) 
lại trở thành yếu tố quan trọng đẩy lạm 
phát dâng cao. Thêm vào đó, tổng đầu tư 
cũng tăng mạnh trở lại (năm 2021, vốn 
đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện 
hành tăng 3,2% so với năm 2020) ở cả 3 
khu vực với vốn đầu tư thực hiện toàn xã 
hội theo giá hiện hành sau nửa đầu năm 
2022 tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó vốn khu vực nhà nước tăng 9,5% 
còn khu vực ngoài nhà nước tăng 9,9% và 
khu vực FDI tăng 8,9%. 

Đáng chú ý là mặc dù kinh tế toàn cầu 
đối mặt với suy thoái và đứt gãy nhiều 
chuỗi cung ứng song hoạt động thương 
mại của Việt Nam vẫn có kết quả rất ngoạn 
mục với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
năm 2021 tăng tới 19% so với năm 2020 
và qua 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng 
17,3% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 
nữa, chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa năm 
2021 tăng 2,86% so với năm trước và sau 6 
tháng đầu năm 2022 thậm chí còn tăng tới 
8,03% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, 
lạm phát do cầu kéo đang gia tăng áp lực 
lên nền kinh tế nước ta ngay trong những 
tháng cuối năm 2022.

Năm 2021, tổng phương tiện thanh 
toán tăng khoảng 8,93% so với năm 2020 
và huy động vốn của các tổ chức tín dụng 
tăng 8,44%, trong khi tăng trưởng tín dụng 
của nền kinh tế lên đến 13,95%. Mặc dù 
lãi suất có xu hướng giảm nhẹ và tổng tín 
dụng cho nền kinh tế vẫn duy trì tốt song 
lạm phát cơ bản bình quân năm 2021 chỉ 
tăng vỏn vẹn có 0,81% so với năm 2020. 
Tuy nhiên, cho dù lạm phát cơ bản bình 
quân nửa đầu năm 2022 mới ở mức tăng 
1,25% nhưng cũng đã gấp rưỡi so với bình 
quân cả năm 2021 do chính sách tiền tệ có 
dấu hiệu nới lỏng đáng kể. Tính đến ngày 
20/6/2022, tổng phương tiện thanh toán 
tăng 3,3% so với cuối năm 2021 - thấp hơn 
mức tăng 3,48% cùng kỳ năm 2021 - song 
huy động vốn của các tổ chức tín dụng lại 

tăng 3,97% (cùng thời điểm năm 2021 tăng 
3,13%), còn tăng trưởng tín dụng của nền 
kinh tế lên tới 8,51% (cùng thời điểm năm 
2021 tăng 5,47%).

Bên cạnh đó, bất chấp USD lên giá mạnh 
so với nhiều đồng tiền trên thế giới, tính 
đến ngày 25/6/2022, chỉ số USD trên thị 
trường quốc tế lên mức 103,62 điểm, tăng 
0,5 điểm so với tháng trước song chỉ số giá 
USD bình quân năm 2021 vẫn giảm 0,97% 
so với năm trước và đến tháng 6/2022 tuy 
tăng 0,72% so với tháng 5/2022, tăng 1,23% 
so với cùng kỳ năm 2021 nhưng bình quân 
6 tháng đầu năm 2022 vẫn giảm nhẹ 0,2%. 
Nói cách khác, VND đã lên giá so với USD 
trong năm 2021 và cả nửa đầu năm 2022. 
Một khi tỷ giá hối đoái đảo chiều với sự 
mất giá của VND so với USD thì áp lực 
nhập khẩu lạm phát sẽ gia tăng và làm tăng 
tốc vòng xoáy lạm phát trong nước.

Lạm phát năm 2021 ở Việt Nam không 
phải là lạm phát chi phí đẩy mà các yếu tố 
tăng chi phí, kể cả nhập khẩu lạm phát đã 
được chuyển một phần sang nửa đầu năm 
2022 và có thể chuyển nốt phần còn lại 
ngay trong nửa cuối năm 2022. Bên cạnh 
đó, lạm phát cả năm 2022 chịu tác động 
ngày càng mạnh của phục hồi tổng cầu, 
cả tiêu dùng, đầu tư cũng như xuất khẩu. 
Thêm vào đó, lạm phát tâm lý đã xuất hiện 
từ cuối năm 2021 rất có thể sẽ ảnh hưởng 
tiêu cực tới mục tiêu kiểm soát lạm phát 
năm 2022 dưới 4%. Theo đó, chương trình 
hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội 
rất cần phương thức hướng dòng tiền vào 
những lĩnh vực góp phần giảm áp lực lạm 
phát chi phí đẩy cũng như lạm phát do cầu 
kéo và cả khả năng lạm phát tiền tệ, chẳng 
hạn như thông qua giảm thuế giá trị gia 
tăng, giảm lãi suất tín dụng cho vay, giảm 
thu ngân sách nhà nước từ xăng dầu...; 
đồng thời đảm bảo tính linh hoạt để tổng 
cầu tiêu dùng trong nước phục hồi và tăng 
tín dụng cho nền kinh tế không làm cho 
lạm phát do cầu kéo vượt tầm kiểm soát./.

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 6/2022 
tăng 0,69% so với tháng trước và tăng 
3,18% so với tháng 12/2021 hay tăng 

3,37% so với cùng kỳ năm 2021 cùng với 
sự lạc quan của nhiều tổ chức và chuyên 

gia về khả năng kiềm chế lạm phát cả 
năm 2022 dưới 

4%  
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 ❱ THÙY ANH

Bộ Tài chính vẫn đang lấy ý kiến góp ý 
về Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng 
dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 
2023, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 
2023-2025.

Phấn đấu thu nội địa tăng 7 - 9%
Theo Dự thảo Thông tư, trên cơ sở đánh 

giá việc thực hiện dự toán NSNN năm 
2022, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa 
phương xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 
năm 2023, chủ động sắp xếp các khoản chi 
và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, 
chương trình, dự án, đề án đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp 
thiết, quan trọng và khả năng triển khai 
thực hiện năm 2023, phù hợp với khả năng 
nguồn lực (gồm nguồn hợp pháp khác theo 
quy định). Đồng thời, triệt để tiết kiệm, 
chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán, 
đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống 
nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai 
phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN.

Dự thảo Thông tư bám sát tình hình 
kinh tế - xã hội, tài chính thế giới và trong 
nước, tính toán cụ thể các yếu tố tăng, 
giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay 
đổi chính sách pháp luật về thu, quản lý 
thu, chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ 
phí, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê 
đất. Đồng thời, Bộ Tài chính tính đến việc 
thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để triển 
khai các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, 
trong đó có các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới; các tác động thu ngân sách 
gắn với thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị 

NĂM 2023, THU - CHI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

NĂM 2023, BỘ TÀI CHÍNH ĐẶT MỤC TIÊU DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA TĂNG KHOẢNG 7 - 9% SO VỚI ĐÁNH GIÁ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 
2022. ĐỒNG THỜI, VIỆC THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, TIẾT KIỆM TRIỆT ĐỂ. 

Việc thực hiện thu - chi ngân sách đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm triệt để. Ảnh tư liệu

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về 
chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
(Nghị quyết 43), Nghị quyết số 18/2022/
UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với 
xăng, dầu, mỡ nhờn và việc bổ sung vốn 
điều lệ cho 3 ngân hàng thương mại nhà 
nước nắm cổ phần chi phối theo Nghị 
quyết 43; các tác động thu ngân sách do 
thực hiện các nghĩa vụ của Chính phủ đối 
với các cam kết với nhà đầu tư nước ngoài 
đã và đang trình cấp thẩm quyền.

Về thu nội địa, Dự thảo Thông tư nêu rõ: 
Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2023 
không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số 
kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại DN, cổ 
tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, 
chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả 
nước tăng khoảng 7 - 9% so với đánh giá ước 
thực hiện năm 2022 (sau khi loại trừ các yếu 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THU - CHI NĂM 2023:

THU NỘI ĐỊA TĂNG 7 - 9%
THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TĂNG BÌNH 
QUÂN 4 - 6%
TÍNH ĐÚNG, TÍNH ĐỦ SỐ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA 
TĂNG DỰ KIẾN PHÁT SINH
ƯU TIÊN CÁC KHOẢN CHI THEO MỨC ĐỘ CẤP THIẾT, 
QUAN TRỌNG 
ƯU TIÊN BỐ TRÍ VỐN CHO CÁC DỰ ÁN LỚN, CÓ Ý 
NGHĨA QUAN TRỌNG VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI

tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). 
Mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc 
điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng 
kinh tế trên địa bàn của từng địa phương. 
Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 
năm 2023 tăng bình quân khoảng 4 - 6% so 
với đánh giá ước thực hiện năm 2022. Dự 
thảo Thông tư yêu cầu tính đúng, tính đủ, 
kịp thời số hoàn thuế giá trị gia tăng dự kiến 
phát sinh trong năm 2023…

Ưu tiên các khoản chi cần thiết
Theo Dự thảo Thông tư, các Bộ, ngành, 

địa phương khi xây dựng dự toán chi 
NSNN phải đảm bảo đúng quy định của 
Luật NSNN, Luật Đầu tư công, các luật có 
liên quan; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân 
sách, chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy, tinh giản biên chế, đầu mối khu vực 
sự nghiệp công lập theo các nghị quyết của 
Trung ương, Bộ Chính trị; rà soát, sắp xếp 
các khoản chi theo mức độ ưu tiên trên cơ 
sở nguồn ngân sách được phân bổ; rà soát 
các chính sách, nhiệm vụ trùng lặp, sắp 
xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện 
theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả 
năng triển khai thực hiện năm 2023. 

Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, ngành, 
địa phương khi xây dựng dự toán chi phải 
quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch 
và yêu cầu tiết kiệm triệt để, chống lãng phí 
ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; tiếp tục tập 
trung nguồn lực thực hiện cải cách chính 
sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các 
các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương. Ưu tiên nâng cao năng lực hệ thống y 
tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở ở những 
nơi cần thiết, cấp bách, tăng cường thực hiện 

các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi 
số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Chú 
trọng cải cách hành chính theo hướng hiện 
đại, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông, tiết giảm chi phí.

Đối với xây dựng dự toán chi đầu tư phát 
triển, theo Dự thảo Thông tư, ưu tiên bố 
trí dự toán năm 2023 để đẩy mạnh thực 
hiện các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác 
động lan tỏa, có khả năng giải ngân nhanh, 
có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh 
tế - xã hội; thanh toán nợ xây dựng cơ 
bản theo quy định, thu hồi vốn ứng trước 
NSNN. Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự 
án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của 
Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo 
phương thức đối tác công tư. Mức bố trí 
vốn cho từng nhiệm vụ phải phù hợp với 
Nghị quyết 43, kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025; tiến độ thực hiện 
và khả năng giải ngân trong năm 2023. 
Thực hiện đúng quy định của Luật NSNN 
về tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển 
hằng năm của ngân sách trung ương cho 
ngân sách địa phương để thực hiện một 
số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan 
trọng có tác động lớn đến phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương tối đa không 
vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ 
bản của ngân sách trung ương.

Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa 
phương xây dựng dự toán chi thường 
xuyên chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm 
bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, 
chế độ, nhất là các chính sách chi cho con 
người, an sinh xã hội…/.
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Niềm tin của các nhà đầu tư 
gia tăng
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư), tính trong 6 tháng 
đầu năm 2022, mặc dù số vốn FDI đăng 
ký cấp mới giảm 48,2% về số vốn đăng 
ký so với cùng kỳ năm trước nhưng vốn 
điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của 
nhà đầu tư nước ngoài vẫn tăng mạnh 
lần lượt là 65,6% và 41,4% so với cùng 
kỳ năm trước.

Cụ thể, tuy chỉ có 752 dự án mới 
được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư (giảm 6,5% về số dự án), tổng vốn 
đăng ký đạt 4,94 tỷ USD, nhưng lại có 
487 lượt dự án đã cấp phép từ các năm 
trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư 
tăng thêm 6,82 tỷ USD, tăng 65,6% so 
với cùng kỳ năm trước và 1.707 lượt 
đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà 
đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp 
vốn 2,27 tỷ USD, tăng 41,4% so với cùng 
kỳ năm trước.

Theo phân tích của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, 
đà tăng mạnh của vốn điều chỉnh và vốn 
góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước 
ngoài trong 6 tháng đầu năm đã ngăn đà 
giảm của tổng vốn FDI. Nếu như tổng 
vốn FDI của 5 tháng đầu năm đạt 11,71 
tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 
2021 thì tính đến hết 6 tháng đầu năm, 
tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào 
Việt Nam đạt 14,03 tỷ USD, chỉ giảm 
8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, 
tuy nguồn vốn đăng ký mới giảm song 
vốn điều chỉnh, vốn góp, mua cổ phần 
của nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu - 
phần vốn bổ sung thêm, tăng thêm của 
nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động 
tại Việt Nam - vẫn tăng mạnh, thể hiện 
niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài 
ngày càng gia tăng.

Đồng thời, chuyển biến quan trọng 
nữa được chỉ ra là đến tháng 6/2022, vốn 
FDI thực hiện tại Việt Nam đã đạt mức 
cao nhất so với 6 tháng đầu năm của các 
năm 2018-2022, đây là động lực quan 
trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế 
của Việt Nam 6 tháng đầu năm và cả năm 
2022. Tính tới ngày 20/5/2022, các dự án 

HÚT NHÀ ĐẦU TƯ NGOẠI VÀO CÁC DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ LỚN, CÓ TÍNH LAN TỎA CAO

NHIỀU CHUYÊN GIA CHO RẰNG, NHỮNG 
TÍN HIỆU KHỞI SẮC TRONG THU HÚT 
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 
ĐANG ĐƯỢC GHI NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ 
CAO, TẠO CƠ SỞ ĐỂ VIỆT NAM TỪNG 
BƯỚC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CHIẾN 
LƯỢC HỢP TÁC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
GIAI ĐOẠN 2021-2030 THEO LỘ TRÌNH VÀ 
MỤC TIÊU ĐÃ ĐỀ RA.

Trong 6 tháng đầu năm, có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ảnh tư liệu

đầu tư nước ngoài đã giải ngân 7,71 tỷ 
USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2021; 
tiếp đó, tính tới ngày 20/6/2022, vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt 
Nam ước đạt 10,06 tỷ USD, tăng 8,9% so 
với cùng kỳ năm trước. 

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho 
thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu 
tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành 
kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn 
đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỷ 
USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư 
đăng ký. Các ngành thông tin truyền 
thông; hoạt động chuyên môn khoa 
học công nghệ cũng chiếm tỷ trọng vốn 
đăng ký lớn, đạt lần lượt gần 442,6 triệu 
USD và 408,5 triệu USD.

Mục tiêu thu hút những dự án 
có tác động lan tỏa tích cực
Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán 

buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế 
tạo và hoạt động chuyên môn khoa học 
công nghệ là các ngành thu hút được 
nhiều dự án nhất trong 6 tháng qua, 
chiếm lần lượt 30,1%, 25,4% và 16,5% 
tổng số dự án.

Theo đánh giá của các chuyên gia, 
kết quả trên rất đáng khích lệ trong bối 

cảnh Chiến lược Hợp tác đầu tư nước 
ngoài giai đoạn 2021-2030 vừa được 
ban hành với mục tiêu thu hút các dự án 
sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 
4.0, có giá trị gia tăng cao, có tác động 
lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất 
và cung ứng toàn cầu...

Niềm tin và kỳ vọng tăng thu hút và 
nâng chất đầu tư đã được thể hiện rõ 
trong Chiến lược Hợp tác đầu tư nước 
ngoài giai đoạn 2021-2030 khi mục tiêu 
đề ra là nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng 
ký của các quốc gia và vùng lãnh thổ 
trong một số khu vực trong tổng số vốn 
đầu tư nước ngoài cả nước lên hơn 70% 
trong giai đoạn 2021-2025 và 75% trong 
giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, ở châu Á sẽ bao gồm Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung 
Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), 
Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, 
Philippines; ở châu Âu sẽ là Pháp, Đức, 
Italia, Tây Ban Nha, Liên bang Nga, Anh 
và ở châu Mỹ là Hoa Kỳ. Như vậy, bên 
cạnh các nhà đầu tư truyền thống từ 
châu Á, mục tiêu thu hút đầu tư từ châu 
Âu và châu Mỹ đã được vạch ra rõ ràng 
hơn, bởi tuy mong mỏi từ lâu nhưng 
thực tế thu hút đầu tư từ châu Âu, châu 
Mỹ vào Việt Nam còn rất khiêm tốn.

Điều này cũng được thể hiện rõ hơn 
khi Chiến lược Hợp tác đầu tư nước 
ngoài giai đoạn 2021-2030 cũng đặt 
mục tiêu tăng 50% số lượng tập đoàn 
đa quốc gia thuộc nhóm 500 tập đoàn 
lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune 
(Mỹ) xếp hạng có hiện diện và hoạt 
động tại Việt Nam.

Bởi khi nhìn vào thực tế cơ cấu đầu 
tư theo quốc gia và vùng lãnh thổ, các 
chuyên gia cho rằng, Việt Nam vẫn 
chủ yếu thu hút các nhà đầu tư châu Á. 

Minh chứng là trong 6 tháng đầu năm, 
có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu 
tư tại Việt Nam và Singapore dẫn đầu 
với tổng vốn đầu tư trên 4,1 tỷ USD, 
chiếm 29,5% tổng vốn đầu tư vào Việt 
Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 
2,66 tỷ USD, chiếm gần 19% tổng vốn 
đầu tư, tăng 29,6% so với cùng kỳ. 

Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư 
nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
Phan Hữu Thắng cũng từng chỉ ra thực 
tế này và lý giải nguyên nhân có thể là 
do vị trí địa lý của Việt Nam gần với 
các nước khu vực Đông Á, thuận lợi 
về giao thương trong khu vực. Các nhà 
đầu tư châu Á cũng quen thuộc hơn với 
phong tục tập quán, môi trường, chính 
sách đầu tư của Việt Nam và đặc biệt, 
Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định 
thương mại tự do (FTA) trong khu vực 
và với các đối tác châu Á.

Tín hiệu đáng mừng là liên tiếp thời 
gian gần đây, nhiều tin vui trong thu 
hút các dự án FDI lớn từ châu Âu, châu 
Mỹ đã được đón nhận. Trong đó, dự án 
Lego có quy mô lớn với tổng vốn đầu 
tư 1,32 tỷ USD của Đan Mạch đã được 
cấp phép, giúp quốc gia này đứng vị 
trí thứ ba trong đầu tư tại Việt Nam 6 
tháng đầu năm 2022 với tổng vốn đầu 
tư đăng ký chiếm 9,4%. Vừa qua, Giám 
đốc Điều hành Tập đoàn Intel (Hoa 
Kỳ) Patrick Gelsinger cũng cho biết, 
Intel đã quyết định tiếp tục đầu tư vào 
Việt Nam với quy mô lớn hơn nhiều 
lần hiện nay bởi Intel đã nhận thấy 
cơ hội đầu tư hấp dẫn tại nền kinh tế 
năng động, thị trường đầy tiềm năng. 
Hy vọng tính lan tỏa từ các nhà đầu tư 
lớn, dự án đầu tư quy mô lớn có thể 
kéo theo những dự án lớn khác của các 
nhà đầu tư ngoại đến với Việt Nam.../.

Tính tới ngày 20/6/2022, vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 

10,06 tỷ USD, 

tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. 
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Kiểm soát rủi ro đối với nền kinh tế 
là nhiệm vụ quan trọng được Chính 
phủ cũng như các Bộ, ngành quan 
tâm, chỉ đạo kịp thời, bên cạnh các 
giải pháp phục hồi và phát triển trong 
nửa đầu năm.

Dấu ấn kiểm soát những lĩnh vực 
tiềm ẩn rủi ro
Trọng trách kiểm soát không chỉ 

được đề cao trong công cuộc phòng, 
chống Covid-19 mà còn ghi dấu ấn ở 
các lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt 
là thị trường tài chính vốn tiềm ẩn 
nhiều rủi ro, bất ổn. Nhìn lại nửa năm 
qua, có thể thấy, thị trường tiền tệ chịu 
sức ép và rủi ro nhất định từ việc huy 
động vốn ngắn hạn cho vay trung và 
dài hạn. Theo Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (NHNN), hiện khoảng 94% 
dư nợ tín dụng bất động sản là cho vay 
trung, dài hạn (10 - 25 năm), trong khi 
nguồn huy động của ngân hàng chủ 
yếu là ngắn hạn. Bởi vậy, NHNN luôn 
nhất quán quan điểm kiểm soát tín 
dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi 
ro, đặc biệt là bất động sản nhằm đảm 
bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng 
cũng như nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp (TPDN) tăng trưởng 
nhanh nhưng thiếu minh bạch thông 
tin, điều kiện phát hành lỏng lẻo, dẫn 
đến những sai phạm nghiêm trọng của 
một số DN phát hành. Với lĩnh vực 
chứng khoán, hiện tượng thao túng, 
làm giá trên thị trường phái sinh vẫn 
rất tinh vi, phức tạp. Để chấn chỉnh các 
bất cập này, chưa đầy nửa tháng, Thủ 
tướng Chính phủ đã có 3 công điện về 
việc tăng cường quản lý giám sát, thanh 

TRỌNG TRÁCH KIỂM SOÁT!
GDP 6 THÁNG ĐẦU NĂM TĂNG HƠN 6,4% - MỨC CAO NHẤT TRONG 3 NĂM QUA - LÀ MINH CHỨNG RÕ NÉT CHO THẤY NỀN 

KINH TẾ ĐÃ PHỤC HỒI MẠNH MẼ. TUY VẬY, CHẶNG ĐƯỜNG NỬA CUỐI NĂM VẪN TIỀM ẨN NHIỀU RỦI RO, KHÔNG CHO PHÉP 
CƠ QUAN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHỦ QUAN, LƠ LÀ TRỌNG TRÁCH KIỂM SOÁT! 

tra, kiểm tra thị trường chứng khoán, 
thị trường TPDN và các biện pháp 
bình ổn thị trường (Công điện số 10/
CĐ-TTg ngày 30/3, Công điện số 304/
CĐ-TTg ngày 07/4, Công điện số 311/
CĐ-TTg ngày 11/4). Bộ trưởng Bộ Tài 
chính cũng đã ban hành 3 công văn và 
1 chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, 
giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát 
hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị 
trường TPDN phát hành riêng lẻ. 

Có thể thấy, các công điện cũng như 
các văn bản chỉ đạo đã được ban hành 
khá dồn dập, thậm chí có những công 

điện, thời điểm ban hành chỉ cách nhau 
vài ngày. Đáng lưu ý, trong các văn bản 
trên, yêu cầu thanh tra, kiểm tra, giám 
sát luôn được nhấn mạnh. Điều đó thể 
hiện quyết tâm thanh lọc thị trường hết 
sức quyết liệt, mạnh mẽ của Chính phủ 
cũng như các Bộ, ngành. 

Với mục tiêu phát triển thị trường 
vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, 
bền vững nhằm ổn định vĩ mô, bảo 
đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, 

Trọng trách kiểm soát rủi ro đối với nền kinh tế của Chính phủ và các Bộ, ngành vẫn rất nặng nề. Ảnh tư liệu

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã 
yêu cầu các Bộ, ngành liên quan kiểm 
soát tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn 
rủi ro; đẩy mạnh thanh tra, giám sát thị 
trường vốn. Việc thực hiện các yêu cầu 
này đòi hỏi “phải có các công cụ quản 
lý, giám sát chặt chẽ, hiệu quả vì lợi ích 
của các nhà đầu tư, DN và người dân” 
như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã khẳng định tại Hội nghị phát 
triển thị trường vốn hồi tháng 4/2022. 

Kiểm soát lạm phát là mục tiêu 
hàng đầu
Bước sang nửa cuối năm 2022, trọng 

trách kiểm soát vẫn luôn phải được đề 
cao bởi theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và 
Chính sách (VERP), mặc dù nền kinh tế 
đang phục hồi nhưng vẫn sẽ tiếp tục đối 
mặt với rủi ro từ đại dịch và tác động 
gián tiếp từ xung đột Nga - Ukraine. 
Bên cạnh đó, sự chậm lại của kinh tế 
toàn cầu và các nền kinh tế đối tác quan 
trọng của Việt Nam, nhất là Trung Quốc 
với chính sách “Zero Covid” có thể gây 
ảnh hưởng tới các chuỗi cung ứng, tác 
động tới kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, áp 
lực lạm phát và chi phí sản xuất đang 
tăng lên rất mạnh. 

Những rủi ro này một lần nữa được 
Ngân hàng UOB của Singapore nhấn 
mạnh trong báo cáo mới đây. Trong đó, 
“xung đột Nga - Ukraine tác động tới 
giá hàng hóa, dẫn đến rủi ro lạm phát 
đối với nhu cầu trong và ngoài nước” - 
UOB dự báo. Như vậy, các nhận định 
trong nước và quốc tế đều cho thấy, 
một trong những yếu tố mà Việt Nam 
cần lưu tâm là rủi ro lạm phát và điều 
này có thể cản trở quá trình phục hồi 
tổng cầu trong nước.

Rủi ro lạm phát, đó không chỉ là 
nỗi lo của riêng Việt Nam mà còn là 

áp lực chung trên toàn cầu. Thế giới 
đang chứng kiến làn sóng thắt chặt 
chính sách tiền tệ của các ngân hàng 
trung ương nhằm kìm cương lạm phát. 
Theo số liệu của các ngân hàng trung 
ương, các nhà hoạch định chính sách 
trên toàn thế giới đã công bố hơn 60 
đợt nâng lãi suất chỉ trong 3 tháng qua, 
con số lớn nhất kể từ đầu năm 2000. 
Với bối cảnh trong nước và quốc tế 
đầy biến động, Việt Nam cần làm gì để 
kiểm soát rủi ro này?

Để ứng phó với áp lực lạm phát, 
Quỹ Tiền tệ quốc tế khuyến nghị: 
“Việt Nam cần tăng cường sử dụng 
chính sách tài khóa và cải cách cơ 
cấu một cách quyết liệt”. Liên tiếp 
trong các báo cập nhật kinh tế vĩ mô 
vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã nhấn 
mạnh tinh thần thận trọng với lạm 
phát, đồng thời lưu ý: Nếu lạm phát 
tiếp diễn trong trung hạn thì nền kinh 
tế nên được điều chỉnh theo mức giá 
cả cao hơn nhằm nâng cao năng suất 
và tổng cung. Các biện pháp hỗ trợ 
tạm thời, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cần 
được cân nhắc để giúp các hộ nghèo 
chống chọi với giá cả tăng…

Cùng với chính sách tài khóa, các 
chuyên gia cho rằng, chính sách tiền tệ 
cần thận trọng, vừa phải giữ mặt bằng 
lãi suất, cung ứng vốn, hỗ trợ phục hồi, 
phát triển kinh tế, vừa kiểm soát lạm 
phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. 
Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được 
NHNN nhất quán từ đầu năm. 

Các khuyến nghị chính sách và 
nhiệm vụ được đặt ra trong bối cảnh 
toàn cầu tiếp tục đứng trước những 
thách thức, biến động khó lường cho 
thấy trọng trách kiểm soát rủi ro đối 
với nền kinh tế của Chính phủ và các 
Bộ, ngành vẫn rất nặng nề!/.

Nửa đầu năm, đã có 3 công điện, 1 chỉ thị cùng nhiều 
văn bản chỉ đạo quan trọng liên quan đến kiểm tra, 
giám sát thị trường tài chính được ban hành. 

Theo các chuyên gia, việc kiểm soát 
các rủi ro của nền kinh tế, đặc biệt là 
rủi ro lạm phát phải có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và 
chính sách tài khóa. 
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Farm đã được Vinamilk xây dựng dựa 
trên ba khía cạnh chủ đạo:

Thứ nhất là chọn lọc đầu vào kỹ lưỡng. 
Ba trang trại Vinamilk Green Farm đặt tại 
Tây Ninh, Quảng Nam và Thanh Hóa, nằm 
trong hệ thống 13 trang trại tại Việt Nam, 
được xây dựng trên cơ sở các trang trại 
hiện đại nhất và đạt chuẩn Global G.A.P. 
Các trang trại đặt ở những vị trí chiến lược, 
kết nối khoa học với các nhà máy hiện đại 
nhất của Vinamilk để đảm bảo chất lượng 
sữa tươi nguyên liệu trong quá trình vận 
chuyển. Hệ thống trang trại Green Farm 
của Vinamilk có tổng diện tích gần 950ha, 
quản lý đàn bò sữa hơn 20.000 con. Giống 
bò sữa nhập khẩu từ Mỹ, Úc, New Zealand, 
thuần chủng 100%. Đàn bò giúp cung cấp 
250 tấn sữa nguyên liệu/ngày, kết hợp với 
3 nhà máy hiện đại có công suất lớn, mỗi 
ngày có khoảng 7 triệu hộp sữa được cung 
cấp ra thị trường. 100% nguồn thức ăn của 
đàn bò sữa đạt chuẩn Global G.A.P. 

Thứ hai là thực hành nông nghiệp tái tạo. 
Theo đó, 100% các trang trại Green Farm 
sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng 
mặt trời; hệ thống xử lý chất thải hiện đại 
cùng công nghệ biogas giúp giảm thiểu 
đáng kể lượng phát thải CO₂, chuyển hóa 
chất thải thành các tài nguyên như: Phân 
bón hữu cơ cho đồng cỏ, khí metan để 
thanh trùng sữa cho bê, sấy cỏ làm thức ăn 
cho đàn bò. Đồng thời, ứng dụng công nghệ 
carbon nguyên tử hữu cơ làm giảm phát 
thải khí methane và mùi trong chăn nuôi.

Các trang trại Green Farm đều thực hiện 
canh tác theo phương pháp hữu cơ, không 
sử dụng phân bón hóa học, không thuốc 
trừ sâu và ứng dụng vòng tuần hoàn tái tạo 
đất để quản lý tài nguyên. Một phần diện 
tích đất của trang trại được dành xây dựng 

các hồ điều hòa sinh học. Đây là sáng kiến 
có tính đột phá để giúp điều hòa làm mát 
không khí cho đàn bò sữa tại các vùng khí 
hậu khô, nóng và góp phần tạo nên vòng 
tuần hoàn nước tại trang trại. Diện tích 
mảng xanh tại các trang trại Green Farm 
được duy trì tỷ lệ bao phủ trên 70%...

Thứ ba là ứng dụng công nghệ tiên tiến 
vào nông nghiệp bền vững. Tại Vinamilk 
Green Farm, bò sữa được chăm sóc với 
các chế độ đặc biệt nhờ áp dụng công 
nghệ tiên tiến giúp đàn bò sữa thoải mái, 
cho năng suất sữa cao cùng chất lượng 
sữa tươi nguyên liệu tốt nhất và tuyệt đối 
không sử dụng hoóc môn tăng trưởng 
trong chăn nuôi.

Bên cạnh nguồn sữa tươi nguyên liệu 
đến từ các trang trại, sản phẩm sữa tươi 
Vinamilk Green Farm còn được đảm bảo 
yếu tố bền vững ở khâu sản xuất như: 
Các nhà máy sản xuất sản phẩm Sữa tươi 
100% Green Farm đều đạt các tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt của quốc tế, có hệ thống xử lý 
chất thải hiện đại đảm bảo 100% nước thải 
được xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi 
trường... Tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh 
như từ CNG, Biomass, năng lượng mặt 
trời thay thế cho các nhiên liệu như xăng, 
dầu DO/FO… trong hoạt động sản xuất tại 
Vinamilk hiện đạt gần 87%, góp phần tích 
cực vào mục tiêu giảm phát thải CO₂.

Ngoài 3 trụ cột chính làm định hướng 
cho sự phát triển bền vững, các trang 
trại, nhà máy trong chuỗi sản xuất của 
Vinamilk Green Farm cũng đang tạo các 
giá trị bền vững cho cộng đồng. Đó là tạo 
ra hàng nghìn việc làm cho người dân địa 
phương; đóng vai trò là hạt nhân phát triển 
kinh tế địa phương, thúc đẩy nông nghiệp 
bền vững…/.

Vinamilk Green Farm - Dấu ấn của ngành sữa Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững
 ❱ PV

Hội nghị Sữa toàn cầu lần thứ 15 vừa 
được tổ chức tại Pháp vào trung tuần 
tháng 6/2022, với sự tham dự của gần 200 
tổ chức, doanh nghiệp (DN) trên thế giới. 
Tham dự Hội nghị, Công ty Cổ phần Sữa 
Việt Nam (Vinamilk) là đại diện duy nhất 
của ngành sữa Việt Nam và Đông Nam Á, 
được mời chia sẻ về định hướng phát triển 
bền vững thông qua mô hình trang trại sinh 
thái Vinamilk Green Farm và chuỗi giá 
trị “xanh” để sản xuất sản phẩm Sữa tươi 
100% Vinamilk Green Farm.

Phát triển bền vững – tương lai 
của ngành sữa 
Việt Nam, cũng như các quốc gia khác 

ở Đông Nam Á, vốn không có điều kiện 
tự nhiên thuận lợi về chăn nuôi bò sữa. 
Hơn nữa, các thực hành phát triển bền 
vững trong ngành sữa cần sự đầu tư rất lớn 
cùng nhiều kinh nghiệm cũng đang tạo ra 
không ít thách thức cho DN khi vận dụng. 
Chính vì vậy, bài chia sẻ về “Green Farm 
- bước tiến về phát triển bền vững của 
ngành sữa tại Việt Nam và Đông Nam Á” 
từ Vinamilk đã nhận được sự chú ý và tạo 
ấn tượng với Hội nghị, như một nỗ lực và 
sự tiên phong trong xu hướng chung của 
khu vực và trên thế giới.  

Ông Richard Hall - Chủ tịch Hội nghị Sữa 
toàn cầu 2022 - cho biết: “Trong 25 năm trở 
lại đây, hai chủ đề được quan tâm nhiều 
nhất là sức khỏe và bền vững. Phát triển 
bền vững ngày càng trở nên quan trọng, 
và ngành sữa toàn cầu luôn có những câu 
chuyện tuyệt vời để kể và nỗ lực để có thể 
đạt được các thành công lớn hơn.” 

Nhận định thêm về chia sẻ của đại diện 
Việt Nam, ông Richard Hall cho biết, ông 
đã học được nhiều về mô hình “Green 
Farm” cũng như từ các chia sẻ tại Hội nghị. 
“Tôi rất ấn tượng với chia sẻ của Vinamilk, 
một trong những công ty sữa hàng đầu trên 
thế giới cũng như một trong những công ty 
đang thực hiện những chương trình phát 
triển bền vững rất tốt. Tôi rất mong đến lúc 
mà các trang trại tại Việt Nam và nhiều 
nơi tại châu Á đều trở thành những “Green 
farm” vì đây thực sự là một mô hình rất tiên 
tiến" - ông Richard Hall chia sẻ.

Trong bài trình bày của mình, đại diện Liên 
đoàn sữa thế giới IFD cho rằng, khía cạnh về 
phát triển bền vững, như nông nghiệp tái 
tạo, phúc lợi động vật, trung hoà carbon sẽ 
là các ưu tiên hàng đầu của ngành sữa trên 
toàn cầu và nhận định rằng Vinamilk đang 

Ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc Điều hành Marketing - chia sẻ về câu chuyện của 
“Green Farm” tại Hội nghị Sữa toàn cầu.

Trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm đang được Vinamilk đầu tư phát triển 
và nhân rộng.

đi đúng hướng, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng 
sữa tại Việt Nam đang ngày càng tăng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trí 
- Giám đốc điều hành marketing của 
Vinamilk - đã chia sẻ những xu hướng 
của ngành sữa tại Việt Nam. Theo đó, định 
hướng của Vinamilk là mang đến những 
sản phẩm chất lượng và được cao cấp hóa 
nhờ các giá trị cộng thêm cho khách hàng, 
mà trong đó, yếu tố thân thiện môi trường 
sẽ được Vinamilk đẩy mạnh như sản phẩm 
Vinamilk Green Farm. Thông qua sản 
phẩm, Vinamilk hy vọng sẽ truyền tải rõ 
hơn các thông điệp và cam kết về sự phát 
triển bền vững đến với khách hàng.

“Vinamilk nhận thức rõ rằng phát triển 
bền vững không phải chỉ là một đích đến, 
mà là một hành trình chúng ta luôn tiến 
bước và là một xu thế không thể đảo ngược 
của sự phát triển. Duy trì và tạo ra những 
giá trị bền vững đã, đang và sẽ là phương 
châm mà Vinamilk luôn hướng đến khi phát 
triển và mang đến những sản phẩm không 
chỉ có chất lượng tốt nhất cho con người, mà 
còn cho thiên nhiên, vì một tương lai khỏe 
mạnh và bền vững cho các thế hệ sau này” - 
ông Trí chia sẻ.

Vinamilk Green Farm - mô hình 
điển hình về các khía cạnh 
của phát triển bền vững 
Không chỉ đánh dấu bước tiến của 

ngành sữa Việt Nam trong lộ trình tiến 
đến phát triển bền vững, việc Vinamilk 
xây dựng hệ thống trang trại sinh thái 
Vinamilk Green Farm ngay trong 2 năm 
gặp nhiều tác động vì dịch Covid-19 cũng 
cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của DN 
trong việc thực hiện các chiến lược phát 
triển bền vững. Theo đó, mô hình Green 

Ngành thuế thu ngân sách nhà nước đạt 66% 
dự toán

Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách của 
ngành thuế trong 6 tháng đầu năm ước đạt 775.262 tỷ 
đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 34.116 
tỷ đồng, bằng 121% so với dự toán, bằng 180,3% so với 
cùng kỳ năm 2021; thu nội địa ước đạt 741.145 tỷ đồng, 
bằng 64,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,7% so với 
cùng kỳ năm 2021.

Số thu thuế, phí nội địa đạt 578.404 tỷ đồng, bằng 
63,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng 
kỳ năm 2021. Nếu loại trừ các yếu tố chính sách miễn, 
giảm, gia hạn thì số thu thuế, phí nội địa tăng 5,9% so 
cùng kỳ năm 2021.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 56,8%; 
khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 
56,6%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc 
doanh ước đạt 67,6%.         

60/63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán, đáng 
chú ý một số địa phương thu 6 tháng đạt cao, như: Hưng 
Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, 
Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kon Tum, 
Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh…                                        THÙY ANH

Nửa năm, hải quan thu ngân sách 
226.588 tỷ đồng, tăng 15,4% 

Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách (sơ bộ) 
của ngành hải quan trong tháng 6 là 38.810 tỷ đồng. Tính 
chung 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành hải 

quan đạt 226.588 tỷ đồng, đạt 64,4% dự toán, đạt 61,2% 
chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 65,01 
tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,48 
tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu ước đạt 32,64 tỷ USD, tăng 
5,6% (tương ứng tăng 1,73 tỷ USD), nhập khẩu ước đạt 
32,37 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 246 triệu USD). 
Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước 
trong 6 tháng ước đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4%, tương 
ứng tăng 52,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong 
đó xuất khẩu ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% (tương 
ứng tăng 27,37 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 185,23 tỷ 
USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,8 tỷ USD). Tháng 6 
cả nước ước xuất siêu 276 triệu USD; hết 6 tháng cả nước 
ước tính xuất siêu 710 triệu USD./.

MINH ANH
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Farm đã được Vinamilk xây dựng dựa 
trên ba khía cạnh chủ đạo:

Thứ nhất là chọn lọc đầu vào kỹ lưỡng. 
Ba trang trại Vinamilk Green Farm đặt tại 
Tây Ninh, Quảng Nam và Thanh Hóa, nằm 
trong hệ thống 13 trang trại tại Việt Nam, 
được xây dựng trên cơ sở các trang trại 
hiện đại nhất và đạt chuẩn Global G.A.P. 
Các trang trại đặt ở những vị trí chiến lược, 
kết nối khoa học với các nhà máy hiện đại 
nhất của Vinamilk để đảm bảo chất lượng 
sữa tươi nguyên liệu trong quá trình vận 
chuyển. Hệ thống trang trại Green Farm 
của Vinamilk có tổng diện tích gần 950ha, 
quản lý đàn bò sữa hơn 20.000 con. Giống 
bò sữa nhập khẩu từ Mỹ, Úc, New Zealand, 
thuần chủng 100%. Đàn bò giúp cung cấp 
250 tấn sữa nguyên liệu/ngày, kết hợp với 
3 nhà máy hiện đại có công suất lớn, mỗi 
ngày có khoảng 7 triệu hộp sữa được cung 
cấp ra thị trường. 100% nguồn thức ăn của 
đàn bò sữa đạt chuẩn Global G.A.P. 

Thứ hai là thực hành nông nghiệp tái tạo. 
Theo đó, 100% các trang trại Green Farm 
sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng 
mặt trời; hệ thống xử lý chất thải hiện đại 
cùng công nghệ biogas giúp giảm thiểu 
đáng kể lượng phát thải CO₂, chuyển hóa 
chất thải thành các tài nguyên như: Phân 
bón hữu cơ cho đồng cỏ, khí metan để 
thanh trùng sữa cho bê, sấy cỏ làm thức ăn 
cho đàn bò. Đồng thời, ứng dụng công nghệ 
carbon nguyên tử hữu cơ làm giảm phát 
thải khí methane và mùi trong chăn nuôi.

Các trang trại Green Farm đều thực hiện 
canh tác theo phương pháp hữu cơ, không 
sử dụng phân bón hóa học, không thuốc 
trừ sâu và ứng dụng vòng tuần hoàn tái tạo 
đất để quản lý tài nguyên. Một phần diện 
tích đất của trang trại được dành xây dựng 

các hồ điều hòa sinh học. Đây là sáng kiến 
có tính đột phá để giúp điều hòa làm mát 
không khí cho đàn bò sữa tại các vùng khí 
hậu khô, nóng và góp phần tạo nên vòng 
tuần hoàn nước tại trang trại. Diện tích 
mảng xanh tại các trang trại Green Farm 
được duy trì tỷ lệ bao phủ trên 70%...

Thứ ba là ứng dụng công nghệ tiên tiến 
vào nông nghiệp bền vững. Tại Vinamilk 
Green Farm, bò sữa được chăm sóc với 
các chế độ đặc biệt nhờ áp dụng công 
nghệ tiên tiến giúp đàn bò sữa thoải mái, 
cho năng suất sữa cao cùng chất lượng 
sữa tươi nguyên liệu tốt nhất và tuyệt đối 
không sử dụng hoóc môn tăng trưởng 
trong chăn nuôi.

Bên cạnh nguồn sữa tươi nguyên liệu 
đến từ các trang trại, sản phẩm sữa tươi 
Vinamilk Green Farm còn được đảm bảo 
yếu tố bền vững ở khâu sản xuất như: 
Các nhà máy sản xuất sản phẩm Sữa tươi 
100% Green Farm đều đạt các tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt của quốc tế, có hệ thống xử lý 
chất thải hiện đại đảm bảo 100% nước thải 
được xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi 
trường... Tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh 
như từ CNG, Biomass, năng lượng mặt 
trời thay thế cho các nhiên liệu như xăng, 
dầu DO/FO… trong hoạt động sản xuất tại 
Vinamilk hiện đạt gần 87%, góp phần tích 
cực vào mục tiêu giảm phát thải CO₂.

Ngoài 3 trụ cột chính làm định hướng 
cho sự phát triển bền vững, các trang 
trại, nhà máy trong chuỗi sản xuất của 
Vinamilk Green Farm cũng đang tạo các 
giá trị bền vững cho cộng đồng. Đó là tạo 
ra hàng nghìn việc làm cho người dân địa 
phương; đóng vai trò là hạt nhân phát triển 
kinh tế địa phương, thúc đẩy nông nghiệp 
bền vững…/.

Vinamilk Green Farm - Dấu ấn của ngành sữa Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững
 ❱ PV

Hội nghị Sữa toàn cầu lần thứ 15 vừa 
được tổ chức tại Pháp vào trung tuần 
tháng 6/2022, với sự tham dự của gần 200 
tổ chức, doanh nghiệp (DN) trên thế giới. 
Tham dự Hội nghị, Công ty Cổ phần Sữa 
Việt Nam (Vinamilk) là đại diện duy nhất 
của ngành sữa Việt Nam và Đông Nam Á, 
được mời chia sẻ về định hướng phát triển 
bền vững thông qua mô hình trang trại sinh 
thái Vinamilk Green Farm và chuỗi giá 
trị “xanh” để sản xuất sản phẩm Sữa tươi 
100% Vinamilk Green Farm.

Phát triển bền vững – tương lai 
của ngành sữa 
Việt Nam, cũng như các quốc gia khác 

ở Đông Nam Á, vốn không có điều kiện 
tự nhiên thuận lợi về chăn nuôi bò sữa. 
Hơn nữa, các thực hành phát triển bền 
vững trong ngành sữa cần sự đầu tư rất lớn 
cùng nhiều kinh nghiệm cũng đang tạo ra 
không ít thách thức cho DN khi vận dụng. 
Chính vì vậy, bài chia sẻ về “Green Farm 
- bước tiến về phát triển bền vững của 
ngành sữa tại Việt Nam và Đông Nam Á” 
từ Vinamilk đã nhận được sự chú ý và tạo 
ấn tượng với Hội nghị, như một nỗ lực và 
sự tiên phong trong xu hướng chung của 
khu vực và trên thế giới.  

Ông Richard Hall - Chủ tịch Hội nghị Sữa 
toàn cầu 2022 - cho biết: “Trong 25 năm trở 
lại đây, hai chủ đề được quan tâm nhiều 
nhất là sức khỏe và bền vững. Phát triển 
bền vững ngày càng trở nên quan trọng, 
và ngành sữa toàn cầu luôn có những câu 
chuyện tuyệt vời để kể và nỗ lực để có thể 
đạt được các thành công lớn hơn.” 

Nhận định thêm về chia sẻ của đại diện 
Việt Nam, ông Richard Hall cho biết, ông 
đã học được nhiều về mô hình “Green 
Farm” cũng như từ các chia sẻ tại Hội nghị. 
“Tôi rất ấn tượng với chia sẻ của Vinamilk, 
một trong những công ty sữa hàng đầu trên 
thế giới cũng như một trong những công ty 
đang thực hiện những chương trình phát 
triển bền vững rất tốt. Tôi rất mong đến lúc 
mà các trang trại tại Việt Nam và nhiều 
nơi tại châu Á đều trở thành những “Green 
farm” vì đây thực sự là một mô hình rất tiên 
tiến" - ông Richard Hall chia sẻ.

Trong bài trình bày của mình, đại diện Liên 
đoàn sữa thế giới IFD cho rằng, khía cạnh về 
phát triển bền vững, như nông nghiệp tái 
tạo, phúc lợi động vật, trung hoà carbon sẽ 
là các ưu tiên hàng đầu của ngành sữa trên 
toàn cầu và nhận định rằng Vinamilk đang 

Ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc Điều hành Marketing - chia sẻ về câu chuyện của 
“Green Farm” tại Hội nghị Sữa toàn cầu.

Trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm đang được Vinamilk đầu tư phát triển 
và nhân rộng.

đi đúng hướng, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng 
sữa tại Việt Nam đang ngày càng tăng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trí 
- Giám đốc điều hành marketing của 
Vinamilk - đã chia sẻ những xu hướng 
của ngành sữa tại Việt Nam. Theo đó, định 
hướng của Vinamilk là mang đến những 
sản phẩm chất lượng và được cao cấp hóa 
nhờ các giá trị cộng thêm cho khách hàng, 
mà trong đó, yếu tố thân thiện môi trường 
sẽ được Vinamilk đẩy mạnh như sản phẩm 
Vinamilk Green Farm. Thông qua sản 
phẩm, Vinamilk hy vọng sẽ truyền tải rõ 
hơn các thông điệp và cam kết về sự phát 
triển bền vững đến với khách hàng.

“Vinamilk nhận thức rõ rằng phát triển 
bền vững không phải chỉ là một đích đến, 
mà là một hành trình chúng ta luôn tiến 
bước và là một xu thế không thể đảo ngược 
của sự phát triển. Duy trì và tạo ra những 
giá trị bền vững đã, đang và sẽ là phương 
châm mà Vinamilk luôn hướng đến khi phát 
triển và mang đến những sản phẩm không 
chỉ có chất lượng tốt nhất cho con người, mà 
còn cho thiên nhiên, vì một tương lai khỏe 
mạnh và bền vững cho các thế hệ sau này” - 
ông Trí chia sẻ.

Vinamilk Green Farm - mô hình 
điển hình về các khía cạnh 
của phát triển bền vững 
Không chỉ đánh dấu bước tiến của 

ngành sữa Việt Nam trong lộ trình tiến 
đến phát triển bền vững, việc Vinamilk 
xây dựng hệ thống trang trại sinh thái 
Vinamilk Green Farm ngay trong 2 năm 
gặp nhiều tác động vì dịch Covid-19 cũng 
cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của DN 
trong việc thực hiện các chiến lược phát 
triển bền vững. Theo đó, mô hình Green 

Ngành thuế thu ngân sách nhà nước đạt 66% 
dự toán

Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách của 
ngành thuế trong 6 tháng đầu năm ước đạt 775.262 tỷ 
đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 34.116 
tỷ đồng, bằng 121% so với dự toán, bằng 180,3% so với 
cùng kỳ năm 2021; thu nội địa ước đạt 741.145 tỷ đồng, 
bằng 64,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,7% so với 
cùng kỳ năm 2021.

Số thu thuế, phí nội địa đạt 578.404 tỷ đồng, bằng 
63,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng 
kỳ năm 2021. Nếu loại trừ các yếu tố chính sách miễn, 
giảm, gia hạn thì số thu thuế, phí nội địa tăng 5,9% so 
cùng kỳ năm 2021.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 56,8%; 
khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 
56,6%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc 
doanh ước đạt 67,6%.         

60/63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán, đáng 
chú ý một số địa phương thu 6 tháng đạt cao, như: Hưng 
Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, 
Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kon Tum, 
Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh…                                        THÙY ANH

Nửa năm, hải quan thu ngân sách 
226.588 tỷ đồng, tăng 15,4% 

Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách (sơ bộ) 
của ngành hải quan trong tháng 6 là 38.810 tỷ đồng. Tính 
chung 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành hải 

quan đạt 226.588 tỷ đồng, đạt 64,4% dự toán, đạt 61,2% 
chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 65,01 
tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,48 
tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu ước đạt 32,64 tỷ USD, tăng 
5,6% (tương ứng tăng 1,73 tỷ USD), nhập khẩu ước đạt 
32,37 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 246 triệu USD). 
Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước 
trong 6 tháng ước đạt 371,2 tỷ USD, tăng 16,4%, tương 
ứng tăng 52,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong 
đó xuất khẩu ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% (tương 
ứng tăng 27,37 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 185,23 tỷ 
USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,8 tỷ USD). Tháng 6 
cả nước ước xuất siêu 276 triệu USD; hết 6 tháng cả nước 
ước tính xuất siêu 710 triệu USD./.

MINH ANH
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 
VẪN SẼ CÓ NHỮNG ĐỢT BIẾN ĐỘNG

GIỚI CHUYÊN GIA DỰ BÁO, CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH SẼ CÒN TÁC ĐỘNG NHIỀU ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN QUÝ III/2022. 
THEO ĐÓ, DÙ ĐỊNH GIÁ ĐÃ VỀ VÙNG HẤP DẪN, SONG GIỚI CHUYÊN GIA VẪN GIỮ QUAN ĐIỂM KHÁ THẬN TRỌNG VÀ CẦN 

THEO DÕI SÁT SAO THỊ TRƯỜNG.

 ❱HỒNG NHUNG

Yếu tố tác động nổi bật 
vẫn là lạm phát, lãi suất
Dự báo về thị trường chứng khoán 

thời gian tới, Giám đốc Trung tâm 
Phân tích và Tư vấn đầu tư Công ty 
Cổ phần Chứng khoán SSI - bà Hoàng 
Việt Phương - cho rằng, khả năng thị 
trường vẫn sẽ có những đợt biến động 
và sẽ tạo ra sự khó khăn nhất định, 
đặc biệt cho các nhà đầu tư ngắn 
hạn. Thời gian tới, thị trường có thể 
đi theo diễn biến sideway (đi ngang) 
trước khi phục hồi trở lại. Nếu nhìn 
trong quý III, yếu tố tác động lên thị 
trường nổi bật nhất vẫn là diễn biến 
lạm phát và lãi suất. Điều này chủ yếu 
đến từ thị trường thế giới, Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục 
tăng lãi suất trong tháng 7, 9, 11 và 
12. Điều này chắc chắn sẽ có tác động 
đến thị trường. 

Giám đốc Quỹ Đầu tư cổ phiếu tiếp 
cận thị trường Việt Nam (VESAF, 
thuộc VinaCapital) - bà Nguyễn Hoài 
Phương - khuyến nghị, trong quý III, 
động thái tăng lãi suất của FED nên 
được quan sát do chứng khoán Việt 
Nam có biến động tương quan khá lớn 
với thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, yếu tố 
lạm phát của Việt Nam cũng cần được 
quan tâm. 5 tháng đầu năm, lạm phát 
của nước ta vẫn đang ở mức thấp hơn 
nhiều so với các nước phát triển cũng 
như một số nước châu Á. Tuy nhiên, 

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng, 
theo dõi sát sao thị trường. Ảnh: ST

Việt Nam khó tránh khỏi áp lực lạm 
phát gia tăng trong các tháng tới. 

Chuyên gia của VinaCapital dự báo, 
CPI sẽ đạt đỉnh khoảng 5,5% trong 
quý IV nhưng trung bình cả năm vẫn 
sẽ dưới 4%, áp lực tăng lãi suất trong 
ngắn hạn không quá lớn do hạn mức 
tín dụng được kiểm soát và tập trung 
dòng tiền vào sản xuất kinh doanh. 
“Điều hành vĩ mô của Chính phủ đang 
rất nhịp nhàng và cân đối, lãi suất điều 
hành chưa tăng và có thể cũng chỉ tăng 
nhẹ” - bà Hoài Phương cho hay. 

Ngoài ra, theo Giám đốc Quỹ 
VESAF, thời điểm Trung Quốc - nền 
kinh tế lớn thứ hai thế giới đang kiên 
trì chiến lược Zero Covid - sẽ mở cửa 
để kích cầu tiêu dùng cũng cần được 
quan sát. Còn trong nước, khi các nhà 
đầu tư nhạy cảm với những tin tức 
mới như thay đổi liên quan đến chính 
sách điều hành, tháo gỡ khó khăn... 
bà Phương khuyến nghị theo dõi thời 
điểm các ngân hàng được cấp hạn mức 
tín dụng mới, gói hỗ trợ lãi suất 2% cho 
các doanh nghiệp (DN) được thực thi 
hay những thay đổi trong Dự thảo Nghị 
định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, 
giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ… Đây 
sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng 
thị trường trong quý III.

Thận trọng, theo dõi sát 
thị trường trong ngắn hạn
Theo bà Nguyễn Hoài Phương, nhìn 

cả quá khứ và chiết khấu so với khu 

vực, chứng khoán Việt Nam đang rất 
rẻ, đặc biệt đang thu hút dòng tiền nước 
ngoài. Tuy nhiên, nhiều yếu tố vẫn khó 
dự báo và trong ngắn hạn vẫn cần thận 
trọng, theo dõi sát sao thị trường. 

Chuyên gia VinaCapital khuyến nghị, 
trong quý III, những ngành liên quan 
đến giá hàng hóa hoặc đứt gãy nguồn 
cung vẫn có triển vọng lợi nhuận tích 
cực như dầu khí, logistics vận tải biển. 
Hiện giá cước tàu vẫn đang duy trì ở 
mức cao nên nhóm ngành này vẫn có 
thể kỳ vọng đạt mức tăng trưởng tốt 
hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, 
định giá nhiều cổ phiếu đang rất tốt để 
đầu tư dài hạn như nhóm ngân hàng, 
P/E của nhiều cổ phiếu đã về mức 
trước đại dịch Covid-19 hay cổ phiếu 
của “vua thép” Hòa Phát đã tiệm cận 
giá trị sổ sách, tiệm cận giá vùng cuối 
năm 2019, trong khi DN đang hoạt 
động bình thường và có lợi nhuận tích 
lũy 2 năm qua. 

Với cổ phiếu dầu khí, bà Hoàng Việt 
Phương khuyến cáo, trong ngắn hạn, 
nhà đầu tư cần bám sát diễn biến giá 
dầu đồng thời phải thay đổi phương 
pháp quản trị rủi ro. Trong dài hạn, nhà 
đầu tư cần theo dõi kỹ yếu tố cơ bản 
hằng ngày như cung cầu, biến động 
giá… để tìm lý do vì sao giá dầu biến 
động theo hướng tích cực trong thời 
gian tới. Nếu giá dầu giảm trong quý 
sau nhưng vẫn ở mức cao, bức tranh lợi 
nhuận sẽ còn sáng sủa khi so với tương 
quan các ngành khác.

Với nhóm cổ phiếu trụ cột như ngân 
hàng, chứng khoán và thép, nhà đầu tư 
khi xuống tiền mua hoặc bán cần để 
ý chu kỳ của cổ phiếu và DN. Chu kỳ 
hiện tại đã ngắn hơn so với trước kia 
khoảng 2 - 3 năm. Nếu đang ở đỉnh 
chu kỳ và vẫn trên đà đi xuống, cơ hội 
sẽ hạn chế và nhà đầu tư nên tìm kiếm 
ở nhóm ngành khác. Còn trong ngắn 
hạn, nhà đầu tư có thể áp dụng phân 
tích kỹ thuật nhằm xác định khoảng 
thời gian cổ phiếu bị quá bán và tìm 
kiếm thời điểm mua vào sinh lời với 
biên lợi nhuận 10 - 20%. Tuy nhiên, 
theo chuyên gia SSI, nhóm ngân hàng 
sẽ tương đối khó nhận định vì áp lực 
cho nhóm này từ đợt dịch Covid-19 
vừa qua đã giảm đáng kể. Các ngân 
hàng cũng đã chủ động trích lập dự 
phòng nợ xấu. Bởi vậy, rủi ro của 
ngành ngân hàng có thể mang tính dài 
hạn hơn, khiến bức tranh lợi nhuận 
quý III, IV sẽ tương đối “thú vị”. 

Với ngành thủy sản, bà Việt Phương 
khuyến nghị, nhà đầu tư cần xác định 
đỉnh lợi nhuận nằm ở quý nào. Giá cá 
xuất khẩu đang ở mức cao, dự kiến duy 
trì trong quý III/2022. Tuy nhiên, mức 
giá này có thể mang tính chu kỳ, khó kỳ 
vọng kéo dài và lợi nhuận sẽ đi theo xu 
hướng của giá bán. Theo đó, nhà đầu 
tư cần cân nhắc thời điểm chốt lời hợp 
lý và việc giá biến động thất thường 
có thể phản ánh kỳ vọng lợi nhuận tốt 
trong quý tới hoặc sẽ chậm dần, tương 
tự như biến động ngành thép./.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua 
đợt sụt giảm mạnh với chỉ số VN-
Index mất 7,36% trong tháng 6, lùi 
về dưới mốc 1.200 điểm. Thống kê 
của VietstockFinance cho thấy, thanh 
khoản thị trường cũng giảm đáng kể, 
riêng sàn HOSE, giá trị giao dịch bình 
quân trong tháng 6 giảm hơn 30% so 
với mức trung bình nửa đầu năm nay. 



26 TÀI CHÍNH - KINH DOANHThứ năm 07/7/2022

Kinh tế tư nhân là nòng cốt quan trọng để phát triển kinh tế. Ảnh tư liệu

CẦN NHIỀU “LỰC ĐẨY” HỖ TRỢ KINH TẾ 
TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN

THỜI GIAN QUA, NHIỀU NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG ĐƯỢC BAN HÀNH ĐÃ KHẲNG ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN LÀNH MẠNH, HIỆU QUẢ, THỰC SỰ TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG QUAN 

TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH, BỀN VỮNG, SỚM ĐƯA NƯỚC TA TRỞ 
THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI. BỞI VẬY, THEO CÁC CHUYÊN GIA, CẦN SỰ CHUNG SỨC TỪ 

NHIỀU PHÍA ĐỂ CÓ THỂ HIỆN THỰC HÓA ĐƯỢC NHỮNG MỤC TIÊU TRÊN.

 ❱DIỆU THIỆN

Kinh tế tư nhân đóng góp 
khoảng 40% GDP
Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành 

quan trọng của nền kinh tế, là khu vực 
cung cấp khối lượng sản phẩm lớn nhất 
cho xã hội. Theo các số liệu thống kê, 
khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng 
hơn 800.000 doanh nghiệp (DN) (chiếm 
khoảng 98% số DN của cả nước) và 
khoảng hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Với lực 
lượng đông đảo, hằng năm, khu vực kinh 
tế tư nhân đóng góp khoảng 40% GDP cả 
nước, hơn 30% ngân sách nhà nước. Đặc 
biệt, khu vực kinh tế tư nhân hiện thu hút 
khoảng 85% lực lượng lao động của nền 
kinh tế, góp phần quan trọng trong huy 
động các nguồn lực xã hội cho đầu tư sản 
xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, tạo việc làm cho người lao động, đảm 
bảo an sinh xã hội… 

Mặc dù có những đóng góp to lớn cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, 
song theo ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng 
Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân, 
nhất là các DN tư nhân vẫn gặp nhiều rào 
cản trong quá trình phát triển như hạn chế 
trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đai, 
khó khăn trong tiếp cận thị trường… Đặc 
biệt, các DN vẫn thường xuyên phải chi trả 
những khoản chi phí không chính thức 
trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh 
doanh… Đơn cử, ông Tuấn cho biết, theo 
một kết quả khảo sát gần đây của VCCI, 
trong năm 2021, có đến khoảng 42% DN 
phải trả chi phí không chính thức; trong 

đó nhiều lĩnh vực tỷ lệ DN phải trả chi phí 
này khá cao, như gần 68% DN phải chi trả 
trong hoạt động xây dựng và 62% DN phải 
chi trả trong quá trình xin cấp giấy phép 
kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh gặp những rào cản từ bên 
ngoài, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều 
hành Economica Việt Nam - cho rằng, các 
DN tư nhân cũng bộc bộ không ít những 
hạn chế, yếu kém xuất phát từ nội tại bản 
thân DN ảnh hưởng đến sự phát triển. Cụ 
thể, phần lớn DN có quy mô nhỏ, hạn chế 
về nhiều nguồn lực, nhất là nguồn lực tài 
chính; cùng với đó, trình độ quản trị, năng 
suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sức 
cạnh tranh còn yếu; chủ yếu tham gia ở 
phân khúc thị trường có giá trị gia tăng 
thấp; trình độ công nghệ thấp và chậm đổi 
mới… Mặt khác, khả năng liên kết với các 
thành phần kinh tế khác và tham gia vào 
chuỗi giá trị sản xuất trong nước, khu vực 
và toàn cầu của DN còn nhiều hạn chế. 
Đặc biệt, trên thực tế vẫn còn một bộ phận 
DN hoạt động thiếu tính chuyên nghiệp, 
làm ăn theo kiểu chụp giật, “bóc ngắn cắn 
dài”, thiếu chiến lược dài hơi để phát triển; 
thậm chí nhiều DN còn có các hành vi vi 

phạm pháp luật, gian lận thương mại, cạnh 
tranh không lành mạnh trên thị trường.

Đẩy mạnh cải cách để thúc đẩy 
kinh tế tư nhân phát triển 
Trong các chặng đường phát triển tiếp 

theo của đất nước, Đảng, Nhà nước vẫn 
tiếp tục khẳng định kinh tế tư nhân là 
nòng cốt quan trọng để phát triển kinh tế 
và cùng với các thành phần kinh tế khác 
gánh vác “sứ mệnh” thúc đẩy phát triển 
nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ. Để 
hiện thực hóa mục tiêu đó, theo các chuyên 
gia, cần sự chung sức từ cả hai phía DN và 
Nhà nước. 

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho 
rằng, các DN cần thực hiện đồng bộ các 
giải pháp để củng cố, tăng cường năng lực 
cạnh tranh, bằng cách chú trọng đầu tư đổi 
mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả 
sản xuất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như 
tăng cường năng lực quản trị DN, nhất là 
quản trị tài chính… Đặc biệt, nhấn mạnh 
đến vai trò của việc phát triển thị trường, 
ông Ánh cho rằng, trong bối cảnh đất nước 

Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội 
về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 
2021-2025 đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, 
phấn đấu cả nước có khoảng 1,5 triệu DN, 
trong đó có khoảng 60.000 - 70.000 DN quy 
mô vừa và lớn; phấn đấu tăng tỷ trọng đóng 
góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 
khoảng 55%. 

đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền 
kinh tế toàn cầu như hiện nay, nguy cơ từ 
việc mất thị trường là áp lực cạnh tranh 
lớn nhất đối với các DN nói chung và các 
DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân nói 
riêng. Thực tiễn kinh doanh của các DN 
tư nhân thời gian qua cũng cho thấy, nhiều 
DN còn khá bị động trong việc tìm kiếm 
và phát triển thị trường cả trong và ngoài 
nước. Trong khi đó, thị trường vừa là mục 
tiêu của các chiến lược cạnh tranh, vừa là 
chỉ số phản ánh khả năng cạnh tranh của 
DN, nó có ý nghĩa sống còn và tác động 
tới mọi hoạt động của DN. Chính vì vậy, 
việc đầu tư cho các hoạt động phát triển 
thị trường cần phải là một công việc trọng 
tâm, thường xuyên và lâu dài của DN.

Về phía Chính phủ, theo TS. Lê Duy 
Bình, Chính phủ cần tiếp tục phát huy 
các thành quả trong cải cách thủ tục hành 
chính và đẩy mạnh hơn nữa quá trình này 
trong thời gian tới; đồng thời tạo dựng môi 
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đảm 
bảo quyền tự do kinh doanh, quyền bình 
đẳng trong tiếp cận các nguồn lực, tiếp cận 
thông tin và cơ hội kinh doanh cho tất cả 
DN, trong đó có DN thuộc khu vực kinh 
tế tư nhân… Đặc biệt, với thực trạng đáng 
quan ngại trong sự phát triển của khu vực 
kinh tế tư nhân hiện nay là tỷ lệ hộ kinh 
doanh còn rất lớn, Chính phủ cần gia tăng 
các cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo 
điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng 
quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự 
nguyện liên kết hình thành các hình thức 
tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt 
động kinh doanh theo mô hình DN, qua 
đó làm tăng số lượng DN tư nhân, cũng 
như cải thiện năng lực cạnh tranh của khu 
vực kinh tế tư nhân./.

Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân, nhất 
là các DN tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản 

trong quá trình phát triển như hạn chế 
trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất 

đai, khó khăn trong tiếp cận thị trường…
Đậu Anh Tuấn  

Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI
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 ❱DIỆU THIỆN

Kinh tế tư nhân đóng góp 
khoảng 40% GDP
Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành 

quan trọng của nền kinh tế, là khu vực 
cung cấp khối lượng sản phẩm lớn nhất 
cho xã hội. Theo các số liệu thống kê, 
khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng 
hơn 800.000 doanh nghiệp (DN) (chiếm 
khoảng 98% số DN của cả nước) và 
khoảng hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Với lực 
lượng đông đảo, hằng năm, khu vực kinh 
tế tư nhân đóng góp khoảng 40% GDP cả 
nước, hơn 30% ngân sách nhà nước. Đặc 
biệt, khu vực kinh tế tư nhân hiện thu hút 
khoảng 85% lực lượng lao động của nền 
kinh tế, góp phần quan trọng trong huy 
động các nguồn lực xã hội cho đầu tư sản 
xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, tạo việc làm cho người lao động, đảm 
bảo an sinh xã hội… 

Mặc dù có những đóng góp to lớn cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, 
song theo ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng 
Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân, 
nhất là các DN tư nhân vẫn gặp nhiều rào 
cản trong quá trình phát triển như hạn chế 
trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đai, 
khó khăn trong tiếp cận thị trường… Đặc 
biệt, các DN vẫn thường xuyên phải chi trả 
những khoản chi phí không chính thức 
trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh 
doanh… Đơn cử, ông Tuấn cho biết, theo 
một kết quả khảo sát gần đây của VCCI, 
trong năm 2021, có đến khoảng 42% DN 
phải trả chi phí không chính thức; trong 

đó nhiều lĩnh vực tỷ lệ DN phải trả chi phí 
này khá cao, như gần 68% DN phải chi trả 
trong hoạt động xây dựng và 62% DN phải 
chi trả trong quá trình xin cấp giấy phép 
kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh gặp những rào cản từ bên 
ngoài, TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều 
hành Economica Việt Nam - cho rằng, các 
DN tư nhân cũng bộc bộ không ít những 
hạn chế, yếu kém xuất phát từ nội tại bản 
thân DN ảnh hưởng đến sự phát triển. Cụ 
thể, phần lớn DN có quy mô nhỏ, hạn chế 
về nhiều nguồn lực, nhất là nguồn lực tài 
chính; cùng với đó, trình độ quản trị, năng 
suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sức 
cạnh tranh còn yếu; chủ yếu tham gia ở 
phân khúc thị trường có giá trị gia tăng 
thấp; trình độ công nghệ thấp và chậm đổi 
mới… Mặt khác, khả năng liên kết với các 
thành phần kinh tế khác và tham gia vào 
chuỗi giá trị sản xuất trong nước, khu vực 
và toàn cầu của DN còn nhiều hạn chế. 
Đặc biệt, trên thực tế vẫn còn một bộ phận 
DN hoạt động thiếu tính chuyên nghiệp, 
làm ăn theo kiểu chụp giật, “bóc ngắn cắn 
dài”, thiếu chiến lược dài hơi để phát triển; 
thậm chí nhiều DN còn có các hành vi vi 

phạm pháp luật, gian lận thương mại, cạnh 
tranh không lành mạnh trên thị trường.

Đẩy mạnh cải cách để thúc đẩy 
kinh tế tư nhân phát triển 
Trong các chặng đường phát triển tiếp 

theo của đất nước, Đảng, Nhà nước vẫn 
tiếp tục khẳng định kinh tế tư nhân là 
nòng cốt quan trọng để phát triển kinh tế 
và cùng với các thành phần kinh tế khác 
gánh vác “sứ mệnh” thúc đẩy phát triển 
nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ. Để 
hiện thực hóa mục tiêu đó, theo các chuyên 
gia, cần sự chung sức từ cả hai phía DN và 
Nhà nước. 

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho 
rằng, các DN cần thực hiện đồng bộ các 
giải pháp để củng cố, tăng cường năng lực 
cạnh tranh, bằng cách chú trọng đầu tư đổi 
mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả 
sản xuất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như 
tăng cường năng lực quản trị DN, nhất là 
quản trị tài chính… Đặc biệt, nhấn mạnh 
đến vai trò của việc phát triển thị trường, 
ông Ánh cho rằng, trong bối cảnh đất nước 

Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội 
về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 
2021-2025 đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, 
phấn đấu cả nước có khoảng 1,5 triệu DN, 
trong đó có khoảng 60.000 - 70.000 DN quy 
mô vừa và lớn; phấn đấu tăng tỷ trọng đóng 
góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 
khoảng 55%. 

đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền 
kinh tế toàn cầu như hiện nay, nguy cơ từ 
việc mất thị trường là áp lực cạnh tranh 
lớn nhất đối với các DN nói chung và các 
DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân nói 
riêng. Thực tiễn kinh doanh của các DN 
tư nhân thời gian qua cũng cho thấy, nhiều 
DN còn khá bị động trong việc tìm kiếm 
và phát triển thị trường cả trong và ngoài 
nước. Trong khi đó, thị trường vừa là mục 
tiêu của các chiến lược cạnh tranh, vừa là 
chỉ số phản ánh khả năng cạnh tranh của 
DN, nó có ý nghĩa sống còn và tác động 
tới mọi hoạt động của DN. Chính vì vậy, 
việc đầu tư cho các hoạt động phát triển 
thị trường cần phải là một công việc trọng 
tâm, thường xuyên và lâu dài của DN.

Về phía Chính phủ, theo TS. Lê Duy 
Bình, Chính phủ cần tiếp tục phát huy 
các thành quả trong cải cách thủ tục hành 
chính và đẩy mạnh hơn nữa quá trình này 
trong thời gian tới; đồng thời tạo dựng môi 
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đảm 
bảo quyền tự do kinh doanh, quyền bình 
đẳng trong tiếp cận các nguồn lực, tiếp cận 
thông tin và cơ hội kinh doanh cho tất cả 
DN, trong đó có DN thuộc khu vực kinh 
tế tư nhân… Đặc biệt, với thực trạng đáng 
quan ngại trong sự phát triển của khu vực 
kinh tế tư nhân hiện nay là tỷ lệ hộ kinh 
doanh còn rất lớn, Chính phủ cần gia tăng 
các cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo 
điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng 
quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự 
nguyện liên kết hình thành các hình thức 
tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt 
động kinh doanh theo mô hình DN, qua 
đó làm tăng số lượng DN tư nhân, cũng 
như cải thiện năng lực cạnh tranh của khu 
vực kinh tế tư nhân./.

Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân, nhất 
là các DN tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản 

trong quá trình phát triển như hạn chế 
trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất 

đai, khó khăn trong tiếp cận thị trường…
Đậu Anh Tuấn  

Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LÀ “CHÌA KHÓA” TĂNG 
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

THEO CÁC CHUYÊN GIA, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIÚP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TIỀM NĂNG CỦA DOANH NGHIỆP (DN) VÀ LÀ “CHÌA 
KHÓA” ĐỂ DN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM ĐANG NGÀY CÀNG HỘI NHẬP MẠNH MẼ, SÂU RỘNG 

VÀO NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU. DO ĐÓ, CÁC DN CẦN ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NÀY TRÊN MỌI BÌNH DIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA DN.

 ❱ THIỆN TRẦN

Doanh nghiệp Việt chi cho đổi 
mới sáng tạo còn ít
Bình luận về thực trạng đổi mới sáng 

tạo của nền kinh tế và DN trong những 
năm gần đây, TS. Nguyễn Minh Thảo 
- Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường 
kinh doanh và năng lực cạnh tranh, 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 
ương - cho biết, ở cấp độ quốc gia, Việt 
Nam đang có những bước tiến tích cực 
trong bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ Thế giới (WIPO). Cụ thể, 
năm 2015, Việt Nam đứng thứ 52/141 
nền kinh tế, đến năm 2021, Việt Nam 
đã vươn lên vị trí 44/132 nền kinh tế, 
giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia 
có cùng mức thu nhập. Mặc dù vậy, 
Việt Nam vẫn đứng sau khá nhiều 
nước trong khu vực về năng lực đổi 
mới sáng tạo như Malaysia, Singapore, 
Trung Quốc, Nhật Bản… Đặc biệt, tỷ 
lệ chi cho khoa học công nghệ (bao 
gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân) 
của Việt Nam chỉ khoảng 0,44% GDP, 
đứng sau Singapore (2,22% GDP), 
Malaysia (1,44% GDP), Thái Lan 
(0,78% GDP)… Ở cấp độ DN, dẫn một 
kết quả nghiên cứu của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, bà Thảo cho biết, các 
DN Việt vẫn chưa thực sự chú trọng 
đến các hoạt động đổi mới sáng tạo, 
thể hiện ở chỗ các DN chỉ chi khoảng 
1,6% doanh thu hằng năm cho hoạt 
động nghiên cứu và phát triển (R&D), 
thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực 
như Lào (14,5%), Philippines (3,6%), 
Malaysia (2,6%). Ngoài ra, khoảng 80% 
DN cho biết chưa có hợp tác với đơn 
vị, tổ chức khác để thực hiện các hoạt 
động đổi mới sáng tạo. 

Đề cập đến những rào cản hạn 
chế DN Việt đẩy mạnh đổi mới sáng 
tạo, TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch 
thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp 
hội DN nhỏ và vừa Việt Nam - cho 
rằng, để đổi mới sáng tạo, DN cần đầu 
tư rất lớn vào hoạt động R&D, trong 
khi đó các DN Việt Nam đa phần có 
quy mô vừa và nhỏ, nên thường chưa 
cân đối được ưu tiên tài chính cho 
R&D. Bên cạnh đó, R&D là hoạt động 
đầu tư mạo hiểm và khó kiểm soát hiệu 
quả hơn so với các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thông thường, khiến các 
DN, thậm chí cả những DN có tiềm 
lực tài chính mạnh cũng ngần ngại “đổ 
tiền” vào các hoạt động này do không 
dám chấp nhận thất bại. Một yếu tố 
nữa cần có để thực hiện các hoạt động 
đổi mới sáng tạo được ông Nam nhấn 
mạnh đó là yêu cầu về nguồn nhân lực 
có chất lượng cao, trong khi mặt bằng 
chung về chất lượng nguồn nhân lực 

DN cần xác định, lựa chọn từng khâu để tiến hành từng bước đi đổi mới sáng tạo phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển của DN. Ảnh tư liệu

trong các DN nhìn chung còn ở mức 
thấp; cùng với đó, các DN cũng chưa 
chú trọng nhiều vào việc đào tạo nâng 
cao năng lực nguồn nhân lực phục vụ 
đổi mới sáng tạo, thiếu hệ thống đánh 
giá năng lực nhân viên về đổi mới 
sáng tạo… 

Bên cạnh những rào cản xuất phát từ 
nội tại bản thân DN, theo bà Thảo, hiện 
nay, phần lớn DN vẫn khó “chạm” tới 
các chính sách hỗ trợ, qua đó làm giảm 
khả năng đầu tư cho đổi mới sáng tạo. 
Đơn cử, bà Thảo cho biết, Luật Hỗ trợ 
DN nhỏ và vừa đã thực thi được hơn 4 

năm, tuy nhiên, theo một kết quả khảo 
sát gần đây của Liên đoàn Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 
mới có khoảng gần 8% DN cho biết đã 
nhận được hỗ trợ từ các chương trình 
trong khuôn khổ Luật Hỗ trợ DN nhỏ 
và vừa. “Vẫn còn một khoảng cách khá 
lớn từ chính sách đến thực tiễn, khiến 
phần lớn DN vẫn chưa được hưởng lợi 
từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước” 
- bà Thảo nhấn mạnh.

Sức ép từ hội nhập 
Theo các chuyên gia, Việt Nam đã 

và đang hội nhập ngày càng mạnh 
mẽ, sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu 
thông qua việc ký kết, thực thi nhiều 
hiệp định thương mại tự do (FTA) và 
một số FTA thế hệ mới. Trong đó, các 
FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP), FTA Việt Nam - Liên 
minh châu Âu, Hiệp định Đối tác kinh 
tế toàn diện khu vực (RCEP)… sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp tới hoạt động đổi mới 
sáng tạo của DN trên khía cạnh thương 
mại và sở hữu trí tuệ. 

Thông tin cụ thể, TS. Nguyễn Thị 
Thu Trang - Giám đốc Trung tâm 
WTO và Hội nhập, VCCI - cho biết, ở 
khía cạnh thương mại, các FTA thế hệ 
mới mở ra cơ hội mở rộng thị trường, 
nhờ thuế quan được gỡ bỏ. Thị trường 
được mở rộng tạo cơ hội cho DN mở 
rộng quy mô, tăng doanh thu và lợi 

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo đến năm 2030 đặt ra mục tiêu, đến năm 2030, số DN 
đạt tiêu chí DN khoa học, công nghệ và số DN khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tăng 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ DN có 
hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40% trong tổng số DN.

nhuận, nhờ đó DN có thêm nguồn lực 
tài chính đầu tư nhiều hơn vào R&D, 
từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Mặt 
khác, mức độ cạnh tranh rất lớn khi 
thực thi các FTA buộc DN phải đổi 
mới sáng tạo (thông qua R&D) để 
cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của khách hàng… Ở khía cạnh sở 
hữu trí tuệ, các FTA thế hệ mới đưa 
ra những tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ 
cao hơn, khắt khe hơn. Do đó, khi DN 
được hưởng các tiêu chuẩn bảo hộ cao 
hơn đối với các thành quả của hoạt 
động sáng tạo trong bối cảnh vi phạm 
bản quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia 
tăng, sẽ khuyến khích DN đầu tư vào 
các hoạt động R&D, đổi mới sáng tạo 
nhiều hơn và đóng vai trò chính trong 
việc nâng cao khả năng cạnh tranh của 
các DN dựa trên công nghệ. 

Trước bối cảnh đó, đưa khuyến nghị 
đến cộng đồng DN, ông Tô Hoài Nam 
chia sẻ, đổi mới sáng tạo trong DN tập 
trung vào các nội dung chủ yếu như đổi 
mới sản phẩm (bắt đầu từ nghiên cứu 
thiết kế sản phẩm mới), đổi mới quy 
trình (bao gồm quy trình sản xuất, quy 
trình quản lý dựa trên công nghệ), đổi 
mới công nghệ, đổi mới cách thức tiếp 
cận và phát triển thị trường... Do đó, 
DN cần xác định, lựa chọn từng khâu 
để tiến hành từng bước đi đổi mới sáng 
tạo phù hợp với kế hoạch, chiến lược 
phát triển của DN./.

Việt Nam đang có những bước tiến tích cực trong 
bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 

của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO).
TS. Nguyễn Minh Thảo 

Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh,
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
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GỠ “RÀO CẢN” ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN 
TÍN DỤNG XANH CỦA DOANH NGHIỆP

THEO CÁC CHUYÊN GIA, VIỆC LỰA CHỌN MÔ HÌNH KINH TẾ XANH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐANG DẦN TRỞ THÀNH XU THẾ 
TẤT YẾU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP (DN) VIỆT NAM THEO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG TRÊN THẾ GIỚI. TUY NHIÊN, 

HIỆN CÁC DN VẪN CÒN GẶP KHÁ NHIỀU RÀO CẢN TRONG VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN TÍN DỤNG XANH ĐỂ THỰC HIỆN CÁC 
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT THEO HƯỚNG “XANH HÓA”.

 ❱MẠNH NGUYỄN

Tín dụng xanh mới chiếm khoảng 
5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế
Từ năm 2018, Ngân hàng Nhà nước 

đã ban hành Đề án Phát triển ngân 
hàng xanh tại Việt Nam, với mục tiêu 
từng bước “xanh hóa” hoạt động ngân 
hàng, hướng dòng vốn tín dụng vào 
việc tài trợ các dự án thân thiện với môi 
trường, góp phần tích cực thúc đẩy tăng 
trưởng xanh và phát triển bền vững. 
Đề án là cơ sở pháp lý quan trọng cho 
các ngân hàng đẩy mạnh phát triển tín 
dụng xanh. Theo số liệu thống kê của 
Ngân hàng Nhà nước, đến nay, trong 
toàn hệ thống ngân hàng đã có khoảng 
gần 70 tổ chức tín dụng triển khai tín 
dụng xanh. Về dư nợ tín dụng, tính đến 
ngày 31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng 
xanh của ngành ngân hàng đạt khoảng 
451.000 tỷ đồng, tăng 35,5% so với thời 
điểm cuối năm 2020 và gấp 2,5 lần so 
với năm 2017.

Mặc dù tăng trưởng tín dụng xanh 
đang gia tăng theo từng năm, tuy 
nhiên, theo TS. Cấn Văn Lực - Thành 
viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài 
chính, tiền tệ Quốc gia, hiện dư nợ tín 
dụng xanh mới chỉ chiếm khoảng 5% 
tổng dư nợ toàn nền kinh tế cho thấy 
các DN vẫn chưa tiếp cận được nhiều 
nguồn tín dụng này, cũng như dư địa 
để phát triển tín dụng xanh còn khá 
lớn. Đề cập đến nguyên nhân khiến 
DN vẫn hạn chế trong tiếp cận tín 
dụng xanh, ông Lực cho rằng, trước 
hết, khung pháp lý về tín dụng xanh 
vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh, khi còn 
thiếu các quy định về tiêu chí thẩm 
định, đánh giá tăng trưởng và rủi ro 
đối với các dự án xanh. Thêm vào đó, 
các quy định, tiêu chí về danh mục 
ngành, lĩnh vực xanh còn chưa cụ thể, 
dẫn đến khó khăn cho các tổ chức tín 
dụng khi lựa chọn, thẩm định và xét 
duyệt hồ sơ vay vốn tín dụng xanh. Bên 
cạnh đó, đối với các dự án đầu tư, kinh 
doanh theo yêu cầu phát triển xanh đòi 
hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi 
vốn chậm. Do vậy, trong thực tiễn kinh 
doanh, nhiều tổ chức tín dụng vẫn ưu 
tiên cho vay các dự án có thời gian quay 
vòng vốn nhanh, khả năng thu hồi vốn 
được đảm bảo, nhất là trong bối cảnh 
các quy định về phát triển tín dụng 
xanh cơ bản mới chỉ mang tính chất 
định hướng, khuyến khích các tổ chức 
tín dụng thực hiện mà chưa mang tính 
bắt buộc. 

Một rào cản nữa được PGS,TS. Đinh 
Trọng Thịnh - Giảng viên cao cấp Học 
viện Tài chính - chia sẻ đó là, khi các 

Đến nay, trong toàn hệ thống ngân hàng đã có khoảng gần 70 tổ chức tín dụng triển khai tín dụng xanh. Ảnh: SHB

DN muốn tiếp cận tín dụng xanh cần 
chứng minh phương án kinh doanh 
đáp ứng được các điều kiện khắt khe 
về bảo vệ môi trường; cũng như phải 
khẳng định được tính hiệu quả, khả 
thi, chứng minh được khả năng bảo 
đảm đầu ra của sản phẩm… Thậm chí, 
theo ông Thịnh, tín dụng xanh được 
cấp cho các dự án sản xuất, kinh doanh 
mà không gây rủi ro về môi trường, tuy 
nhiên, không phải dự án nào có yếu 
tố “xanh” cũng được cấp tín dụng, các 

ngân hàng cũng có những tiêu chí nhất 
định, nên đôi khi khả năng tiếp cận tín 
dụng xanh của DN còn phụ thuộc vào 
“khẩu vị” của từng ngân hàng.

Cần hoàn thiện khuôn khổ 
pháp lý cho tín dụng xanh
Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ 

tịch Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam - cho biết, cộng đồng 
DN ngày càng nhận thức rõ hơn vai 
trò, xu thế tất yếu và tác động tích cực 
của mô hình sản xuất, kinh doanh theo 
định hướng phát triển xanh, bền vững, 
đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị 
trường, nhất là các đối tác nước ngoài. 
“Hiện nay, phát triển theo xu hướng 
“xanh hóa” đã không còn là vấn đề của 
những DN lớn, DN mạnh, mà đã trở 
thành lợi ích sát sườn của tất cả DN, 
ngày càng được nhiều DN quy mô vừa 
và nhỏ theo đuổi” - ông Phòng nhấn 
mạnh và cho biết thêm, các DN đang 
dần chuyển mình trong tư duy và hành 
động sản xuất, kinh doanh. Điều này 
sẽ thúc đẩy nhu cầu về nguồn vốn tín 
dụng xanh tăng nhanh trong thời gian 
tới, vì vậy cần nhiều giải pháp đồng bộ 
để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng 
xanh của DN.

Đưa khuyến nghị cụ thể, PGS,TS. 
Đinh Trọng Thịnh cho rằng, cơ quan 
quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn 

Đề án Phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam đặt ra mục 
tiêu, phấn đấu đến năm 2025, tất cả 100% ngân hàng 
thực hiện đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt 
động cấp tín dụng; 60% ngân hàng tiếp cận được nguồn 
vốn xanh và triển khai cho vay các dự án tín dụng xanh. 

thiện khuôn khổ pháp lý cho tín dụng 
xanh, trong đó chú trọng và hoàn thiện 
các tiêu chuẩn cụ thể về tín dụng xanh, 
cũng như danh mục các ngành, lĩnh 
vực xanh để các ngân hàng làm căn cứ 
lựa chọn, xét duyệt cấp tín dụng. Đặc 
biệt, để các ngân hàng “mặn mà” hơn 
với việc phát triển tín dụng xanh, Nhà 
nước nên có các chính sách hỗ trợ cụ 
thể đối với các ngân hàng như được 
cung cấp các khoản vay ưu đãi, được cấp 
bù lãi suất chênh lệch... Các ngân hàng 
có tỷ trọng cho vay tín dụng xanh cao 
cũng nên được ưu tiên tiếp cận nguồn 
vốn vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế, 
đối tác phát triển. Về phần mình, các 
ngân hàng cần chủ động nghiên cứu, 
xây dựng chính sách về tín dụng xanh, 
phát triển đa dạng các sản phẩm tín 
dụng xanh nhằm đáp ứng rộng rãi hơn 
nhu cầu của DN. Đồng thời, tạo điều 
kiện thuận lợi, thông thoáng cho DN 
về mặt thủ tục vay vốn, rút ngắn thời 
gian thẩm định hồ sơ vay vốn…

TS. Cấn Văn Lực cũng đưa ra lưu ý, 
để tiếp cận vốn vay thành công, các DN 
cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ tài 
chính, trong đó, báo cáo tài chính phải 
minh bạch, rõ ràng; cùng với đó, DN 
phải xây dựng phương án sản xuất, 
kinh doanh hiệu quả, khả thi, phù hợp 
với thực tế… làm cơ sở để các tổ chức 
tín dụng thẩm định cho vay./.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng 
xanh của ngành ngân hàng đạt khoảng 451.000 tỷ 

đồng, tăng 35,5% so với thời điểm cuối năm 2020 và 
gấp 2,5 lần so với năm 2017.
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 ❱ LÊ HÒA

Thiếu nguồn nhân lực 
công nghệ cao
Thời gian qua, không ít HTX đã 

gặt hái được những thành công nhờ 
mạnh dạn ứng dụng thương mại điện 
tử, coi đây là con đường tất yếu để tiếp 
cận khách hàng. Chẳng hạn như HTX 
nông nghiệp và dịch vụ Vương Ngọc 
Thảo (Lào Cai) tuy mới bán hàng trên 
trang Tik Tok hơn một tháng nhưng 
đã thu được hơn 1 tỷ đồng; HTX Suối 
Giàng (Yên Bái), thông qua gian hàng 
điện tử của Liên minh HTX Việt Nam 
trên trang Alibaba, HTX đã ký hợp 
đồng xuất khẩu chè sang Nhật Bản với 
giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp 
Sơn Thủy (Hòa Bình) Bùi Văn Miển 
cho biết, tiếp nối thành công từ vụ 
nhãn năm ngoái, năm 2022, HTX sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh bán hàng trực tuyến 
ở các sàn thương mại điện tử để phát 
triển chuỗi giá trị, hạn chế tình trạng 
được mùa mất giá và giảm bớt chi phí. 
Còn theo Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị HTX Thương mại nông nghiệp 
và Dịch vụ CPA (Gia Lai) Đoàn Hữu 
Thắng, bên cạnh phương thức truyền 
thống, HTX đã từng bước mở rộng thị 
trường tiêu thụ các sản phẩm cà phê, 
mật ong... qua hình thức online. Vì thế, 
HTX đã từng bước quảng bá sản phẩm 
tại các sàn thương mại điện tử Shopee, 
Sendo, ocopgialai hay đăng tải thông 
tin giới thiệu sản phẩm qua Fanpage 
và Website của HTX. Điều này không 
những giúp khách hàng cập nhật thông 
tin về HTX nhanh hơn mà còn dễ dàng 
so sánh giá cả với các sản phẩm cùng 
loại của đơn vị khác. 

Tuy nhiên, bên cạnh những HTX 
thành công cũng có không ít HTX 
đang gặp trở ngại trong quá trình nhập 
cuộc đua thương mại điện tử, nhất là 
thiếu nguồn nhân lực công nghệ cao. 
Giám đốc HTX Tân Hoàng Trà (Thái 
Nguyên) Phạm Xuân Thủy cho biết, 
HTX đã có vùng nguyên liệu đạt tiêu 
chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt ở Việt Nam), đã đầu 
tư cho chế biến, mẫu mã nhưng hiện 
nay, việc bán hàng chủ yếu là theo cách 
truyền thống vì thành viên HTX là 
người lớn tuổi, chưa thông thạo trong 
việc sử dụng công nghệ. 

Tương tự, Chủ tịch Liên minh HTX 
tỉnh Yên Bái Đỗ Nhân Đạo cho hay, tỷ 
lệ HTX của tỉnh sử dụng thành thạo 
công nghệ thông tin, kết nối nhóm, 
đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện 
tử chiếm tỷ lệ chưa cao. Hơn nữa, số 
lượng HTX ứng dụng các phần mềm 

Sự đa dạng của các sàn thương mại điện tử chính là cơ hội cho các HTX phát triển. Ảnh: TTXVN

kế toán, khai thuế, quản lý sản xuất, 
hóa đơn điện tử, chữ ký số… còn ít bởi 
năng lực, trình độ về số hóa, công nghệ 
thông tin của HTX còn hạn chế; hạ tầng 
công nghệ thông tin của một số HTX 
lạc hậu, thậm chí nhiều HTX chưa có 
máy tính, thiết bị kết nối internet.

Cần nhiều hình thức hỗ trợ 
để hợp tác xã phát triển
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam 

Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, sự đa dạng 
của các sàn thương mại điện tử chính 
là cơ hội cho các HTX, bởi có sự cạnh 
tranh giữa các sàn, mang đến cho các 
HTX nhiều lựa chọn. Theo ông Bảo, 
nhờ sớm nhận ra vai trò của thương 
mại điện tử trong việc sản xuất và mở 
rộng đầu ra cho HTX, ngoài xây dựng 
trang bán hàng trực tuyến trong nước, 

Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 
của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII) đặt mục tiêu: 
Đến năm 2030, có 45.000 HTX với 8 triệu thành viên; trên 
5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2045, phấn đấu thu hút 
tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể; 
phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong 
bảng xếp hạng 300 HTX lớn nhất toàn cầu do Liên minh 
HTX quốc tế công nhận...

Liên minh HTX Việt Nam còn thiết 
kế gian hàng trên trang thương mại 
điện tử Alibaba. Thông qua đó, đã hỗ 
trợ nhiều doanh nghiệp (DN), HTX 
xuất khẩu nông sản thành công. Để hỗ 
trợ các HTX về nguồn nhân lực công 
nghệ cao, tới đây, Liên minh HTX Việt 
Nam sẽ xây dựng chương trình đào 
tạo cho HTX và cán bộ HTX về xúc 
tiến thương mại và thương mại điện 
tử; đồng thời kết hợp với các DN đào 
tạo trực tiếp, trực tuyến theo hình thức 
cầm tay chỉ việc và tập trung đào tạo 
các dịch vụ mà HTX đang cần. 

Theo các chuyên gia, để đưa mỗi 
nông dân trở thành một thương 
nhân, mỗi HTX phát triển thành một 
DN ứng dụng công nghệ số, các sàn 
thương mại điện tử cần tăng cường hỗ 

Năm 2022, HTX sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh bán hàng trực tuyến ở các 
sàn thương mại điện tử để phát 
triển chuỗi giá trị, hạn chế tình 

trạng được mùa mất giá và giảm 
bớt chi phí. 
Bùi Văn Miển

Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy (Hòa Bình) 

trợ các HTX về việc đào tạo, tập huấn, 
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Về phía 
các HTX cần có một tư duy đổi mới để 
có thể tận dụng được hết mức các lợi 
ích của thương mại điện tử. Bởi kinh 
doanh qua sàn thương mại điện tử 
không chỉ dừng lại ở thu hoạch và bán 
hàng mà cần có sự đầu tư vào các khâu 
như đóng gói, hậu cần, vận chuyển hay 
làm hình ảnh quảng bá để cải tiến cách 
làm và phát triển sản xuất kinh doanh 
một cách tối ưu.

Ngoài ra, để tận dụng thương mại 
điện tử hiệu quả, nhiều ý kiến cho 
rằng, các HTX cần xác định rõ được 
khách hàng mục tiêu, phân khúc thị 
trường, tiêu chuẩn chất lượng có thể 
đáp ứng… sau đó số hóa các bước 
trên, hướng đến phương thức xúc 
tiến thương mại online. Mặt khác, các 
HTX cần đẩy mạnh bán hàng đa kênh, 
nhất là trên các sàn thương mại điện 
tử xuyên biên giới thay vì chỉ có bán 
trên một Fanpage hay trang Facebook 
cá nhân. Thực tế cho thấy, nếu HTX 
muốn phát triển theo chuỗi hàng hóa 
quy mô lớn thành công, chỉ có ứng 
dụng thương mại điện tử mới phát 
triển được thương hiệu sản phẩm. 
Tuy nhiên, muốn làm tốt được điều 
này, cần tiếp tục có sự quan tâm của 
Nhà nước, của các cấp chính quyền 
và sự nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi 
mới sáng tạo trong hoạt động xúc tiến 
thương mại của các HTX và các tổ 
chức xúc tiến thương mại./.
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gặt hái được những thành công nhờ 
mạnh dạn ứng dụng thương mại điện 
tử, coi đây là con đường tất yếu để tiếp 
cận khách hàng. Chẳng hạn như HTX 
nông nghiệp và dịch vụ Vương Ngọc 
Thảo (Lào Cai) tuy mới bán hàng trên 
trang Tik Tok hơn một tháng nhưng 
đã thu được hơn 1 tỷ đồng; HTX Suối 
Giàng (Yên Bái), thông qua gian hàng 
điện tử của Liên minh HTX Việt Nam 
trên trang Alibaba, HTX đã ký hợp 
đồng xuất khẩu chè sang Nhật Bản với 
giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp 
Sơn Thủy (Hòa Bình) Bùi Văn Miển 
cho biết, tiếp nối thành công từ vụ 
nhãn năm ngoái, năm 2022, HTX sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh bán hàng trực tuyến 
ở các sàn thương mại điện tử để phát 
triển chuỗi giá trị, hạn chế tình trạng 
được mùa mất giá và giảm bớt chi phí. 
Còn theo Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị HTX Thương mại nông nghiệp 
và Dịch vụ CPA (Gia Lai) Đoàn Hữu 
Thắng, bên cạnh phương thức truyền 
thống, HTX đã từng bước mở rộng thị 
trường tiêu thụ các sản phẩm cà phê, 
mật ong... qua hình thức online. Vì thế, 
HTX đã từng bước quảng bá sản phẩm 
tại các sàn thương mại điện tử Shopee, 
Sendo, ocopgialai hay đăng tải thông 
tin giới thiệu sản phẩm qua Fanpage 
và Website của HTX. Điều này không 
những giúp khách hàng cập nhật thông 
tin về HTX nhanh hơn mà còn dễ dàng 
so sánh giá cả với các sản phẩm cùng 
loại của đơn vị khác. 

Tuy nhiên, bên cạnh những HTX 
thành công cũng có không ít HTX 
đang gặp trở ngại trong quá trình nhập 
cuộc đua thương mại điện tử, nhất là 
thiếu nguồn nhân lực công nghệ cao. 
Giám đốc HTX Tân Hoàng Trà (Thái 
Nguyên) Phạm Xuân Thủy cho biết, 
HTX đã có vùng nguyên liệu đạt tiêu 
chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt ở Việt Nam), đã đầu 
tư cho chế biến, mẫu mã nhưng hiện 
nay, việc bán hàng chủ yếu là theo cách 
truyền thống vì thành viên HTX là 
người lớn tuổi, chưa thông thạo trong 
việc sử dụng công nghệ. 

Tương tự, Chủ tịch Liên minh HTX 
tỉnh Yên Bái Đỗ Nhân Đạo cho hay, tỷ 
lệ HTX của tỉnh sử dụng thành thạo 
công nghệ thông tin, kết nối nhóm, 
đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện 
tử chiếm tỷ lệ chưa cao. Hơn nữa, số 
lượng HTX ứng dụng các phần mềm 

Sự đa dạng của các sàn thương mại điện tử chính là cơ hội cho các HTX phát triển. Ảnh: TTXVN

kế toán, khai thuế, quản lý sản xuất, 
hóa đơn điện tử, chữ ký số… còn ít bởi 
năng lực, trình độ về số hóa, công nghệ 
thông tin của HTX còn hạn chế; hạ tầng 
công nghệ thông tin của một số HTX 
lạc hậu, thậm chí nhiều HTX chưa có 
máy tính, thiết bị kết nối internet.

Cần nhiều hình thức hỗ trợ 
để hợp tác xã phát triển
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam 

Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, sự đa dạng 
của các sàn thương mại điện tử chính 
là cơ hội cho các HTX, bởi có sự cạnh 
tranh giữa các sàn, mang đến cho các 
HTX nhiều lựa chọn. Theo ông Bảo, 
nhờ sớm nhận ra vai trò của thương 
mại điện tử trong việc sản xuất và mở 
rộng đầu ra cho HTX, ngoài xây dựng 
trang bán hàng trực tuyến trong nước, 

Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 
của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII) đặt mục tiêu: 
Đến năm 2030, có 45.000 HTX với 8 triệu thành viên; trên 
5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2045, phấn đấu thu hút 
tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể; 
phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong 
bảng xếp hạng 300 HTX lớn nhất toàn cầu do Liên minh 
HTX quốc tế công nhận...

Liên minh HTX Việt Nam còn thiết 
kế gian hàng trên trang thương mại 
điện tử Alibaba. Thông qua đó, đã hỗ 
trợ nhiều doanh nghiệp (DN), HTX 
xuất khẩu nông sản thành công. Để hỗ 
trợ các HTX về nguồn nhân lực công 
nghệ cao, tới đây, Liên minh HTX Việt 
Nam sẽ xây dựng chương trình đào 
tạo cho HTX và cán bộ HTX về xúc 
tiến thương mại và thương mại điện 
tử; đồng thời kết hợp với các DN đào 
tạo trực tiếp, trực tuyến theo hình thức 
cầm tay chỉ việc và tập trung đào tạo 
các dịch vụ mà HTX đang cần. 

Theo các chuyên gia, để đưa mỗi 
nông dân trở thành một thương 
nhân, mỗi HTX phát triển thành một 
DN ứng dụng công nghệ số, các sàn 
thương mại điện tử cần tăng cường hỗ 

Năm 2022, HTX sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh bán hàng trực tuyến ở các 
sàn thương mại điện tử để phát 
triển chuỗi giá trị, hạn chế tình 

trạng được mùa mất giá và giảm 
bớt chi phí. 
Bùi Văn Miển

Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy (Hòa Bình) 

trợ các HTX về việc đào tạo, tập huấn, 
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Về phía 
các HTX cần có một tư duy đổi mới để 
có thể tận dụng được hết mức các lợi 
ích của thương mại điện tử. Bởi kinh 
doanh qua sàn thương mại điện tử 
không chỉ dừng lại ở thu hoạch và bán 
hàng mà cần có sự đầu tư vào các khâu 
như đóng gói, hậu cần, vận chuyển hay 
làm hình ảnh quảng bá để cải tiến cách 
làm và phát triển sản xuất kinh doanh 
một cách tối ưu.

Ngoài ra, để tận dụng thương mại 
điện tử hiệu quả, nhiều ý kiến cho 
rằng, các HTX cần xác định rõ được 
khách hàng mục tiêu, phân khúc thị 
trường, tiêu chuẩn chất lượng có thể 
đáp ứng… sau đó số hóa các bước 
trên, hướng đến phương thức xúc 
tiến thương mại online. Mặt khác, các 
HTX cần đẩy mạnh bán hàng đa kênh, 
nhất là trên các sàn thương mại điện 
tử xuyên biên giới thay vì chỉ có bán 
trên một Fanpage hay trang Facebook 
cá nhân. Thực tế cho thấy, nếu HTX 
muốn phát triển theo chuỗi hàng hóa 
quy mô lớn thành công, chỉ có ứng 
dụng thương mại điện tử mới phát 
triển được thương hiệu sản phẩm. 
Tuy nhiên, muốn làm tốt được điều 
này, cần tiếp tục có sự quan tâm của 
Nhà nước, của các cấp chính quyền 
và sự nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi 
mới sáng tạo trong hoạt động xúc tiến 
thương mại của các HTX và các tổ 
chức xúc tiến thương mại./.
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Nợ xấu vẫn khó bán, vì sao?
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VỚI GIÁ TRỊ TỪ VÀI TRĂM TRIỆU ĐẾN HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG KỂ TỪ ĐẦU 
NĂM ĐẾN NAY. ĐIỀU ĐÁNG NÓI, KHÔNG ÍT KHOẢN NỢ DÙ ĐÃ ĐƯỢC CÁC 
NGÂN HÀNG GIẢM GIÁ SÂU NHƯNG VẪN CHƯA “THOÁT Ế” BỞI NHIỀU 
NGUYÊN NHÂN. 

 ❱ THÀNH ĐỨC

Đấu giá TSBĐ là một trong các phương 
thức xử lý nợ xấu mà các ngân hàng 
thường lựa chọn. Sức ép về việc nợ xấu sẽ 
gia tăng do các quy định về giãn, hoãn nợ 
hết hiệu lực kể từ ngày 30/6/2022 khiến 
nhiều ngân hàng rốt ráo rao bán TSBĐ 
nhằm thu hồi các khoản nợ. 

Ngân hàng chật vật bán nợ xấu
Tính riêng từ đầu tháng 5/2022 đến 

nay, nhóm ngân hàng thương mại 
nhà nước đã có nhiều thông báo liên 
quan đến bán nợ, phát mại tài sản. Cụ 
thể, Ngân hàng Thương mại cổ phần 
(TMCP) Ngoại thương Việt Nam đã 
đăng 15 thông báo. Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 
đăng 47 thông báo, Ngân hàng TMCP 
Công Thương Việt Nam cũng có số 
thông báo tương tự. Đáng lưu ý, Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn có tới 88 thông báo. 

Phần lớn các TSBĐ mà ngân hàng 
rao bán là ô tô, nhà xưởng, bất động sản 
(BĐS)… có giá trị từ vài trăm triệu đến 

hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều tài sản đã 
được rao bán hàng chục lần, thậm chí 
hạ giá sâu. Đơn cử, mới đây, BIDV Chi 
nhánh Nam Hà Nội đã thông báo bán 
đấu giá lần thứ 11 khoản nợ của Công ty 
TNHH Ngọc Linh với giá khởi điểm hơn 
1.154 tỷ đồng. So với mức giá chào bán 
lần đầu hồi cuối năm 2020, giá khởi điểm 
của khoản nợ này đã giảm hơn 1.000 tỷ 
đồng sau 11 lần chào bán. 

Không chỉ BIDV hay các ngân hàng 
thương mại nhà nước, nhiều ngân hàng 
TMCP tư nhân cũng chật vật với việc 
bán nợ. Điển hình, Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) từng 
thông báo bán đấu giá không tách rời 18 
khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản tại 
Dự án Khu công nghiệp Phong Phú với 
mức giá bán khởi điểm là 11.810 tỷ đồng, 
thấp hơn 4.386 tỷ đồng so với tổng giá 
trị khoản nợ. Mặc dù Sacombank chấp 
nhận mất khoản tiền lãi hơn 4.300 tỷ 
đồng để thanh lý khoản nợ xấu nhưng 
tài sản này vẫn không dễ bán. 

Theo chia sẻ của các ngân hàng, một 
trong những nguyên nhân khiến việc bán 
đấu giá TSBĐ gặp nhiều khó khăn là do 

các quy định liên quan đến đất đai, dự án 
BĐS, định giá tài sản khá phức tạp. Việc 
mua bán cần sự đồng thuận của chủ tài 
sản và các cơ sở pháp lý về quyền mua và 
quyền bán của ngân hàng. Không ít TSBĐ 
liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân nên 
việc sang tên sở hữu mất nhiều thời gian.

Liên quan đến việc đấu giá các khoản 
nợ xấu là dự án BĐS, báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: Ngoài 
việc tuân thủ pháp luật về xử lý TSBĐ, 
bên nhận chuyển nhượng còn phải đáp 
ứng các quy định về kinh doanh BĐS, 
đầu tư, xây dựng. Thực tế, sau khi bán 
đấu giá công khai TSBĐ và xác định 
được người trúng đấu giá, ngân hàng lại 
không thực hiện được thủ tục đăng ký 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho người 
chuyển nhượng do chưa đáp ứng được 
tiêu chuẩn, năng lực theo quy định. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý 
về định giá
Lý giải nguyên nhân khiến các ngân 

hàng khó bán TSBĐ, TS. Cấn Văn 
Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng của 
BIDV - cho rằng nền kinh tế gặp nhiều 
khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, thanh khoản thị trường giao 
dịch tài sản còn thấp. Đáng lưu ý, theo 
quy định, ngân hàng không được phép 
giảm giá quá nhiều TSBĐ nên mỗi lần 
phát mại, giá chỉ giảm nhỏ giọt, dẫn 
đến việc bán đấu giá tới 5 - 10 lần vẫn 
bất thành. Chưa kể nhiều trường hợp, 
bên đi vay thiếu hợp tác nên dù có hoàn 
tất thủ tục đấu giá thì quá trình chuyển 
giao tài sản còn rất phức tạp.

Mặt khác, theo TS. Nguyễn Trí Hiếu 
- chuyên gia tài chính ngân hàng, việc 
định giá chưa sát với thị trường nên 
nhiều TSBĐ hạ giá vẫn khó bán. Để thu 
hồi nợ nhanh, các ngân hàng cần hạ giá 
tài sản so với giá thị trường, tạo cơ hội 
cho các nhà đầu tư, người mua nhà ở có 
thể mua với giá thấp.  

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, quy định 
hiện nay không cho phép bên bán giảm 
giá quá sâu trong mỗi lần đấu giá là một 
rào cản. “Điều này cũng lý giải vì sao các 
nhà băng phải tổ chức bán đấu giá nhiều 
lần để thu hồi các khoản nợ xấu” - ông 
Hiếu nhấn mạnh, đồng thời gợi mở: Để 
đẩy nhanh quá trình phát mại tài sản, 
giá khởi điểm có thể được xác định 
bằng chính giá trị khoản nợ ngân hàng 
và cộng thêm một khoản tiền. Trường 
hợp đấu giá thành công, tài sản thuộc về 
người thắng đấu giá và khoản tiền dư ra 
so với giá khởi điểm có thể thanh toán 
chi phí đấu giá. Còn nếu không ai đấu 
giá cao hơn mức giá khởi điểm thì ngân 
hàng là người nhận TSBĐ và xử lý tài 
sản đó.

Từ kinh nghiệm thực tế về xử lý nợ xấu 
của ngân hàng mình, Phó Tổng Giám 
đốc BIDV Phan Thanh Hải chỉ rõ: Việc 
thiếu các quy định, hướng dẫn cách thức 
thẩm định giá khoản nợ đã gây khó khăn 
cho tổ chức tín dụng cũng như khách 
hàng trong việc xem xét giá trị khoản nợ, 
dẫn đến hoạt động mua bán nợ tiềm ẩn 
nhiều rủi ro. Do đó, theo ông Hải, cần có 
cơ chế xác định giá trị khoản nợ. Đây là 
cơ sở để tạo dựng thị trường mua bán nợ 
chuyên nghiệp, công khai, minh bạch./.
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Công Thương Việt Nam cũng có số 
thông báo tương tự. Đáng lưu ý, Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn có tới 88 thông báo. 

Phần lớn các TSBĐ mà ngân hàng 
rao bán là ô tô, nhà xưởng, bất động sản 
(BĐS)… có giá trị từ vài trăm triệu đến 

hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều tài sản đã 
được rao bán hàng chục lần, thậm chí 
hạ giá sâu. Đơn cử, mới đây, BIDV Chi 
nhánh Nam Hà Nội đã thông báo bán 
đấu giá lần thứ 11 khoản nợ của Công ty 
TNHH Ngọc Linh với giá khởi điểm hơn 
1.154 tỷ đồng. So với mức giá chào bán 
lần đầu hồi cuối năm 2020, giá khởi điểm 
của khoản nợ này đã giảm hơn 1.000 tỷ 
đồng sau 11 lần chào bán. 

Không chỉ BIDV hay các ngân hàng 
thương mại nhà nước, nhiều ngân hàng 
TMCP tư nhân cũng chật vật với việc 
bán nợ. Điển hình, Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) từng 
thông báo bán đấu giá không tách rời 18 
khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản tại 
Dự án Khu công nghiệp Phong Phú với 
mức giá bán khởi điểm là 11.810 tỷ đồng, 
thấp hơn 4.386 tỷ đồng so với tổng giá 
trị khoản nợ. Mặc dù Sacombank chấp 
nhận mất khoản tiền lãi hơn 4.300 tỷ 
đồng để thanh lý khoản nợ xấu nhưng 
tài sản này vẫn không dễ bán. 

Theo chia sẻ của các ngân hàng, một 
trong những nguyên nhân khiến việc bán 
đấu giá TSBĐ gặp nhiều khó khăn là do 

các quy định liên quan đến đất đai, dự án 
BĐS, định giá tài sản khá phức tạp. Việc 
mua bán cần sự đồng thuận của chủ tài 
sản và các cơ sở pháp lý về quyền mua và 
quyền bán của ngân hàng. Không ít TSBĐ 
liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân nên 
việc sang tên sở hữu mất nhiều thời gian.

Liên quan đến việc đấu giá các khoản 
nợ xấu là dự án BĐS, báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: Ngoài 
việc tuân thủ pháp luật về xử lý TSBĐ, 
bên nhận chuyển nhượng còn phải đáp 
ứng các quy định về kinh doanh BĐS, 
đầu tư, xây dựng. Thực tế, sau khi bán 
đấu giá công khai TSBĐ và xác định 
được người trúng đấu giá, ngân hàng lại 
không thực hiện được thủ tục đăng ký 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho người 
chuyển nhượng do chưa đáp ứng được 
tiêu chuẩn, năng lực theo quy định. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý 
về định giá
Lý giải nguyên nhân khiến các ngân 

hàng khó bán TSBĐ, TS. Cấn Văn 
Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng của 
BIDV - cho rằng nền kinh tế gặp nhiều 
khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, thanh khoản thị trường giao 
dịch tài sản còn thấp. Đáng lưu ý, theo 
quy định, ngân hàng không được phép 
giảm giá quá nhiều TSBĐ nên mỗi lần 
phát mại, giá chỉ giảm nhỏ giọt, dẫn 
đến việc bán đấu giá tới 5 - 10 lần vẫn 
bất thành. Chưa kể nhiều trường hợp, 
bên đi vay thiếu hợp tác nên dù có hoàn 
tất thủ tục đấu giá thì quá trình chuyển 
giao tài sản còn rất phức tạp.

Mặt khác, theo TS. Nguyễn Trí Hiếu 
- chuyên gia tài chính ngân hàng, việc 
định giá chưa sát với thị trường nên 
nhiều TSBĐ hạ giá vẫn khó bán. Để thu 
hồi nợ nhanh, các ngân hàng cần hạ giá 
tài sản so với giá thị trường, tạo cơ hội 
cho các nhà đầu tư, người mua nhà ở có 
thể mua với giá thấp.  

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, quy định 
hiện nay không cho phép bên bán giảm 
giá quá sâu trong mỗi lần đấu giá là một 
rào cản. “Điều này cũng lý giải vì sao các 
nhà băng phải tổ chức bán đấu giá nhiều 
lần để thu hồi các khoản nợ xấu” - ông 
Hiếu nhấn mạnh, đồng thời gợi mở: Để 
đẩy nhanh quá trình phát mại tài sản, 
giá khởi điểm có thể được xác định 
bằng chính giá trị khoản nợ ngân hàng 
và cộng thêm một khoản tiền. Trường 
hợp đấu giá thành công, tài sản thuộc về 
người thắng đấu giá và khoản tiền dư ra 
so với giá khởi điểm có thể thanh toán 
chi phí đấu giá. Còn nếu không ai đấu 
giá cao hơn mức giá khởi điểm thì ngân 
hàng là người nhận TSBĐ và xử lý tài 
sản đó.

Từ kinh nghiệm thực tế về xử lý nợ xấu 
của ngân hàng mình, Phó Tổng Giám 
đốc BIDV Phan Thanh Hải chỉ rõ: Việc 
thiếu các quy định, hướng dẫn cách thức 
thẩm định giá khoản nợ đã gây khó khăn 
cho tổ chức tín dụng cũng như khách 
hàng trong việc xem xét giá trị khoản nợ, 
dẫn đến hoạt động mua bán nợ tiềm ẩn 
nhiều rủi ro. Do đó, theo ông Hải, cần có 
cơ chế xác định giá trị khoản nợ. Đây là 
cơ sở để tạo dựng thị trường mua bán nợ 
chuyên nghiệp, công khai, minh bạch./.
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PHÂN BÓN GIẢ - TÁC HẠI THẬT

Giải quyết thách thức trong bao phủ bảo hiểm y tế

THEO THỐNG KÊ, TRUNG BÌNH MỖI NĂM LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẮT GIỮ KHOẢNG 4.000 VỤ PHÂN BÓN GIẢ. MẶC DÙ LIÊN 
TỤC PHÁT HIỆN VÀ XỬ PHẠT, TUY NHIÊN PHÂN BÓN GIẢ VẪN TRÀN LAN TRÊN THỊ TRƯỜNG, KHIẾN HÀNG TRIỆU NGƯỜI NÔNG DÂN BỊ 

ẢNH HƯỞNG VÀ NHIỀU DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CHÂN CHÍNH ĐANG PHẢI GÁNH CHỊU THIỆT HẠI.

 ❱ THU HUYỀN

Mỗi năm thiệt hại 2,5 tỷ USD 
vì phân bón giả
Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) cho biết, 
trong gần 2 năm qua, giá phân bón đã 
tăng gấp đôi, khiến việc gian lận trong 
sản xuất, kinh doanh phân bón đang 
diễn biến phức tạp hơn. Đứng trước 
lợi nhuận quá lớn, phân bón kém chất 
lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn 
xuất hiện tràn lan trên thị trường, ảnh 
hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích 
của hàng chục triệu hộ nông dân và các 
doanh nghiệp sản xuất chân chính.

Trao đổi về thiệt hại do phân bón 
giả gây ra, Giám đốc Marketing, Công 
ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 
(PVCFC) Lê Tiến Hùng cho biết, việc 
sản xuất phân bón giả, kém chất lượng 
không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà 
còn cả niềm tin của khách hàng. “Hiện 
nay, giá phân bón khoảng 20 triệu đồng/
tấn, nếu như làm giả 200 tấn đã có 4 tỷ 
đồng, nghiêm trọng hơn có những sản 
phẩm bị làm giả với tỷ lệ lên đến 80%” 
- ông Hùng dẫn chứng. Còn theo Phó 
Ban Kế hoạch kinh doanh (Tập đoàn 
Công nghiệp hóa chất Việt Nam) Bùi 
Thị Thanh Giang, chỉ tính riêng thiệt 
hại do phân bón giả và phân bón kém 
chất lượng, mỗi năm Việt Nam đã mất 
đi từ 2 - 2,5 tỷ USD, tương đương với 
57.000 tỷ đồng. 

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp hóa 
chất Việt Nam cũng cho rằng, thực trạng 
phân bón giả, phân bón kém chất lượng 
hiện nay gây ảnh hưởng nhiều đến uy 
tín của các đơn vị sản xuất phân bón 
chân chính, do phân bón giả, kém chất 
lượng làm suy kiệt “sức khỏe đất trồng 
trọt” dẫn đến cây trồng không đạt năng 
suất. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến 
sản lượng tiêu thụ của các đơn vị sản 
xuất chân chính trên thị trường.

Cục Bảo vệ thực vật sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón.  
Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Đẩy mạnh hơn nữa công tác 
thanh tra, kiểm tra
Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện 

nay, các văn bản pháp luật gồm luật, nghị 
định, thông tư, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng phân bón… là công cụ 
giúp kiểm soát các khâu sản xuất phân 
bón nhằm nhận diện được hành vi vi 
phạm về chất lượng. Ngoài ra, còn có sự 
phân công, phân cấp từ Trung ương đến 

địa phương tạo hệ thống kiểm soát tốt 
hơn trước đây rất nhiều. Tuy nhiên, ở 
một số nơi, địa phương còn tình trạng 
sản xuất phân bón giả, kém chất lượng 
do việc sản xuất phân bón giả đem lại 
“siêu lợi nhuận” cho đối tượng vi phạm. 

Các thủ đoạn, hành vi, phương pháp 
sản xuất phân bón tinh vi hơn như đưa 
cơ sở sản xuất vào vùng sâu, vùng xa, 
không có cơ quan quản lý nhà nước, 
giảm thiểu việc thanh tra, kiểm tra của 
cơ quan chức năng. Hơn nữa, hiện nay 
việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa 
đủ sức răn đe, do số vụ việc bị khởi tố 
rất ít, đa phần áp dụng xử phạt vi phạm 
hành chính, trong khi lợi nhuận từ phân 
bón giả rất lớn…

Dự báo trong thời gian tới, tình hình 
vi phạm trong sản xuất, kinh doanh 
phân bón sẽ có những diễn biến phức 
tạp. Vì vậy, để chủ động đấu tranh, xử 
lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, 
kinh doanh phân bón, góp phần bảo 
vệ lợi ích của người tiêu dùng, lãnh 

đạo Cục Bảo vệ thực vật cho hay, tới 
đây, cơ quan này sẽ đẩy mạnh hơn nữa 
công tác thanh tra, kiểm tra các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
phân bón; đồng thời thường xuyên 
kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy 
định về điều kiện kinh doanh, chất 
lượng, nhãn hàng hóa, niêm yết giá và 
bán theo giá niêm yết...

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị chính 
quyền địa phương phối hợp với các cơ 
quan chuyên ngành ở địa phương tổ 
chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
phân bón phải ký cam kết không kinh 
doanh phân bón giả, hàng nhập lậu, 
không đảm bảo chất lượng. Cùng với 
việc đấu tranh chống các hành vi vi 
phạm pháp luật về phân bón, các Chi 
cục Bảo vệ thực vật cấp tỉnh và chính 
quyền địa phương cần thường xuyên 
rà soát, cập nhật dữ liệu đối với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh phân bón; theo 
dõi, nắm chắc tình hình cung cầu, giá cả, 
phương thức, thủ đoạn của đối tượng vi 
phạm để chủ động kiểm tra, xử lý triệt 
để các vụ việc vi phạm. Mặt khác, bản 
thân doanh nghiệp cũng cần xây dựng 
thương hiệu sản phẩm, có giải pháp 
bảo hộ với sản phẩm của mình, giúp cơ 
quan chức năng truy xuất nguồn gốc, 
nhận diện sản phẩm nhằm hạn chế sản 
phẩm phân bón giả, nhái thương hiệu.

Để giải quyết tình trạng phân bón giả, 
kém chất lượng, bà Bùi Thị Thanh Giang 
cho rằng, lực lượng chức năng cần liên 
kết chặt chẽ với các đại lý, nhà phân phối 
để kịp thời phát hiện các trường hợp vi 
phạm, bởi lẽ nhiều trường hợp chỉ phát 
hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra 
hoặc đã gây hậu quả đối với cây trồng. 
Trong khi đó, ông Lê Tiến Hùng đề xuất, 
cần rà soát lại các văn bản pháp lý, hành 
lang pháp luật để tăng nặng chế tài xử 
phạt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
để doanh nghiệp, người nông dân tiếp 
cận tốt hơn các luồng thông tin./.

Với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 
(BHYT) gần 90% dân số, trung bình 
mỗi năm có khoảng 70% người tham 
gia đi khám, chữa bệnh BHYT (khoảng 
150 triệu lượt/năm) chính sách BHYT 
tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong 
hệ thống an sinh xã hội của đất nước. 
Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách 
BHYT vẫn còn nhiều thách thức; đặc 
biệt tỷ lệ bao phủ BHYT tuy rộng nhưng 
còn thiếu tính bền vững, đặt ra nhiều 
khó khăn trong lộ trình hướng tới bao 
phủ BHYT toàn dân.

Theo ông Phạm Lương Sơn - nguyên 
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam, thực tiễn thực hiện 
chính sách BHYT tại Việt Nam cho thấy, 
khó khăn trong phát triển bền vững đối 
tượng tham gia BHYT là tính bền vững 

Chỉ tính riêng thiệt hại do phân bón giả và phân 
bón kém chất lượng, mỗi năm Việt Nam đã mất đi 
từ 2 - 2,5 tỷ USD, tương đương với 57.000 tỷ đồng.  

Bùi Thị Thanh Giang  
Phó Ban Kế hoạch kinh doanh, Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam

của hơn 50% dân số tham gia BHYT phụ 
thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước 
(NSNN) đóng và hỗ trợ đóng. Có tới 31 
- 44% số người tham gia BHYT thuộc 
nhóm NSNN bao cấp, trong khi quy 
định NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT 
lại liên quan đến chính sách vùng miền, 
chuẩn nghèo… Vì vậy, khi chính sách 
của Nhà nước thay đổi sẽ tác động ngay 
đến tỷ lệ người tham gia BHYT.

Cùng với đó, hiện nay chúng ta chưa 
thực hiện được quy định “BHYT là 
hình thức bắt buộc”. Đối với hành vi 
không đóng BHYT, mặc dù có quy định 
xử phạt, nhưng chưa đủ mạnh, chỉ cảnh 
cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 
đồng; việc xử phạt với cá nhân không 
tham gia BHYT cũng thiếu tính khả thi 
trong tổ chức thực hiện...

Một rào cản nữa trong mở rộng diện 
bao phủ BHYT đó là khó khăn trong 
bảo vệ quyền lợi của người tham gia 
BHYT khi tỷ lệ chi phí người bệnh phải 
tự trả từ tiền túi còn cao và người bệnh 
BHYT phải chi trả chi phí chênh lệch 
giá dịch vụ y tế rất khác nhau khi đi 
khám, chữa bệnh; làm cho chính sách 
BHYT kém hấp dẫn.

Do đó, để duy trì tỷ lệ tham gia và bao 
phủ BHYT đối với 10% dân số chưa có 
BHYT, theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, 
một trong những giải pháp cần thiết là 
NSNN tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, 
ngân sách địa phương giữ vai trò bổ 
sung trong việc đóng BHYT cho nhóm 
dễ bị tổn thương, hộ gia đình nghèo, 
hỗ trợ nhóm thân nhân người lao động 
thuộc khu vực phi chính thức… với lộ 

trình trợ cấp, hỗ trợ phải đảm bảo tính 
ổn định. Đồng thời, cần thực hiện cơ 
chế tham gia BHYT mới, đó là người 
lao động có thu nhập ổn định đóng 
BHYT cho thân nhân. Ngoài ra, cần 
có chế tài nghiêm khắc, quy định mức 
đóng BHYT cao hơn hoặc truy thu tiền 
đóng BHYT đối với thời gian trốn đóng 
hoặc chậm tham gia BHYT với tất cả 
các đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.

Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo tính 
bền vững, không để bội chi Quỹ BHYT, 
giảm chi trả từ tiền túi người tham 
gia BHYT, cân đối mức đóng và mức 
hưởng một cách hài hoà, hợp lý... “Phải 
coi Quỹ BHYT là cơ chế tài chính, chứ 
không phải quỹ từ thiện, mặc dù đây là 
một quỹ mang tính nhân văn, thì mới 
đảm bảo được sự công bằng, bền vững. 
Quỹ chỉ bền vững khi bền vững cả đầu 
vào lẫn đầu ra” - ông Phạm Lương Sơn 
nhấn mạnh./.                                   Đ. KHOA
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