


Song song với việc xây dựng, 
kiện toàn tổ chức bộ máy và triển 
khai hoạt động kiểm toán, Ban cán 
sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo 
KTNN đã quan tâm chỉ đạo việc 
hình thành và xây dựng một cơ 
quan ngôn luận của KTNN. Và, 
ngày 26/6/1995, Tạp chí Kiểm 
toán đã chính thức được Bộ Văn 
hóa - Thông tin cấp giấy phép với 
tôn chỉ mục đích: “Chỉ đạo và trao 
đổi nghiệp vụ của Ngành, thông 
tin khoa học kiểm toán trong và 
ngoài nước; thông tin tuyên truyền 
và hướng dẫn việc chấp hành chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, tăng cường 
quản lý và nâng cao hiệu quả sử 
dụng kinh phí thuộc ngân sách 
nhà nước”. Theo tôn chỉ mục đích 
đó, Tạp chí Kiểm toán là cơ quan 
ngôn luận của KTNN thực hiện 
chức năng vừa thông tin sự kiện 
vừa thông tin lý luận liên quan đến 
KTNN và hoạt động kiểm toán 
nhà nước. 

Thực hiện Nghị quyết số 
478/NQ-UBTVQH13 ngày 
16/4/2012 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và Quyết định số 
702/QĐ-KTNN ngày 17/4/2012 
của Tổng Kiểm toán nhà nước về 
việc chuyển Tạp chí Kiểm toán 
thành Báo Kiểm toán, ngay sau khi 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp 
Giấy phép hoạt động báo chí số 
806/GP-BTTTT ngày 14/5/2012, 
Báo Kiểm toán chính thức đi vào 
hoạt động và đã xuất bản, phát hành 
Số đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm 
18 năm thành lập KTNN 
(11/7/1994 - 11/7/2012). 

Như vậy, sự ra đời của Báo 
Kiểm toán là mang tính kế thừa và 
phát triển cả trong sự nghiệp báo 
chí và sự nghiệp phát triển bền 
vững của KTNN. 

Nhìn lại chặng đường 10 năm 
xây dựng và phát triển của Báo 
Kiểm toán với những kết quả đã đạt 
được càng khẳng định sự quan tâm, 
lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn 
diện của Ban cán sự đảng, Đảng ủy 
và Lãnh đạo KTNN; sự quan tâm 
kịp thời, sâu sát của Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Bộ Thông tin và 
Truyền thông và Hội Nhà báo Việt 
Nam; sự nỗ lực cống hiến hết mình 
của viên chức, người lao động Báo 
Kiểm toán. Điều đó được thể hiện: 

Thứ nhất, là cơ quan ngôn luận 
của KTNN, Báo Kiểm toán luôn 
tuân thủ tôn chỉ mục đích; kiên trì 
bám sát định hướng tuyên truyền 

về chủ trương, đường lối của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; quan điểm chỉ đạo về công 
tác thông tin tuyên truyền của Ban 
cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo 
KTNN đối với hoạt động KTNN 
và các lĩnh vực liên quan; tuyệt đối 
không chạy theo xu hướng 
“thương mại hóa” các sản phẩm 
báo chí, không có hành vi vi phạm 
Luật Báo chí. 

Thứ hai, KTNN là cơ quan do 
Quốc hội thành lập, hoạt động độc 

lập và chỉ tuân thủ theo pháp luật 
nên Báo thường xuyên duy trì phần 
lớn lượng thông tin tuyên truyền về 
các hoạt động của Đảng, Chính phủ 
và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, các vấn đề nổi bật liên 
quan đến KTNN và hoạt động 
kiểm toán nhà nước; đặc biệt là 
những vấn đề thu hút sự quan tâm 
của cộng đồng xã hội, như: Công 
tác phòng, chống tham nhũng của 
Đảng và Nhà nước; việc xây dựng, 
thực hiện chính sách tài khóa, chính 

sách tiền tệ, quá trình tái cấu trúc 
nền kinh tế; hoạt động giám sát tối 
cao của Quốc hội; quá trình triển 
khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội… vì lợi ích chung của Đất 
nước và Nhân dân. 

Thứ ba, các tác phẩm báo chí 
đã dành phần lớn dung lượng tập 
trung phản ánh công tác triển khai 
thực hiện Chiến lược phát triển 
KTNN theo từng giai đoạn, hoạt 
động triển khai Luật KTNN, Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí và các Luật khác có liên quan; 
chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp 
của các cơ quan kiểm toán tối cao 
trên thế giới cùng các chuyên đề 
mang tính chuyên sâu về hoạt 
động KTNN…  

Thứ tư, những phóng sự, ký sự 
theo chân đoàn kiểm toán đã phản 
ánh sinh động về thực tiễn hoạt động 
kiểm toán, đọng lại những cảm xúc 
sâu sắc trong lòng độc giả. Các bài 
viết về kết quả kiểm toán, trong đó 
có các cuộc kiểm toán chất lượng 
vàng đã phác thảo cho bạn đọc bức 
tranh toàn cảnh về thực trạng quản 
lý, sử dụng tài chính công, tài sản 
công tại các đơn vị được kiểm toán, 
đó là một dấu ấn mang bản sắc riêng 
có của Báo Kiểm toán. 

Thứ năm, việc ra mắt “Báo điện 
tử Kiểm toán” vào dịp tròn 5 năm 
ngày phát hành số Báo Kiểm toán 
đầu tiên, một lần nữa, khẳng định sự 
quan tâm, chỉ đạo và định hướng 
phát triển sự nghiệp báo chí của Ban 
cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo 
KTNN là đúng hướng theo Quy 
hoạch phát triển và quản lý báo chí 
toàn quốc đến năm 2025 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
nhằm nâng tầm hoạt động của Báo 
Kiểm toán, khởi đầu cho việc 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu chỉ đạo tại 
Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Báo Kiểm toán       

Ảnh tư liệu

Phát trin Báo Kim toán vn lên ngang tm  
nhim v chính tr ca Kim toán nhà nc 

 TS. HÀ THỊ MỸ DUNG - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
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THƯ CHÚC MỪNG 
Gửi công chức, viên chức và người lao động Báo Kiểm toán 

Nhân dịp Báo Kiểm toán kỷ niệm 10 năm ra mắt số báo đầu tiên (05/7/2012 - 05/7/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, tôi thân 
ái gửi tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động Báo Kiểm toán qua các thời kỳ những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Báo Kiểm toán luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, là diễn đàn có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác thông tin 
tuyên truyền về quá trình phát triển và kết quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước cũng như các lĩnh vực liên quan tới độc giả trên cả nước. Báo Kiểm toán đã từng bước 
hoàn thiện về tổ chức bộ máy, đổi mới về nội dung và phương tiện truyền thông theo xu hướng của báo chí hiện đại. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố 
gắng, phát triển và kết quả đạt được của Báo Kiểm toán trong suốt chặng đường 10 năm qua. 

Thời gian tới, Báo Kiểm toán cần tiếp tục đổi mới cả về hình thức, nội dung; phát triển theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả, xứng tầm là cơ quan ngôn luận của 
Kiểm toán nhà nước, lấy phương thức “Tòa soạn hội tụ, đa phương tiện” làm trung tâm để tăng tốc độ sản xuất, nâng cao chất lượng thông tin như Chiến lược phát triển 
Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 đã đề ra. 

Báo Kiểm toán kỷ niệm 10 năm đúng vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) càng làm tăng thêm phần ý nghĩa đóng 
góp của Báo Kiểm toán đối với nền báo chí cách mạng nước nhà. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, năng động, 
sáng tạo, mãi giữ vững “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc” của người làm báo cách mạng. 

Chúc toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Báo Kiểm toán sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 
                                                                                                                                                                             Thân ái, 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                             TRẦN SỸ THANH 
                                                                                                                                                                             Ủy viên BCH Trung ương Đảng 

                                                                                                                                                                             Tổng Kiểm toán nhà nước

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022



Song song với việc xây dựng, 
kiện toàn tổ chức bộ máy và triển 
khai hoạt động kiểm toán, Ban cán 
sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo 
KTNN đã quan tâm chỉ đạo việc 
hình thành và xây dựng một cơ 
quan ngôn luận của KTNN. Và, 
ngày 26/6/1995, Tạp chí Kiểm 
toán đã chính thức được Bộ Văn 
hóa - Thông tin cấp giấy phép với 
tôn chỉ mục đích: “Chỉ đạo và trao 
đổi nghiệp vụ của Ngành, thông 
tin khoa học kiểm toán trong và 
ngoài nước; thông tin tuyên truyền 
và hướng dẫn việc chấp hành chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, tăng cường 
quản lý và nâng cao hiệu quả sử 
dụng kinh phí thuộc ngân sách 
nhà nước”. Theo tôn chỉ mục đích 
đó, Tạp chí Kiểm toán là cơ quan 
ngôn luận của KTNN thực hiện 
chức năng vừa thông tin sự kiện 
vừa thông tin lý luận liên quan đến 
KTNN và hoạt động kiểm toán 
nhà nước. 
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16/4/2012 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và Quyết định số 
702/QĐ-KTNN ngày 17/4/2012 
của Tổng Kiểm toán nhà nước về 
việc chuyển Tạp chí Kiểm toán 
thành Báo Kiểm toán, ngay sau khi 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp 
Giấy phép hoạt động báo chí số 
806/GP-BTTTT ngày 14/5/2012, 
Báo Kiểm toán chính thức đi vào 
hoạt động và đã xuất bản, phát hành 
Số đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm 
18 năm thành lập KTNN 
(11/7/1994 - 11/7/2012). 

Như vậy, sự ra đời của Báo 
Kiểm toán là mang tính kế thừa và 
phát triển cả trong sự nghiệp báo 
chí và sự nghiệp phát triển bền 
vững của KTNN. 

Nhìn lại chặng đường 10 năm 
xây dựng và phát triển của Báo 
Kiểm toán với những kết quả đã đạt 
được càng khẳng định sự quan tâm, 
lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn 
diện của Ban cán sự đảng, Đảng ủy 
và Lãnh đạo KTNN; sự quan tâm 
kịp thời, sâu sát của Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Bộ Thông tin và 
Truyền thông và Hội Nhà báo Việt 
Nam; sự nỗ lực cống hiến hết mình 
của viên chức, người lao động Báo 
Kiểm toán. Điều đó được thể hiện: 

Thứ nhất, là cơ quan ngôn luận 
của KTNN, Báo Kiểm toán luôn 
tuân thủ tôn chỉ mục đích; kiên trì 
bám sát định hướng tuyên truyền 

về chủ trương, đường lối của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; quan điểm chỉ đạo về công 
tác thông tin tuyên truyền của Ban 
cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo 
KTNN đối với hoạt động KTNN 
và các lĩnh vực liên quan; tuyệt đối 
không chạy theo xu hướng 
“thương mại hóa” các sản phẩm 
báo chí, không có hành vi vi phạm 
Luật Báo chí. 

Thứ hai, KTNN là cơ quan do 
Quốc hội thành lập, hoạt động độc 

lập và chỉ tuân thủ theo pháp luật 
nên Báo thường xuyên duy trì phần 
lớn lượng thông tin tuyên truyền về 
các hoạt động của Đảng, Chính phủ 
và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, các vấn đề nổi bật liên 
quan đến KTNN và hoạt động 
kiểm toán nhà nước; đặc biệt là 
những vấn đề thu hút sự quan tâm 
của cộng đồng xã hội, như: Công 
tác phòng, chống tham nhũng của 
Đảng và Nhà nước; việc xây dựng, 
thực hiện chính sách tài khóa, chính 

sách tiền tệ, quá trình tái cấu trúc 
nền kinh tế; hoạt động giám sát tối 
cao của Quốc hội; quá trình triển 
khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội… vì lợi ích chung của Đất 
nước và Nhân dân. 

Thứ ba, các tác phẩm báo chí 
đã dành phần lớn dung lượng tập 
trung phản ánh công tác triển khai 
thực hiện Chiến lược phát triển 
KTNN theo từng giai đoạn, hoạt 
động triển khai Luật KTNN, Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí và các Luật khác có liên quan; 
chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp 
của các cơ quan kiểm toán tối cao 
trên thế giới cùng các chuyên đề 
mang tính chuyên sâu về hoạt 
động KTNN…  

Thứ tư, những phóng sự, ký sự 
theo chân đoàn kiểm toán đã phản 
ánh sinh động về thực tiễn hoạt động 
kiểm toán, đọng lại những cảm xúc 
sâu sắc trong lòng độc giả. Các bài 
viết về kết quả kiểm toán, trong đó 
có các cuộc kiểm toán chất lượng 
vàng đã phác thảo cho bạn đọc bức 
tranh toàn cảnh về thực trạng quản 
lý, sử dụng tài chính công, tài sản 
công tại các đơn vị được kiểm toán, 
đó là một dấu ấn mang bản sắc riêng 
có của Báo Kiểm toán. 

Thứ năm, việc ra mắt “Báo điện 
tử Kiểm toán” vào dịp tròn 5 năm 
ngày phát hành số Báo Kiểm toán 
đầu tiên, một lần nữa, khẳng định sự 
quan tâm, chỉ đạo và định hướng 
phát triển sự nghiệp báo chí của Ban 
cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo 
KTNN là đúng hướng theo Quy 
hoạch phát triển và quản lý báo chí 
toàn quốc đến năm 2025 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
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Kiểm toán, khởi đầu cho việc 
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THƯ CHÚC MỪNG 
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hoàn thiện về tổ chức bộ máy, đổi mới về nội dung và phương tiện truyền thông theo xu hướng của báo chí hiện đại. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố 
gắng, phát triển và kết quả đạt được của Báo Kiểm toán trong suốt chặng đường 10 năm qua. 

Thời gian tới, Báo Kiểm toán cần tiếp tục đổi mới cả về hình thức, nội dung; phát triển theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả, xứng tầm là cơ quan ngôn luận của 
Kiểm toán nhà nước, lấy phương thức “Tòa soạn hội tụ, đa phương tiện” làm trung tâm để tăng tốc độ sản xuất, nâng cao chất lượng thông tin như Chiến lược phát triển 
Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 đã đề ra. 

Báo Kiểm toán kỷ niệm 10 năm đúng vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) càng làm tăng thêm phần ý nghĩa đóng 
góp của Báo Kiểm toán đối với nền báo chí cách mạng nước nhà. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, năng động, 
sáng tạo, mãi giữ vững “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc” của người làm báo cách mạng. 

Chúc toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Báo Kiểm toán sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 
                                                                                                                                                                             Thân ái, 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                             TRẦN SỸ THANH 
                                                                                                                                                                             Ủy viên BCH Trung ương Đảng 

                                                                                                                                                                             Tổng Kiểm toán nhà nước

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
người sáng lập và rèn luyện 

Đảng ta, cũng là người sáng lập 
và rèn luyện nền báo chí Cách 
mạng Việt Nam. 

Bản thân Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chính là một nhà báo cách 
mạng vĩ đại, Người đã sử dụng 
hiệu quả báo chí như là công cụ 
đắc lực, vũ khí sắc bén trong quá 
trình hoạt động cách mạng, lãnh 
đạo cách mạng của mình. 

Hồ Chủ tịch và Đảng ta luôn 
chỉ rõ mối quan hệ hữu cơ, chặt 
chẽ giữa Đảng với báo chí cách 
mạng và báo chí cách mạng với 
Đảng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối, 
toàn diện, xuyên suốt báo chí 
cách mạng và báo chí cách mạng 
bảo vệ Đảng, nhất là bảo vệ nền 
tảng tư tưởng của Đảng và báo 
chí cách mạng phải thực hiện 
nhiệm vụ chung của Đảng, của 
nhân dân. Tại Đại hội lần thứ II 
Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 
16/4/1959, Hồ Chí Minh nói: 
“Về nội dung mà các cô các chú 
gọi là “đề tài”, thì tất cả những 
bài Bác viết chỉ có một “đề tài” 
là: Chống thực dân đế quốc, 
chống phong kiến địa chủ, tuyên 
truyền độc lập dân tộc và xã hội 
chủ nghĩa. Duyên nợ của Bác với 
báo chí là như vậy đó”.  

Từ tư tưởng ấy, Nhà báo Hồ 
Chí Minh xác định: “Tờ báo là 
tờ hịch cách mạng” và “Cán bộ 
báo chí cũng là chiến sĩ cách 
mạng. Cây bút, trang giấy là vũ 
khí sắc bén của họ”. Người chỉ 
ra: “Nhiệm vụ của báo chí là 
phục vụ nhân dân, phục vụ 
cách mạng”. 

Và vì vậy, cách thể hiện nội 
dung cũng như hình thức các tác 
phẩm báo chí của Nhà báo Hồ 
Chí Minh cũng luôn vì mục đích 
ấy, phù hợp với mục đích ấy. 
Người đưa ra quan điểm: “Khi 
viết, khi nói phải luôn luôn làm 
thế nào cho ai cũng hiểu được. 
Làm sao cho quần chúng đều 
hiểu, đều tin, đều quyết tâm làm 
theo lời kêu gọi của mình. Bao 
giờ cũng phải tự hỏi: “Ta viết 
cho ai xem? Nói cho ai nghe?”.  

Chúng ta còn nhớ mãi Lời 
kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
của Hồ Chủ tịch được phát đi 
vào ngày 20/12/1946 trên làn 
sóng của Đài tiếng nói Việt Nam: 

 “Hỡi đồng bào toàn quốc! 
Chúng ta muốn hòa bình, 

chúng ta đã nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân 
nhượng, thực dân Pháp càng lấn 
tới, vì chúng quyết tâm cướp 
nước ta một lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hy sinh 
tất cả, chứ nhất định không chịu 

mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ. 

Hỡi đồng bào! 
Chúng ta phải đứng lên! 
...Giờ cứu quốc đã đến. Ta 

phải hy sinh đến giọt máu cuối 
cùng, để giữ gìn đất nước. 

Dù phải gian khổ kháng 
chiến, nhưng với một lòng kiên 
quyết hy sinh, thắng lợi nhất 
định về dân tộc ta!”. 

Những lời kêu gọi hùng hồn, 
mạnh mẽ, tha thiết trên của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã làm cho cả 
nước hừng hừng khí thế cách 
mạng và lòng tự hào dân tộc, ai 
cũng muốn được cầm súng bảo 
vệ Tổ quốc. Trong Thư gửi Đại 
hội báo giới ngày 05/8/1947, Hồ 
Chí Minh giao nhiệm vụ cho các 
nhà báo cách mạng: “Chiến sĩ ở 
các mặt trận thì dùng súng chống 
địch, các bạn thì dùng bút chống 
địch”. Người yêu cầu các nhà 
báo phải thực hiện tốt nhiệm vụ: 
“Kêu gọi toàn dân đoàn kết, 
hăng hái kháng chiến, tin tưởng 
về sự thắng lợi…” và “Cổ động 
dân chúng, huấn luyện dân 
chúng, bày cho dân chúng tổ 
chức lực lượng của mình”. 

Nhà báo Hồ Chí Minh cũng 
chỉ ra nhiều giải pháp, cách làm 
cơ bản, cần thiết, cụ thể để các 
cơ quan báo chí và nhà báo cách 
mạng rèn luyện phấn đấu nhằm 
có đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực, 
trình độ làm tốt nhiệm vụ vẻ 
vang của mình. Như, phát biểu 
tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà 
báo Việt Nam ngày 16/4/1959, 
Nhà báo Hồ Chí Minh nêu rõ: 
“Về trách nhiệm báo chí, Lê-nin 
có nói: Báo chí là người tuyên 
truyền, người cổ động, người tổ 
chức chung, người lãnh đạo 
chung. Vì vậy, nhiệm vụ của 

người làm báo là quan trọng và 
vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học 
tập chính trị, nâng cao tư tưởng, 
đứng vững trên lập trường giai 
cấp vô sản; phải nâng cao trình 
độ văn hóa, phải đi sâu vào 
nghiệp vụ của mình. Cần phải 
luôn luôn cố gắng, mà cố gắng 
thì nhất định thành công”. 

Thực tế những năm qua đã 
chứng minh: Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, báo chí Cách mạng 
Việt Nam đã không ngừng học 
tập, làm theo Nhà báo Hồ Chí 
Minh, hoàn thành tốt sứ mệnh 
của mình. Đặc biệt càng có ý 
nghĩa sâu sắc hơn khi các nhà 
báo cách mạng học tập và làm 
theo Nhà báo Hồ Chí Minh trong 
bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân đã và đang tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. 

Đảng Cộng sản Việt làm lãnh 
đạo tuyệt đối, toàn diện, xuyên 
suốt nền báo chí Cách mạng Việt 

Nam. Đảng thường xuyên lãnh 
đạo chỉ đạo sát sao, huy động sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị, 
cả cộng đồng cùng thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng nền báo chí 
Cách mạng. Tiêu biểu như, ngày 
08/4/2020, Ban Bí thư T.Ư Đảng 
(khóa XII) ban hành Chỉ thị số 
43-CT/TƯ về “Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với hoạt 
động của Hội Nhà báo Việt Nam 
trong tình hình mới”. Chỉ thị kịp 
thời, đúng đắn, phù hợp thực tiễn 
này có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng với Hội Nhà báo Việt Nam 
và giới báo chí cả nước trong quá 
trình phát triển. Vừa qua, Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII đã xác định: “Xây dựng 
nền báo chí, truyền thông chuyên 
nghiệp, nhân văn và hiện đại. 
Thực hiện tốt quy hoạch, phát 
triển hệ thống báo chí truyền 
thông. Sắp xếp ngành xuất bản, 
in và phát hành theo hướng tinh 
gọn, chất lượng, hiện đại”. 

 Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII đã ban hành Luật Báo chí 
2016 với nhiều điểm mới và 
sớm đưa Luật vào thực tiễn cuộc 
sống. Chính phủ thường xuyên 
theo dõi, chỉ đạo kịp thời báo 
chí, thực hiện tốt việc giao ban 
báo chí trong nước và quốc tế… 
Hội Nhà báo Việt Nam có nhiều 
nỗ lực xây dựng tổ chức hội và 
hội viên, ban hành 10 điều quy 
định đạo đức nghề nghiệp người 
làm báo Việt Nam, góp phần 
quan trọng tạo hành lang pháp lý 
và chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp cho hoạt động báo chí 
của các nhà báo.  

Có thể thấy rõ, Đảng luôn 
cùng cả hệ thống chính trị, cộng 
đồng và đông đảo bạn đọc tích 
cực, chủ động đồng hành, giúp 
đỡ để những người làm báo, báo 
chí Cách mạng Việt Nam thực 
hiện tốt sứ mệnh cao cả của 
mình. Nhờ vậy, báo chí Cách 
mạng Việt Nam không ngừng 
trưởng thành, phát triển cả về số 
lượng và chất lượng. Tính đến 
cuối năm 2021, cả nước có hơn 
830 cơ quan báo chí, hơn 45.000 
lao động làm việc tại các cơ 
quan báo chí, trong đó có hơn 
20.000 nhà báo được cấp thẻ 
hành nghề báo chí. Về cơ bản, 
đội ngũ các nhà báo Cách mạng 
Việt Nam đã giữ được phẩm 
chất, năng lực của mình, đóng 
góp hiệu quả vào sự nghiệp 
“Phò chính, trừ tà”, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
XHCN. Tuy nhiên, trên thực tế 
cũng có một số nhà báo có sai 
phạm, thậm chí vi phạm pháp 
luật trong quá trình hành nghề, 
ảnh hưởng xấu đến thanh danh 
của báo chí cách mạng. Dù chỉ 
là cá biệt, “Con sâu làm rầu nồi 
canh”, những sai phạm trên đều 
đã được xử lý kịp thời, công 
khai, minh bạch, nghiêm minh, 
được đông đảo dư luận trong đó 
có đội ngũ những người làm báo 
hoan nghênh, ủng hộ. Tháng 
12/2021 vừa qua, Đại hội đại 
biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt 
Nam nhiệm kỳ 2020-2025 với 
phương châm “Đoàn kết - Kỷ 
cương - Đổi mới - Sáng tạo - 
Phát triển” đã xác định phương 
hướng, nhiệm vụ của Hội Nhà 
báo Việt Nam và đội ngũ những 
người làm báo nước ta: “Tiếp 
tục phát huy truyền thống vẻ 
vang của báo chí Cách mạng 
Việt Nam, chung sức đồng lòng, 
ra sức phấn đấu xây dựng nền 
báo chí Cách mạng Việt Nam 
giàu tính chiến đấu, nhân văn, 
chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi 
ích của đất nước và nhân dân, vì 
Tổ quốc Việt Nam hùng cường, 
thịnh vượng”. 

Đây cũng là động lực, niềm 
tin để báo chí Cách mạng Việt 
Nam không ngừng phấn đấu, 
góp phần tích cực cùng Đảng, 
Nhà nước và nhân dân vững 
bước trên con đường đi lên xây 
dựng Đảng ta ngày càng vững 
mạnh, nhân dân ta ngày càng 
hạnh phúc, đất nước ta ngày 
càng giàu đẹp.

Duyên n ca Nhà báo H Chí Minh  
vi cách mng Vit Nam 

 CÔNG MINH

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã viết hàng nghìn bài báo với nhiều thể loại và bằng 
nhiều bút danh khác nhau                                                                                                             Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội đại biểu 
Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III (tháng 3/1963)    Ảnh: TTXVN
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Tròn 10 năm, Tạp chí Kiểm 
toán chuyển đổi thành Báo 

Kiểm toán. 10 năm qua, Báo 
Kiểm toán đã đưa thông tin về 
hoạt động của KTNN đến các 
cơ quan nhà nước, đến độc giả 
và công chúng. Qua đó, độc 
giả, công chúng và các cơ quan 
nhà nước có điều kiện tiếp cận 
đầy đủ hơn về hoạt động của 
KTNN và thiết chế KTNN. Có 
thể nói, đây là thành công lớn 
trong quá trình phát triển của 
KTNN nói chung và Báo Kiểm 
toán nói riêng. Đó là đóng góp 
của Báo Kiểm toán trong sự 
nghiệp phát triển KTNN.  

Báo Kiểm toán là một trong 
những kênh thông tin quan 
trọng để các đại biểu Quốc hội, 
HĐND các cấp cũng như công 
chúng, cử tri cả nước hiểu hơn 
về hoạt động và kết quả kiểm 
toán của KTNN. Các đơn vị 
được kiểm toán thông qua Báo 
Kiểm toán cũng hiểu hơn về 
hoạt động kiểm toán. Báo 
Kiểm toán đã ngày càng được 
nhiều độc giả biết đến và từ đó 
hiểu rõ hơn về thiết chế 
KTNN. Nếu như 10 năm trước 
đây, nhiều người không biết cơ 
quan KTNN thế nào, hoạt động 
KTNN ra sao thì sau 10 năm, 
đông đảo nhân dân đã biết đến 
KTNN thông qua Báo Kiểm 
toán cũng như các kênh thông 
tin truyền thông khác. Có thể 
nói, đây là thành công lớn của 
Báo Kiểm toán.  

Theo thông lệ quốc tế, sức 
mạnh của cơ quan kiểm toán là 
thông qua sức mạnh của truyền 
thông, báo chí với sự công 
khai, minh bạch về hoạt động 
và kết quả kiểm toán. Báo 
Kiểm toán có lợi thế rất lớn là 
luôn gắn với hoạt động KTNN 
cũng như tiếp cận sớm nhất với 
kết quả kiểm toán. Báo nên 
khai thác, cập nhật để phát huy 

thế mạnh của mình. Đây là vấn 
đề đặt ra trước mắt cũng như 
trong chiến lược dài hạn của 
Báo Kiểm toán.  

Theo đó, trước hết, Báo 
Kiểm toán phải có một đội ngũ 
phóng viên tinh thông nghề 
nghiệp, không chỉ tinh thông 
nghề nghiệp báo chí mà phải 
hiểu biết nghề nghiệp, hoạt 
động kiểm toán. Một vấn đề 
trong báo cáo kiểm toán có thể 
khai thác thành một đề tài, một 
chủ đề, một tác phẩm báo chí. 
Tuy nhiên, điều này còn phụ 

thuộc vào cơ chế phát triển 
nhân tài, phát triển nguồn nhân 
lực cũng như cơ chế tài chính 

để tạo điều kiện cho việc phát 
huy cơ chế nguồn nhân lực. 
Việc đó đòi hỏi Nhà nước cũng 
như Tổng Kiểm toán nhà nước, 
các đơn vị chuyên môn của 
KTNN cùng góp sức với Báo. 

Thứ hai, các tác phẩm báo 
chí phản ánh kết quả kiểm toán 
phải là những góc nhìn của nhà 
báo hoạt động trong lĩnh vực 
kiểm toán tài chính công, tài 
sản công chứ không đơn thuần 
chỉ là tóm tắt báo cáo kiểm 
toán. Chúng ta phải tách bạch 
giữa góc nhìn báo chí và góc 
nhìn chuyên môn của kiểm toán 
viên. Nếu làm được điều này thì 
giá trị của hoạt động kiểm toán 
cũng như tác phẩm báo chí sẽ 
được nâng lên. Báo Kiểm toán 
cần đặt vấn đề này thành một 
trọng tâm để phát triển. 

Thứ ba, trong điều kiện tự 
chủ hoạt động như hiện nay, 
đội ngũ cộng tác viên tại các 
KTNN chuyên ngành, khu vực 
là rất quan trọng đối với Báo 
Kiểm toán. Đội ngũ này có đầy 
đủ thông tin, thậm chí có đầy 
đủ góc nhìn và có thể thể hiện 
thông tin của họ thành tác 
phẩm báo chí. Do vậy, cần có 
cơ chế để đội ngũ này chung 

tay phát triển Báo Kiểm toán. 
Báo cần xây dựng cơ chế 
khuyến khích cộng tác viên; 

đồng thời có thể tổ chức các 
hội nghị chuyên đề, các buổi 
tập huấn về cách làm báo để 
kiểm toán viên biết cách thể 
hiện ý tưởng thành bài báo.  

Thứ tư, Báo Kiểm toán cần 
đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong 
hoạt động nhưng trước hết, 
phải hiểu đúng về cơ chế này. 
Tự chủ không có nghĩa là cơ 
quan báo chí phải tự lo kinh 
phí hoạt động như cách diễn 
giải hiện nay. Nếu để báo phải 
tự lo thì dễ dẫn đến tình trạng 
cơ quan báo chí vì phải lo thu 
hút quảng cáo để có nguồn thu 
mà thương mại hóa các sản 
phẩm báo chí. Cần chuyển đổi 
sang hình thức Nhà nước đặt 
hàng hoặc giao nhiệm vụ nếu 
đó là phục vụ cho hoạt động 
của Nhà nước. Song song với 
đó, Báo cần nâng cao chất 
lượng bài viết và thông tin trên 
báo để thu hút đông đảo độc 
giả, công chúng và qua đó 
nâng cao số lượng phát hành 
báo, tạo nguồn thu cho hoạt 
động của Báo.  

Cần hiểu rằng, tự chủ nghĩa 
là Báo phải được độc lập hoạt 
động và các nguồn lực NSNN 
phải thể hiện thông qua cơ chế 

đặt hàng, cơ chế giao nhiệm vụ 
chứ không phải cơ chế giao dự 
toán như một cơ quan hành 
chính. Khi chuyển đổi được 
như vậy thì chúng ta mới có 
điều kiện thu hút nguồn nhân 
lực, có điều kiện đầu tư nhiều 
trang thiết bị kỹ thuật phục vụ 
phát triển Báo, có đủ nguồn lực 
để trả lương cho các nhà báo, 
đủ nguồn lực để động viên 
cộng tác viên thông qua nhuận 
bút. Điều quan trọng nhất là 
khi phát triển được cơ chế tự 
chủ, chúng ta sẽ không bị phụ 
thuộc vào hoạt động quảng cáo 
và sẽ tách bạch được hoạt động 
này, quảng cáo chỉ là một phần 
nhỏ trong hoạt động báo chí, 
nó không phải là nguồn thu 
chính thì Báo mới thành công. 
Đối với Báo Kiểm toán, đây là 
cơ chế quan trọng cần thiết và 
cần huy động đội ngũ chuyên 
gia để xây dựng. Bởi hoạt động 
của Báo có sứ mệnh quan trọng 
là chuyển tải thông tin hoạt 
động KTNN và kết quả kiểm 
toán của KTNN đến các cơ 
quan nhà nước, độc giả và 
công chúng, qua đó sẽ góp 
phần nâng cao tính minh bạch, 
trách nhiệm giải trình trong 
quản lý tài chính công, tài sản 
công, góp phần vào công cuộc 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực.  

Thứ năm, Báo Kiểm toán 
phải đặt ra tầm nhìn trung hạn 
và dài hạn từ sứ mệnh của 
mình. Sứ mệnh đó là chuyển 
tải thông tin về hoạt động 
kiểm toán và kết quả kiểm 
toán của KTNN đến các cơ 
quan nhà nước cũng như đến 
công chúng, dư luận. Từ sứ 
mệnh ấy, chúng ta đặt ra tầm 
nhìn để phát triển cơ chế, 
nguồn nhân lực và đội ngũ 
cộng tác viên; đồng thời định 
hướng nội dung cũng như cách 
thức chuyển tải thông tin. Mỗi 
năm, KTNN thực hiện khoảng 
gần 300 cuộc kiểm toán. Đây 
là một nguồn thông tin rất dồi 
dào, vấn đề đặt ra là cách thức 
khai thác, chuyển tải thông tin 
như thế nào trong tác phẩm 
báo chí. Thay vì tóm tắt báo 
cáo kiểm toán để đưa lên Báo, 
phóng viên phải “biến” thông 
tin khai thác được từ báo cáo 
kiểm toán thành tác phẩm báo 
chí của mình. Đó là điều mà 
tôi và có lẽ là nhiều độc giả 
khác rất trăn trở và kỳ vọng. 
Khi hiểu được sứ mệnh và xác 
định tầm nhìn thì Báo Kiểm 
toán sẽ tạo ra được giá trị cốt 
lõi trong 5 năm, 10 năm hoặc 
lâu dài hơn nữa.

Tập thể công chức, viên chức, người lao động Báo Kiểm toán (tháng 7/2019)                     Ảnh tư liệu

Thành tu và nhng yêu cu t ra  
 TS. LÊ ĐÌNH THĂNG - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN

THẤM THOẮT MƯỜI NĂM… 
 
                      Thân tặng Báo Kiểm toán 
 
Mười năm thấm thoắt thoi đưa 
Giật mình lại ngỡ mới vừa… Hôm qua 
Mười bẩy năm - một thời xa 
Tạp chí khép lại, Báo ra số đầu 
 
Đồng nghiệp kẻ trước, người sau 
Chung tay bắc một nhịp cầu Niềm tin 
Nhiệm vụ mới thỏa tầm nhìn 
Thông tin sự kiện ngày đêm mong chờ 
 
Mười năm ước nguyện trong mơ 
Báo Kiểm toán dựng cơ đồ Mai sau 
Yêu Ngành phát triển bền lâu 
Yêu nghề cầm bút nặng sâu ân tình 
 
Mười năm mở cuộc trường chinh 
Dấn thân Đổi mới chuyển mình vượt qua 
Buồn vui… Ta lại gặp ta 
Chén Tình nâng cạn, Nghĩa hòa… Suối reo 
                                             Tháng 6/2022  
                                             TRẦN SOẠN 
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Không thể phủ nhận sự phát 
triển của thị trường vốn, trong 
đó có thị trường chứng khoán và 
TPDN thời gian qua là kênh huy 
động vốn chủ yếu và quan trọng 
cho phát triển kinh tế. Theo báo 
cáo của Bộ Tài chính gửi đến 
Quốc hội, thị trường vốn có tốc 
độ tăng trưởng bình quân trên 
28,5%/năm giai đoạn 2016-
2021, riêng năm 2021 là 33,2%. 
Tính đến cuối quý I/2022, quy 
mô thị trường vốn đạt 134,5% 
GDP năm 2021, trong đó: Vốn 
hóa thị trường cổ phiếu đạt 
93,8% GDP, quy mô thị trường 
trái phiếu chính phủ là 22,7% 
GDP, quy mô thị trường TPDN 
đạt 16,4% GDP; qua đó đã cân 
bằng với thị trường tín dụng 
ngân hàng (quy mô dư nợ tín 
dụng là 131,8% GDP). 

Thông qua thị trường vốn, 
các chủ thể huy động được khối 
lượng vốn lớn cho đầu tư phát 
triển và sản xuất kinh doanh. 
Tổng mức huy động vốn trên thị 
trường vốn năm 2021 đạt trên 
1,12 triệu tỷ đồng, tương đương 
38,7% tổng vốn đầu tư toàn xã 
hội. Trong 5 tháng đầu năm 
2022, quy mô huy động vốn 
trên thị trường trái phiếu (cả 
Chính phủ và DN) là trên 
250.000 tỷ đồng, tương đương 
cùng kỳ năm 2021. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, 
thị trường chứng khoán và một 
số giao dịch trong thị trường 
chứng khoán, việc phát hành 
TPDN có những biểu hiện 
không lành mạnh với các hành 
vi thao túng, che giấu thông tin, 
trục lợi, gây bất ổn cho thị 

trường chứng khoán và làm thiệt 
hại nhà đầu tư, ảnh hưởng đến 
an toàn tín dụng, an toàn của 
nền tài chính đất nước. 

Làm rõ hơn vấn đề này, chất 
vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ 
Đức Phớc, đại biểu Trần Văn 
Lâm (Đoàn Bắc Giang) cho 
rằng, thị trường chứng khoán 

nước ta hiện nay có giá trị vốn 
hóa hay giá trị thị trường gấp 
nhiều lần giá trị tài sản khi phát 
hành lần đầu (IPO). Sự gia tăng 
này phản ánh tính hấp dẫn của 
kênh đầu tư nhưng cũng có tác 
động lớn của các chiêu trò đầu 
cơ, thổi giá, lũng đoạn thị 
trường, tạo chênh lệch giữa giá 

cả và giá trị thực hay còn gọi là 
“bong bóng” chứng khoán. Tình 
trạng này làm tăng suất vốn đầu 
tư trên một đơn vị tăng trưởng, 
tăng hệ số ICOR (hiệu quả sử 
dụng vốn đầu tư), làm giảm hiệu 
quả sử dụng vốn của nền kinh tế.  

Từ thực trạng trên, các đại 
biểu Quốc hội kiến nghị, phải có 

giải pháp phát triển cân đối, lành 
mạnh hóa thị trường vốn, thị 
trường chứng khoán, thị trường 
tiền tệ để vừa tạo điều kiện huy 
động vốn cho phát triển kinh tế 
- xã hội nhưng vẫn đảm bảo chặt 
chẽ, hạn chế tối đa những hành 
vi trục lợi như thời gian qua. 

 

Chia sẻ băn khoăn của các 
đại biểu Quốc hội, Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ 
ra, nếu năm 2020 tăng trưởng 
thị trường TPDN khoảng hơn 
4% GDP nhưng đến năm 2021 
tăng đột biến lên 15% GDP, 
trong khi đó mục tiêu của chúng 
ta đến năm 2025 chỉ có 20%. 
Cùng với đó là có những sai 
phạm xảy ra. Chủ tịch Quốc hội 
đề nghị cần phải rà soát lại xem 
chính sách, pháp luật có gì bất 
cập và sơ hở? Tới đây hoàn 
thiện chính sách pháp luật như 
thế nào? Công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát ra sao? 

Giải trình vấn đề này, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức 
Phớc nêu rõ, thị trường chứng 
khoán nước ta được đánh giá 
tốt. Tuy nhiên, thời gian vừa qua 
xảy ra một số hiện tượng thao 
túng hoặc phát hành TPDN đưa 
thông tin sai lệch… Đây là 
những hành vi vi phạm trật tự 

Phát trin th trng tài chính  
an toàn, bn vng 

 ĐĂNG KHOA

Theo số liệu thống kê của Cục Sở hữu 
trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu 
như năm 2015, cả nước có gần 37.300 
đơn đăng ký nhãn hiệu của các DN, thì 
đến năm 2020 có 55.600 đơn, tăng gần 
50% trong vòng 5 năm. Số lượng đơn 
đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua Cục 
Sở hữu trí tuệ cũng tăng gấp hơn 2 lần, từ 
105 đơn vào năm 2015 lên 269 đơn vào 

năm 2020. Con số trên cho thấy, các DN 
Việt Nam đang có ý thức hơn trong việc 
xây dựng, phát triển thương hiệu. Tuy 
nhiên, nếu so với số lượng lớn DN đang 
hoạt động hiện nay (gần 800.000 DN) thì 
số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu vẫn chưa 
tương xứng với tiềm năng phát triển của 
DN Việt, số lượng DN quan tâm đến việc 
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm còn 
khá hạn chế. 

Bình luận về vấn đề trên, PGS,TS. 
Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch Hội đồng 
Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu 
và cạnh tranh - cho rằng, thương hiệu là tài 
sản vô hình nhưng có giá trị rất lớn của DN, 
bởi vì, thông qua thương hiệu, người tiêu 
dùng tin tưởng và sẽ lựa chọn tiêu dùng sản 
phẩm hàng hóa của DN. Nói cách khác, 
xây dựng thương hiệu chính là tạo dựng uy 
tín của DN đối với người tiêu dùng, đồng 
thời giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của 
sản phẩm tại thị trường trong nước và vươn 

xa ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, nhận 
thức về việc xây dựng, phát triển thương 
hiệu vẫn chưa được các DN Việt nhìn nhận 
một cách đúng đắn nhất. Đơn cử, Việt Nam 
có rất nhiều mặt hàng xuất khẩu có thế 
mạnh và đang đứng tốp đầu xuất khẩu thế 
giới như nông - thủy sản, dệt may, da 
giày…, nhưng sản phẩm có thương hiệu 
của các DN lại thiếu trầm trọng. Điều này 
dẫn tới tình trạng nhiều sản phẩm hàng hóa 
của DN Việt dù có chất lượng cao nhưng 
vẫn chưa tìm được vị trí xứng đáng ở cả thị 
trường nội địa lẫn quốc tế. Cũng theo ông 
Nam, nguyên nhân của thực trạng trên là 
bởi phần lớn DN Việt Nam có quy mô vừa 
và nhỏ, còn hạn chế về nhiều mặt, nhất là 
về nguồn lực tài chính, do đó, DN thiếu 
nguồn vốn dành cho việc đầu tư xây dựng 
và phát triển thương hiệu.  

Đồng quan điểm trên, từ góc độ ngành 
hàng, ông Phí Ngọc Trịnh - Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Tập đoàn May Hồ Gươm 

- chia sẻ, trong chuỗi cung ứng toàn cầu của 
ngành dệt may, các DN Việt phần lớn vẫn 
chỉ đảm nhận ở khâu thấp nhất của chuỗi 
là khâu gia công, vì vậy, giá trị gia tăng thu 
lại rất thấp. Hạn chế của các DN dệt may 
là nhập nguyên liệu về gia công xuất khẩu 
với giá thấp, chứ chưa tạo ra được nhiều 
sản phẩm có thương hiệu cung cấp ra thị 
trường thế giới. Trong khi đó, các DN, tập 
đoàn nước ngoài nhập sản phẩm gia công 
của Việt Nam về sản xuất ra những sản 
phẩm thời trang gắn các thương hiệu của 
họ có giá bán tăng gấp nhiều lần.  

 

Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam 
đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu 
vực và toàn cầu, mang lại nhiều cơ hội, 
nhưng cũng dẫn đến những sự cạnh tranh 
ngày càng khốc liệt cho DN. Để tồn tại và 
phát triển bền vững, không còn cách nào 
khác là các DN cần đổi mới tư duy, nâng 
cao nhận thức, nhìn nhận một cách nghiêm 
túc về việc xây dựng, phát triển và bảo vệ 
thương hiệu sản phẩm. 

Để làm tốt việc này, theo Luật sư 
Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật 
SBLAW, khi DN tạo ra được những sản 
phẩm có giá trị, chất lượng tốt, cần tiến 
hành đăng ký thương hiệu sản phẩm trước 
khi đưa ra thị trường để phòng tránh nguy 

Xây dng thng hiu to li th  
cnh tranh bn vng cho doanh nghip 

 THIỆN TRẦN

Quang cảnh phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung liên quan đến thị trường vốn, 
chứng khoán, TPDN                                                                                                                            Ảnh: ST
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Tại cuộc đối thoại, 
trước chia sẻ của công nhân 
về bất cập thời gian đóng 
BHXH quá dài để được 
hưởng lương hưu, trong khi 
nhiều DN tìm mọi cách để 
chấm dứt hợp đồng lao 
động khi công nhân bước 
sang tuổi 40 - 45, Bộ 
trưởng Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội 
(LĐ,TB&XH) Đào Ngọc 
Dung cho biết, nước ta có 
55 triệu lao động, trong đó 
khoảng 20 triệu người có 
giao kết hợp đồng lao động, 
nhưng chỉ 16 triệu người 
tham gia BHXH bắt buộc. Những tháng đầu năm 2022 
có tình trạng NLĐ rút BHXH một lần. Đây là điều 
không tốt, gây hệ lụy lâu dài cho NLĐ khi nghỉ hưu. Vì 
vậy, đầu tiên là phải nâng cao đời sống, phúc lợi cho 
công nhân, NLĐ, nhất là công nhân khu công nghiệp, 
khu chế xuất.  

Về đề xuất sửa đổi quy định thời gian đóng BHXH, 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, Bộ đã hoàn tất hồ 
sơ Dự án sửa đổi, bổ sung Luật BHXH với 11 nhóm 
chính sách để có thể trình Quốc hội xem xét vào năm 
2023. Dự thảo Luật đề ra lộ trình rút dần thời gian đóng 
BHXH xuống còn 15 năm, tiến tới có thể 10 năm, trên 
tinh thần đóng dài hưởng dài, đóng ngắn hưởng ngắn. 
Bên cạnh đó, Dự thảo tăng thêm sự liên kết giữa các 
nhóm BHXH, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ; đồng thời 
đưa ra cơ chế khuyến khích NLĐ tham gia BHXH dài 
hơn. Chẳng hạn, hiện nay, chúng ta đang khuyến khích 
NLĐ theo hộ nghèo là 30%, cận nghèo là 25%, đối 
tượng bình thường là 10%. Theo thông lệ quốc tế, tỷ lệ 
này tương ứng là 50%, 20% và 30%. Chúng ta sẽ tiến 
tới áp dụng thông lệ này… 

Chỉ đạo vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
nhấn mạnh, cơ chế, chính sách phải luôn bám sát thực 
tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn; lấy thực 
tiễn làm thước đo để xây dựng và hoàn thiện chính sách. 
Vừa qua, pháp luật về BHXH có những điểm chưa phù 
hợp với thực tiễn. Các cơ quan đã lắng nghe ý kiến công 
nhân, NLĐ, tập hợp, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội 
đưa nội dung sửa đổi Luật BHXH vào Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Nếu các quy định còn 
sơ hở, chưa phù hợp thì sửa đổi, bảo đảm quyền và lợi 
ích chính đáng của NLĐ, hài hòa với lợi ích của Nhà 
nước và người sử dụng lao động, phù hợp điều kiện, 
hoàn cảnh của đất nước và tình hình thực tế.  

 

Liên quan đến vấn đề nhà ở cho công nhân, Thứ 
trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời 
gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có 
nhiều chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy phát triển các dự 
án nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân. Đáng 
chú ý, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội bổ sung 2 nhóm chính 
sách: Nhóm hỗ trợ nhà đầu tư tham gia các dự án nhà ở 
xã hội, nhà ở cho công nhân được vay vốn và hỗ trợ lãi 
suất 2% (quy mô 40.000 tỷ đồng); nhóm hỗ trợ NLĐ, 
công nhân tại các khu công nghiệp được vay vốn 

15.000 tỷ đồng trong thời gian 25 năm, lãi suất 
4,8%/năm. Các nhóm chính sách này sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi khi triển khai đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho 
công nhân thời gian tới. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, vừa qua, Thủ 
tướng đã giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN) và Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc, đôn 
đốc các địa phương. Kết quả làm việc với 14 địa phương 
của Đoàn cho thấy 116 dự án nhà ở cho công nhân với 
quy mô 7,6 triệu m2 đang được triển khai. “Với kết quả 
này, chúng tôi tin thời gian tới, vấn đề nhà ở cho công 
nhân ngày càng được cải thiện” - ông Sinh nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú 
cho hay, Thủ tướng đã chỉ đạo tăng cường tín dụng tài 
chính vi mô, tạo điều kiện cho người yếu thế tiếp cận tín 
dụng tài chính ngân hàng. NHNN đã chỉ đạo công ty tài 
chính thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam 
Thịnh Vượng (FE CREDIT) và Công ty thuộc Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. HCM cam kết 
mỗi ngân hàng có gói 10.000 tỷ đồng với lãi suất bằng 
50% lãi suất thị trường hiện nay để cho vay tất cả nhu 
cầu chính đáng của công nhân. 

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, triển khai 
chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân, NLĐ theo 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 61 
tỉnh, thành phố trên cả nước đã tập hợp xong danh sách 
(Điện Biên và Lai Châu không có đối tượng hỗ trợ). Sau 
khi tập hợp danh sách từ địa phương, Bộ LĐ,TB&XH 
dự kiến sẽ có khoảng 3,4 triệu lượt người được hỗ trợ 
nhà ở và chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất hỗ trợ NLĐ 
kiên trì bám trụ sản xuất từ ngày 01/02 đến ngày 30/6, 
nhóm thứ hai hỗ trợ NLĐ trở lại sản xuất từ ngày 01/4 
đến ngày 30/6. Bộ đã cùng Bộ Tài chính thống nhất và 
sau khi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, sẽ xin ý kiến 
Quốc hội cho phép ứng 70% kinh phí để tất cả các địa 
phương triển khai, bảo đảm đến ngày 15/8 kết thúc chính 
sách này với kết quả tốt nhất.  

Về vấn đề trên, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ 
trì, xem xét, tiếp thu toàn bộ vướng mắc của luật pháp 
và nhu cầu nhà ở của công nhân. Trên cơ sở đó, vấn đề 
thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì sẽ sửa ngay; vấn 
đề liên quan đến luật pháp thì tổng hợp cùng các Bộ, 
ngành liên quan đánh giá tác động và đề xuất giải pháp 
phù hợp thực tiễn, làm sao nhanh nhất có thể giải quyết 
vấn đề này căn cơ, bài bản, bảo đảm trước mắt và lâu 
dài, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của 
NLĐ, phù hợp với điều kiện đất nước ta hiện nay.

Bo m quyn và li ích  
chính áng ca ngi lao ng 

 HỒNG NHUNG

kinh tế và vi phạm Luật Chứng khoán, các nghị định liên 
quan, phải xử lý nghiêm. 

Từ góc độ quản lý nhà nước, Bộ Tài chính đã nỗ lực 
ngăn chặn, xử lý một số sai phạm để thị trường chứng 
khoán minh bạch, lành mạnh hơn. Cùng với việc liên tục 
đưa ra cảnh báo về rủi ro đối với thị trường TPDN riêng 
lẻ, Bộ đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường 
thanh tra, xử lý sai phạm. Đến ngày 01/4/2022, Bộ đã 
thanh tra các công ty kiểm toán độc lập đối với các công 
ty chứng khoán và phát hiện nhiều sai phạm; chuyển sang 
cơ quan điều tra 34 vụ và tiến hành xử phạt hành chính 
568 vụ, xử phạt hành chính hơn 29 tỷ đồng. Đồng thời, 
Bộ đã đưa trí tuệ nhân tạo vào theo dõi các nghiệp vụ; 
yêu cầu công khai và theo dõi quá trình lên xuống đột 
ngột đối với các cổ phiếu.  

Trước lo ngại của đại biểu Quốc hội về việc quản lý 
theo tinh thần “không quản được thì cấm” ảnh hưởng đến 
sự phát triển của thị trường, người đứng đầu ngành tài 
chính nhấn mạnh, hiện nay không có một chủ trương nào 
siết chặt hay hạn chế TPDN. Tuy nhiên, việc huy động này 
phải đúng pháp luật, phải minh bạch và không được lợi 
dụng việc huy động này để sử dụng tiền sai mục đích, đưa 
tiền vào bất động sản hay các mục đích khác mà không 
đóng góp cho nền kinh tế.  

Để lành mạnh hóa thị trường tài chính, nhìn về dài hạn, 
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ đã và đang rà soát 
đồng bộ từ luật đến các nghị định và văn bản hướng dẫn 
để tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo các quyền và 
lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường. Theo 
đó, đối với TPDN, Bộ Tài chính đang nghiên cứu để sớm 
trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
153/2020/NĐ-CP. Trong đó, tập trung vào quản lý chặt 
chẽ việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, 
đầu tư của nhà đầu tư cá nhân; giám sát phương thức phân 
phối trái phiếu để tránh việc bán cho nhà đầu tư không 
đúng đối tượng, tăng cường trách nhiệm và có biện pháp 
quản lý giám sát các tổ chức trung gian. 

Đồng thời, Bộ Tài chính đã có kế hoạch rà soát Luật 
Chứng khoán, Luật DN để sửa đổi các quy định về điều 
kiện phát hành TPDN, điều kiện về nhà đầu tư chứng 
khoán chuyên nghiệp, các biện pháp và chế tài xử phạt để 
tăng tính răn đe. Đặc biệt, Bộ đang khẩn trương thiết lập 
thị trường giao dịch TPDN riêng lẻ, đưa TPDN riêng lẻ 
được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
và được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán, nhằm 
tăng tính minh bạch của thị trường và giám sát thị trường 
TPDN từ khâu phát hành đến giao dịch.

cơ bị mất thương hiệu. Bên cạnh đó, DN cũng cần lưu ý, 
thương hiệu được bảo hộ theo lãnh thổ nên DN đã đăng ký 
bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam nhưng không có nghĩa là 
sẽ được bảo hộ ở thị trường nước ngoài. Vì thế, nếu DN 
đang có sản phẩm xuất khẩu, hoặc chuẩn bị xuất khẩu ra thị 
trường các nước, cần tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu 
tại nước ngoài. Bởi thực tế cho thấy không ít các nhãn hiệu 
có nguồn gốc Việt Nam, đã được đăng ký tại Việt Nam, 
được sử dụng và biết đến rộng rãi, có uy tín tại thị trường 
trong nước, nhưng đã bị lấy mất thương hiệu tại các thị 
trường nước ngoài. Khi bị lấy mất thương hiệu, DN sẽ rơi 
vào tình huống phải đi kiện tụng, rất tốn kém về thời gian 
và tiền bạc. Ông Hà cũng nhấn mạnh, chi phí ban đầu để 
đăng ký bảo hộ thương hiệu tại thị trường nước ngoài có 
thể khá cao so với khả năng tài chính của nhiều DN, nhưng 
chi phí này thấp hơn rất nhiều khi so sánh với chi phí mà 
DN sẽ phải bỏ ra, nếu rơi vào tình huống phải đi kiện tụng 
để lấy lại thương hiệu. Thậm chí, nếu việc kiện tụng không 
thành công, DN sẽ phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua lại 
thương hiệu sản phẩm của chính mình. 

Cùng với sự chủ động của DN, theo ông Mạc Quốc Anh 
- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa 
TP. Hà Nội, các Bộ, ngành chức năng cần hỗ trợ DN trong 
việc tư vấn pháp lý; cung cấp các khóa đào tạo, tập huấn, hỗ 
trợ kỹ thuật về đăng ký bảo hộ thương hiệu tại thị trường 
trong nước và quốc tế. Song song với đó là cần tăng cường 
các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho DN về 
vai trò của thương hiệu trong việc giúp DN nâng cao năng 
lực cạnh tranh, nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường. Từ 
đó, DN sẽ chú trọng hơn vào việc hoạch định chiến lược xây 
dựng, gìn giữ và phát triển thương hiệu, nhằm bảo vệ tài sản 
vô hình của DN trong quá trình hội nhập quốc tế…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các Bộ, ngành đối thoại với công nhân 
lao động năm 2022                                                                      Ảnh: chinhphu.vn
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Theo Kế hoạch hành động thực 
hiện Chiến lược phát triển 

KTNN đến năm 2020, vào năm 
2015, KTNN sẽ có thêm 1 đơn vị 
mới là Thời báo Kiểm toán. 

Đối với một ngành, việc ra đời 
cơ quan truyền thông mới không 
hề đơn giản, bởi vậy, lãnh đạo 
KTNN, đặc biệt là Tổng Kiểm 
toán nhà nước Vương Đình Huệ 
thời kỳ đó đã đặc biệt quan tâm, 
dành nhiều thời gian chỉ đạo, định 
hướng các bước đi vừa thận trọng, 
vừa bài bản và sát với điều kiện 
thực tế. Ngay từ năm 2009, Ban 
cán sự đảng KTNN đã chỉ đạo các 
đơn vị chức năng tiến hành các 
công tác chuẩn bị, trong đó, Tạp 
chí Kiểm toán là đơn vị nhận trách 
nhiệm chính. Kể từ đó, ngoài công 
tác chuyên môn, Tạp chí đã xúc 
tiến khẩn trương mọi tiền đề để 
sớm cho ra đời tờ báo.  

Giai đoạn này, lãnh đạo KTNN 
đã tạo điều kiện để Tạp chí Kiểm 
toán có chuyến tham quan học hỏi 
kinh nghiệm tại KTNN Trung 
Quốc - nơi cũng có mô hình Tạp 
chí và Báo phát triển song hành. 
Ngay bản thân tôi, thời kỳ này 
đang học lớp Chuyên viên cao cấp 
cũng đã chọn đề tài về “Thành lập 
tuần báo Kiểm toán” làm bài thi tốt 
nghiệp. Tạp chí Kiểm toán sau đó 
cũng đã bảo vệ xuất sắc Đề tài 
nghiên cứu khoa học “Cơ sở lý 
luận và thực tiễn thành lập Thời 
báo Kiểm toán”. Có thể nói, đến 
lúc này, hình hài về một tờ báo 
trong tương lai của KTNN đã được 
định hình rõ nét. 

Ngày 08/10/2010, Tổng Kiểm 
toán nhà nước đã ký quyết định 
thành lập Ban Xây dựng Đề án 
thành lập Thời báo Kiểm toán, 
ngoài cán bộ của KTNN, thành 
viên của Ban còn đến từ Ban 
Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Báo Nhân dân và 

Thông tấn xã Việt Nam. Sau khi 
Đề án được hoàn thành, KTNN đã 
tổ chức 3 Hội nghị để lấy ý kiến: 1 
Hội nghị do Tổng Kiểm toán nhà 
nước Vương Đình Huệ chủ trì, 2 
Hội nghị do Tổng Kiểm toán nhà 
nước Đinh Tiến Dũng chủ trì. 
Đáng chú ý là tại Hội nghị lần thứ 
3, trong phát biểu của mình, đại 
diện Ban Công tác đại biểu của 
Quốc hội cho rằng: Thời điểm này, 
Chính phủ đang rất hạn chế việc 
thành lập tổ chức mới và gia tăng 
biên chế, vì vậy, nếu KTNN muốn 
có ngay tờ báo thì thuận lợi nhất là 
chuyển Tạp chí Kiểm toán hiện có 
thành tuần báo, vừa không tăng bộ 
máy, vừa tận dụng được đội ngũ 
cán bộ phóng viên và cơ sở vật 
chất đang có… Vậy là Hội nghị đã 
thống nhất với phương án này. Căn 
cứ vào Tờ trình của KTNN, tháng 
4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội đã ban hành Nghị quyết 

chuyển Tạp chí Kiểm toán thành 
Báo Kiểm toán! 

Nhân đây cũng nhắc lại chuyện 
tác giả của măng sét Báo và sự 
biến mất của từ “Thời báo”: Để 
chuẩn bị cho ra đời tờ báo, ngay từ 
năm 2008, Tổng Kiểm toán nhà 
nước Vương Đình Huệ đã nhờ 
đồng chí Đinh Thế Huynh, khi đó 
đang là Tổng biên tập Báo Nhân 
dân giúp KTNN xây dựng tờ báo. 
Nhà báo Lê Quốc Khánh - Ủy viên 
Ban biên tập, Trưởng Ban Thư ký 
- Biên tập của Báo Nhân dân (sau 
này là Phó Tổng biên tập Báo 
Nhân dân) đã được cử sang giúp 
đỡ. Có thể nói, Báo Nhân dân đã 
rất vô tư và nhiệt tình khi giúp 
chúng ta thiết kế hàng chục mẫu 
măng sét để cuối cùng chọn được 
mẫu như hiện nay, đồng thời đã 
thiết kế giúp toàn bộ trang đầu của 
Báo Kiểm toán. Trong lần cuối 
chọn măng sét, thấy chữ “Thời 

báo” nhỏ bé bên trên chữ Kiểm 
toán màu đỏ to đậm, Tổng Kiểm 
toán nhà nước Đinh Tiến Dũng cho 
rằng không cần thêm chữ “Thời 
báo” hoặc “Báo” vào, chỉ để mỗi 
chữ Kiểm toán là đủ, giống Báo 
Nhân dân cũng chỉ có chữ Nhân 
dân mà thôi! 

Như đã đề cập, trong tháng 
4/2012, việc chuyển Tạp chí Kiểm 
toán thành Báo Kiểm toán đã được 
các cơ quan hữu quan ký ban hành, 
theo quy định, sau 3 tháng tổ chức 
mới phải đi vào hoạt động. Vậy là 
bắt đầu cuộc chạy đua với thời 
gian, từ việc sắp xếp lại nhân sự cũ, 
tuyển phóng viên mới, mua sắm 
thêm máy móc thiết bị, rồi chuẩn bị 
các chuyên mục, bài vở tối thiểu 
cho 3 kỳ liên tiếp… Thật may mắn 
là trong giai đoạn khó khăn này, 
Báo đã nhận được sự quan tâm, ưu 
ái rất lớn từ lãnh đạo KTNN, sự hỗ 
trợ và sẻ chia từ Vụ Tổ chức cán bộ, 

Văn phòng KTNN và các đơn vị có 
liên quan nên mọi nhu cầu mà Báo 
đề xuất đều được đáp ứng trọn vẹn! 

Lo lắng lớn nhất còn lại của tôi 
trong những ngày này là làm sao 
có thể ra được Báo hằng tuần, 
trong khi trước đó còn “đủng đỉnh” 
mỗi tháng 1 số?! Mặc dù tôi đã có 
thâm niên làm báo gần 30 năm 
nhưng cũng chỉ toàn làm Tạp chí 
và trong giai đoạn này, lãnh đạo 
Báo vẫn chỉ có mình tôi. Vậy là 
tính nước mời chuyên gia. Thật 
may, biết tin nhà báo Nguyễn Hữu 
Mão - Tổng Thư ký tòa soạn Thời 
báo Tài chính - chuẩn bị nghỉ hưu, 
tôi đã sang mời anh tới giúp Báo 
những ngày đầu gian khó. Có thể 
nói, trong quãng thời gian dài sau 
đó, anh Mão làm việc không chỉ 
như một Thư ký tòa soạn mà còn 
là người trực tiếp hướng dẫn, kèm 
cặp lứa phóng viên trẻ mới được 
tuyển chọn. Với sự tận tâm, trách 
nhiệm và hòa đồng, anh được tập 
thể anh chị em Báo yêu quý và 
luôn được nhắc đến với tình cảm 
trân trọng. 

Nhớ về những ngày đầu chuẩn 
bị ra báo không thể không nhắc 
đến nghĩa tình mà các cộng tác 
viên - những chuyên gia kinh tế uy 
tín đã dành cho Báo, đó là chuyên 
gia kinh tế Phạm Chi Lan, 
GS,TSKH. Nguyễn Thị Hiền trong 
suốt 2 năm đầu tiên đứng tên trong 
chuyên mục “Vấn đề hôm nay”, kế 
tiếp sau đó là GS. Đặng Hùng Võ, 
TS. Nguyễn Minh Phong…  

Như vậy là sau 3 tháng chuẩn 
bị, ngày 05/7/2012, Báo Kiểm toán 
chính thức ra mắt số đầu tiên, sớm 
gần 3 năm so với Chiến lược đề ra. 

Trên cương vị nhiều năm là 
lãnh đạo Tạp chí và Báo, tôi có thể 
khẳng định rằng, kể cả những ngày 
đầu chuẩn bị ra Báo cho tới suốt cả 
quá trình hoạt động, Báo Kiểm 
toán phát triển và có được như 
ngày nay là nhờ được thừa hưởng 
trọn vẹn những thành quả và 
truyền thống tốt đẹp của Tạp chí 
Kiểm toán mà các đồng chí Tổng 
biên tập Hà Ngọc Son, Vương 
Đình Huệ, Lê Minh Khái đã dày 
công gây dựng trong suốt 17 năm 
trước đó.

Nguyên Tổng biên tập Nguyễn Thắng (bên trái) kiểm tra số báo đầu tiên tại nhà in                  Ảnh tư liệu

Nh li nhng ngày chun b ra Báo 
 NGUYỄN THẮNG - nguyên Tổng biên tập Báo Kiểm toán

Qua 10 năm hình thành và phát triển, Báo 
Kiểm toán gắn liền với những dấu mốc 

quan trọng trong quá trình hoàn thiện khuôn 
khổ pháp lý của KTNN. Năm 2012, Báo Kiểm 
toán được thành lập cũng là lúc Quốc hội bàn 
thảo việc Hiến định địa vị pháp lý của KTNN 
và sau đó thiết chế KTNN lần đầu tiên được 
quy định tại Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở 
pháp lý quan trọng này, năm 2015, Luật KTNN 
được Quốc hội xem xét thông qua và có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2016. Tiếp đó, năm 2019, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
KTNN 2015 được Quốc hội thông qua. Với 
việc từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý 
cho hoạt động KTNN, địa vị pháp lý của 
KTNN đã được nâng cao; chức năng, nhiệm vụ 
của KTNN được quy định rõ ràng hơn, đáp ứng 
yêu cầu kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài 
chính công, tài sản công; nhận thức của các cấp, 
các ngành và của toàn xã hội về cơ quan KTNN 
và hoạt động KTNN ngày càng đầy đủ, sát 
đúng với vai trò của KTNN. 

Trong từng dấu ấn đặc biệt, quan trọng đó, 
Báo Kiểm toán luôn đồng hành và có những 
đóng góp không nhỏ. Là cơ quan ngôn luận của 

Ngành, Báo Kiểm toán đã kịp thời thông tin đầy 
đủ về quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật 
KTNN. Bên cạnh những tin, bài thời sự, thông 
qua các bài viết, bài phỏng vấn… Báo đã thực 
sự trở thành diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, 
các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… 
chia sẻ quan điểm, đồng thời phân tích, đánh 
giá dưới những góc nhìn đa chiều, làm sáng tỏ 
các vấn đề trong quá trình xây dựng, sửa đổi, 
bổ sung Luật. Đặc biệt, những bài viết, quan 
điểm của các chuyên gia trong Ngành, các kiểm 
toán viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm 
toán đã đưa đến những góc nhìn, đánh giá 
khách quan về những vấn đề còn bất cập, 
vướng mắc, hạn chế trong thực thi pháp luật về 
KTNN. Đây là cơ sở thực tiễn vô cùng quan 
trọng, góp phần sửa đổi các quy định trong 
Luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động 
kiểm toán.  

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp 
luật về KTNN, trước những vấn đề còn có ý kiến 
khác nhau, qua kênh thông tin truyền thông của 
Ngành, nhất là Báo Kiểm toán, lãnh đạo KTNN, 
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN… cũng 
đã có những bài viết, trao đổi, trả lời phỏng vấn 
nhằm làm sáng tỏ vấn đề, cung cấp cái nhìn đầy 
đủ, khách quan hơn cho bạn đọc về những vấn 
đề của Ngành. Đặc biệt, Báo còn được phát hành 
tới từng đại biểu Quốc hội. Vì vậy, trong quá 
trình sửa đổi Luật, những bài viết đăng tải trên 
Báo là một kênh tham khảo quan trọng của đại 
biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận và quyết 
định biểu quyết thông qua Luật. 

Để đạt được kết quả đó, trong công tác thông 
tin, tuyên truyền về xây dựng pháp luật, Vụ 
Pháp chế và Báo Kiểm toán đã có sự phối hợp 
chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là trong việc cung 
cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên 

truyền để đưa quy định pháp luật vào thực tiễn 
hoạt động kiểm toán. Bên cạnh đó, lãnh đạo Vụ 
cũng thực hiện nhiều bài viết đăng tải trên Báo 
Kiểm toán liên quan đến các quy định của pháp 
luật về KTNN cũng như công tác xây dựng, 
hoàn thiện pháp luật của KTNN. 

Để “phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, 
hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, 
kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản 
công”, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và 
toàn diện cho tổ chức và hoạt động của KTNN 
có một ý nghĩa hết sức to lớn và mang tính quyết 
định. Chiến lược phát triển KTNN đến năm 
2030 xác định, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý là 
một trong ba trụ cột phát triển của KTNN. Với 
yêu cầu đó, là cơ quan ngôn luận của Ngành, 
trong thời gian tới, Báo Kiểm toán cần tiếp tục 
phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về KTNN nói riêng 
và các quy định pháp luật nói chung, phục vụ 
cho hoạt động của Ngành; đẩy mạnh tuyên 
truyền về địa vị pháp lý, vị trí, vai trò của KTNN 
trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, góp 
phần đưa hình ảnh KTNN ngày càng gần hơn 
với xã hội.

 VŨ THANH HẢI - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, KTNN
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Mười năm kể từ khi thành lập, 
Báo Kiểm toán luôn tích cực phối 
hợp với Vụ Hợp tác quốc tế để 
truyền tải thông tin về tiến trình 
hợp tác song phương của KTNN 
Việt Nam với khoảng hơn 60 SAI 
trên thế giới, từ đó, xây dựng hình 
ảnh KTNN Việt Nam là cơ quan 
kiểm toán tài chính, tài sản công 
chuyên nghiệp, hiện đại, trách 
nhiệm và uy tín. Cùng với đó, 
Báo Kiểm toán cũng đưa tin kịp 
thời, có chiều sâu về các hoạt 
động tiếp xúc, hội đàm trực tiếp 
và trực tuyến giữa lãnh đạo 
KTNN Việt Nam và lãnh đạo các 
SAI, qua đó góp phần duy trì, 
thúc đẩy hợp tác quốc tế, giúp 
nâng tầm cả về chất và lượng của 
quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt 
Nam với các SAI trong khu vực 
và trên thế giới. Ngoài ra, hoạt 
động thông tin, tuyên truyền về 
các mối quan hệ hợp tác song 
phương của KTNN cũng giúp lan 
tỏa thông điệp tích cực về hình 
ảnh đội ngũ kiểm toán viên nhà 
nước Việt Nam chuyên nghiệp, 
sáng tạo, thân thiện trong lòng 
đồng nghiệp và bạn bè quốc tế.  

Đặc biệt, trong hơn 2 năm xảy 
ra đại dịch Covid-19, các hoạt 
động đối ngoại song phương giữa 
KTNN Việt Nam và các SAI vẫn 
diễn ra sôi động theo hình thức 
trực tuyến. Theo sáng kiến của 
KTNN Việt Nam, nhiều cuộc họp 
trực tuyến đã được tổ chức thành 
công giữa Tổng Kiểm toán nhà 
nước Việt Nam với Chủ tịch 

KTNN Lào, Tổng Kiểm toán nhà 
nước Campuchia, Tổng Kiểm toán 
nhà nước Trung Quốc, Tổng Kiểm 
toán và Kiểm soát Ấn Độ. Bên 
cạnh đó, nhiều khóa đào tạo, hội 
thảo quốc tế của KTNN vẫn được 
tổ chức theo kế hoạch với Ủy ban 
Kiểm toán và Thanh tra Hàn 
Quốc, Ủy ban Kiểm toán Indone-
sia, Cơ quan Kiểm toán quốc gia 
Trung Quốc, Cơ quan Tổng Kiểm 
toán Canada... Tại các sự kiện này, 
Báo Kiểm toán đã tham gia tích 
cực và kịp thời thông tin hiệu quả, 
góp phần vào thành công chung 
của các hoạt động đối ngoại song 
phương của KTNN trong bối cảnh 
đại dịch. 

Theo chủ trương, đường lối đối 
ngoại của Việt Nam là chuyển từ 
“tham gia tích cực” sang “chủ động 
đóng góp, xây dựng, định hình luật 
chơi chung”, KTNN coi đối ngoại 
đa phương là định hướng quan 
trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của hội 
nhập quốc tế, phù hợp với các 
nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều 
kiện thực tiễn của Việt Nam; xây 
dựng KTNN Việt Nam là một thành 
viên có trách nhiệm trong việc thúc 
đẩy sự phát triển lĩnh vực kiểm toán 
công trong khu vực và trên thế giới. 
Chính thức gia nhập Tổ chức quốc 

tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao 
(INTOSAI) vào tháng 6/1996, Tổ 
chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao 
châu Á (ASOSAI) vào tháng 
01/1997 và là thành viên đồng sáng 
lập Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán 
tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) 
vào tháng 11/2011, KTNN đã, đang 
và sẽ luôn nỗ lực để khẳng định 
hình ảnh, vị thế, uy tín ngày càng 
lớn mạnh của mình trong cộng 
đồng các cơ quan kiểm toán công 
của khu vực và trên thế giới.  

Bên cạnh hợp tác chuyên môn 
với các SAI, KTNN cũng tăng 
cường, mở rộng hoạt động hợp tác 
với nhiều đối tác phát triển quốc gia 
và quốc tế như Liên minh châu Âu 

(EU), Ngân hàng Thế giới (WB), 
Ngân hàng Phát triển châu Á 
(ADB), Cơ quan Hợp tác phát triển 
Đức (GIZ), Quỹ Kiểm toán và 
Trách nhiệm giải trình Canada 
(CAAF), Cơ quan Hợp tác quốc tế 
Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan Phát 
triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA), 
Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID)... Thông qua hoạt động 
hợp tác với các đối tác phát triển, 
KTNN đã tranh thủ được nhiều 
nguồn lực, kỹ năng và kinh nghiệm 
của các đồng nghiệp quốc tế để tăng 
cường năng lực tổ chức và trình độ 
chuyên môn kiểm toán theo hướng 
tiệm cận gần hơn với chuẩn mực và 
thông lệ tốt của quốc tế. Kết quả hợp 
tác luôn được các đối tác phát triển 
coi trọng và đánh giá cao.  

Phản ánh những nỗ lực, thành 
tựu trên của KTNN Việt Nam, với 
vai trò là cầu nối thông tin, Báo 
Kiểm toán đã khai thác thông tin có 
trọng tâm, trọng điểm về các hoạt 
động đối ngoại đa phương của 
KTNN, cũng như kết quả các 
chương trình, dự án hợp tác của 
KTNN với các đối tác phát triển. 
Qua đó đã góp phần khẳng định và 
nâng cao vị thế, uy tín của KTNN 
Việt Nam trong cộng đồng các cơ 
quan kiểm toán công của khu vực 
và trên thế giới cũng như trong cộng 
đồng các đối tác phát triển quốc tế. 

Có thể khẳng định, Báo Kiểm 
toán đóng một vai trò quan trọng 
trong việc thông tin, truyền thông về 
tiến trình KTNN Việt Nam hợp tác 
và hội nhập quốc tế. Vai trò này của 
Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục được 
khẳng định và phát huy cùng với 
quá trình KTNN chủ động hội nhập 
quốc tế thực chất hơn, hiệu quả hơn 
trong thời gian tới, theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng và lộ 
trình toàn Ngành nỗ lực thực hiện 
thành công các mục tiêu đã đề ra 
trong Chiến lược phát triển KTNN 
đến năm 2030.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam (bên phải) và Chủ tịch Ủy ban KTNN Thái Lan thực hiện nghi thức 
trao cờ chuyển giao chức Chủ tịch ASOSAI (tháng 9/2022)                                                           Ảnh tư liệu

Truyn thông góp phn nâng tm v th ca  
Kim toán nhà nc trong tin trình hi nhp quc t 

 NGUYỄN BÁ DŨNG - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, KTNN

Báo Kiểm toán đã trở thành tiếng nói của 
ngành kiểm toán, mang lại cái nhìn sâu 

sắc và kiến thức cần thiết dưới các hình thức 
năng động và quảng bá các giá trị thông qua 
các sản phẩm có kiến thức chuyên môn cao. 
Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc 
(ACCA) hân hạnh đóng góp một phần trong 
các hoạt động của Báo Kiểm toán những năm 
qua và chúng tôi hy vọng hai bên sẽ hợp tác 
ngày càng chặt chẽ, góp phần vào sự phát 
triển mạnh mẽ của ngành nghề kiểm toán, 
đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của toàn cầu 
trong tương lai. 

Với tiền thân Tạp chí Kiểm toán (thành 
lập từ năm 1995), Báo Kiểm toán là cơ quan 
ngôn luận của KTNN, đồng thời là kênh 
thông tin chuyên sâu về các lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán, tài chính. Tôi rất vui mừng khi 
nhận thấy rằng Báo Kiểm toán đã có một 
chặng đường hình thành và phát triển vững 
bền, hiệu quả. Đặc biệt, sự kiện ra mắt số báo 
đầu tiên vào tháng 7/2012 là dấu mốc rất 
quan trọng đưa Báo Kiểm toán tiến gần hơn 
với công chúng. 

Là một hiệp hội tài chính kế toán, kiểm 
toán quốc tế có lịch sử hơn 100 năm, ACCA 
tin rằng kiểm toán là dịch vụ tài chính quan 
trọng và có ý nghĩa sống còn với nền kinh tế. 
Tại thời điểm có nhiều thay đổi như hiện nay, 

kỳ vọng của xã hội đối với các chính phủ, các 
nhà hoạch định chính sách và DN đã thay đổi 
với tốc độ và cường độ lớn.  

Ngành nghề kế toán, kiểm toán hiện đang 
cần thiết hơn bao giờ hết nhằm hỗ trợ khu vực 
công đối mặt với khủng hoảng. Nhu cầu về 
việc đảm bảo chi tiêu công trong và sau đại 
dịch Covid-19 sẽ không chỉ dừng lại ở mức 
hiệu quả và tiết kiệm kinh phí mà còn là cơ hội 
để đối đầu với các thách thức mới, bao gồm 
cả thảm họa môi trường và các bất công xã hội.  

Thực tế, không một ngành nghề nào có 
thể giải quyết tất cả những thách thức mà xã 
hội toàn cầu phải đối mặt, mỗi ngành nghề, 
mỗi người đều có thể đóng vai trò riêng của 
mình và góp phần giúp thế giới trở thành một 
nơi tốt đẹp hơn cho tương lai theo những 
cách khác nhau.  

ACCA đã tập hợp các tài liệu trong bản 
Báo cáo toàn cầu “Tài chính kế toán kiểm 
toán cho một thế giới tốt đẹp hơn” nhằm 
cung cấp một cái nhìn tổng quan về những 
đóng góp của các ngành nghề trong việc giúp 
thế giới chuyển đổi. Đồng thời, những câu 
chuyện ACCA mang lại cũng là trả lời cho 

câu hỏi tại sao kế toán, kiểm toán là ngành 
nghề không thể thiếu trong việc hỗ trợ các 
nền kinh tế - xã hội rộng lớn phát triển trong 
tương lai. 

Một báo cáo chuyên môn khác của 
ACCA với tên gọi “Chuyên gia tài chính kế 
toán là trung tâm của các tổ chức bền vững” 
đã khám phá tương lai của ngành kế toán, 
kiểm toán và đặt ra các khả năng/kỹ năng mà 
các chuyên gia tài chính kế toán sẽ cần để 
thành công trong thế giới thay đổi nhanh 
chóng và không thể dự đoán trước này. 

Các nghiên cứu trên đã được ACCA phát 
triển thành công cụ trực tuyến định hướng 
nghề nghiệp - ACCA Career Navigator - 
nhằm giúp các chuyên gia tài chính kế toán, 
kiểm toán đánh giá, phát triển các khả năng 
cốt lõi mà họ cần để thành công. Công cụ 
định hướng nghề nghiệp này cũng giúp các 
nhà tuyển dụng phát triển tài năng trong DN 
và nhân sự có ý định gia nhập ngành nghề kế 
toán kiểm toán khám phá nhiều cơ hội sẵn có. 

Với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh 
vực có cơ hội trở thành cốt lõi của những thay 
đổi trong tương lai, chúng ta có trách nhiệm 

đảm bảo với các thế hệ trẻ rằng họ sẽ được 
thừa hưởng một thế giới tốt đẹp hơn. Ngành 
tài chính, kế toán, kiểm toán sẽ đóng một vai 
trò quan trọng trong việc mang lại một thế 
giới công bằng, xanh và hòa nhập hơn cho 
tương lai.  

ACCA với mạng lưới hàng trăm nghìn 
chuyên gia tài chính trên toàn cầu cam kết sẽ 
luôn tận dụng tối đa vai trò của mình và nắm 
bắt các cơ hội trong tương lai để thúc đẩy sự 
thay đổi tích cực cho xã hội. Trong đó, việc 
đồng hành với Báo Kiểm toán nhằm cập nhật 
thông tin về ngành nghề và mang đến cho các 
tổ chức, DN, công chúng những thực hành 
tốt nhất sẽ góp phần vào sự phát triển bền 
vững của Việt Nam. 

Thay mặt cho ACCA, một lần nữa, tôi xin 
nhiệt liệt chúc mừng Báo Kiểm toán nhân dịp 
kỷ niệm 10 năm ra mắt số báo đầu tiên (2012-
2022). Chúc Báo Kiểm toán phát triển bền 
vững, thực sự trở thành một kênh thông tin 
quan trọng, hữu ích, là địa chỉ đáng tin cậy 
để DN, tổ chức, chuyên gia tài chính và công 
chúng tìm kiếm thông tin về ngành nghề kế 
toán, kiểm toán!

 REN VARMA - Giám đốc ACCA khu vực Đông Nam Á Lục địa
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Cùng với việc mở cửa và 
phát triển của nền kinh tế 

thị trường, hoạt động kiểm toán 
độc lập đã hình thành và trở 
thành nhu cầu tất yếu đối với 
DN và nền kinh tế Việt Nam. 
Trải qua hơn 30 năm hoạt động 
và phát triển, vị thế của kiểm 
toán độc lập ngày càng được 
khẳng định và có vai trò rõ nét 
hơn trong việc nâng cao chất 
lượng thông tin tài chính của 
các DN.  

Tuy nhiên, đứng trước 
những chuyển động nhanh 
chóng của thị trường và nhu 
cầu hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng, Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt Chiến lược kế 
toán - kiểm toán đến năm 2030 
tại Quyết định số 633/QĐ/TTg 
ngày 23/5/2022. Mục tiêu tổng 
quát của Chiến lược là nâng 
cao vai trò quản lý của Nhà 
nước, đẩy mạnh hoạt động của 
các tổ chức nghề nghiệp nhằm 
nâng cao chất lượng của hệ 
thống thông tin, số liệu kinh tế, 
tài chính trong nền kinh tế 
quốc dân.  

Chiến lược có ba yêu cầu 
chính sẽ buộc ngành kiểm toán 
độc lập đối mặt với những thách 

thức, nhưng đồng thời cũng gia 
tăng các cơ hội trong những 
năm tiếp theo. Cụ thể: 

Thứ nhất, đối tượng kiểm 
toán bắt buộc sẽ được mở rộng 

do yêu cầu đến năm 2025, đảm 
bảo 100% DN, đơn vị có quy 
mô lớn được kiểm toán báo cáo 
tài chính, không phân biệt loại 
hình hoạt động, hình thức sở 

hữu. Việc mở rộng đối tượng bắt 
buộc phải kiểm toán đòi hỏi các 
công ty kiểm toán cần chuẩn bị 
đầy đủ nguồn lực đảm bảo chất 
lượng để đáp ứng yêu cầu này, 

đặc biệt là đối với các DN được 
kiểm toán năm đầu tiên.  

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống 
quy định về kế toán - kiểm toán, 
bao gồm đề xuất Dự thảo Luật 
sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán, 
Luật Kiểm toán độc lập, xây 
dựng khung pháp lý để áp dụng 
Chuẩn mực Báo cáo tài chính 
quốc tế (IFRS) theo lộ trình phù 
hợp, cập nhật hệ thống Chuẩn 
mực Báo cáo tài chính của Việt 
Nam (VFRS), chuẩn mực kiểm 
toán độc lập, chuẩn mực kiểm 
toán nội bộ trên cơ sở phù hợp 
với thông lệ quốc tế và điều kiện 
của Việt Nam.  

Mục tiêu kiện toàn hệ thống 
quy định kiểm toán đòi hỏi sự 
tham gia, đóng góp của Bộ Tài 
chính, sự phối hợp của các tổ 
chức, hiệp hội nghề nghiệp, các 
tổ chức kinh tế, các trường đại 
học, các DN lớn và các hãng 
kiểm toán, đặc biệt là các hãng 
toàn cầu có kinh nghiệm kiểm 
toán thực tiễn các công ty đa 
quốc gia, am hiểu về hệ thống 
IFRS, thông lệ quốc tế khác và 
có hệ thống mạng lưới các công 
ty kiểm toán trên toàn cầu.  

Trong thời gian qua, các 
chương trình hợp tác giữa Bộ 
Tài chính và cơ quan hợp tác 
quốc tế như Diễn đàn trao đổi về 
áp dụng IFRS tại Việt Nam do 
Cục Quản lý, Giám sát kế toán, 
kiểm toán và Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ 
chức, cùng sự tham gia của đối 
tác tư vấn Deloitte đã thực sự hỗ 
trợ các đơn vị ngay từ những 
bước đầu trong quá trình áp 
dụng IFRS. 

Ba yêu cu ln trong Chin lc k toán - 
kim toán n nm 2030  

 TRẦN THỊ THÚY NGỌC - Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam 

 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức 
Chi cho biết, thị trường vốn tăng trưởng 
bình quân 28,5%/năm giai đoạn 2016-
2021. Đến cuối quý I/2022, quy mô thị 
trường vốn đạt 134,5% GDP năm 2021, 
gấp 3,5 lần quy mô năm 2015; trong đó, 
quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tương 
đương 93,8% GDP, quy mô thị trường trái 
phiếu đạt 40,7% GDP. Đóng góp của 
ngành xây dựng và BĐS trong GDP các 
năm gần đây ngày càng tăng và chiếm 
khoảng 11%.  

Tuy nhiên, thị trường vốn phát triển 
chưa sâu, dễ bị tác động bởi yếu tố tâm lý, 
ảnh hưởng của thị trường tài chính, tiền tệ 
quốc tế. Thị trường BĐS vẫn nổi lên các 
vấn đề về giải phóng mặt bằng, quy hoạch 
sử dụng đất, định giá đất, thuế, tín dụng, 
thu tiền sử dụng đất, bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, tái định cư, các thủ tục 
hành chính về đất đai cũng như các quy 
định pháp lý về kinh doanh BĐS. Việc huy 

động vốn của DN BĐS thông qua phát 
hành trái phiếu DN cũng tiềm ẩn rủi ro cho 
thị trường tài chính nói chung và thị trường 
vốn, thị trường BĐS nói riêng do việc phát 
hành trái phiếu DN lãi suất cao, thiếu 
thông tin, kém minh bạch. Hiệu quả sử 
dụng vốn thấp và thị trường BĐS không 
thuận lợi cũng khiến dòng tiền trả nợ trái 
phiếu DN đến hạn của DN khó khăn... 

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cũng 
thừa nhận: Việc tăng trưởng nhanh của thị 
trường chứng khoán, thị trường trái phiếu 
thời gian gần đây đã phát sinh những rủi 
ro tiềm ẩn như hiện tượng thao túng giá 
trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng 
khoán phái sinh ngày càng tinh vi, phức 
tạp. Nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu 
tư cá nhân chưa thực sự hiểu biết rõ pháp 
luật về đầu tư, giao dịch trái phiếu DN 
riêng lẻ. Chất lượng hoạt động của các tổ 
chức cung cấp dịch vụ trên thị trường 
chưa đồng đều. Một số tổ chức kiểm toán, 
tổ chức thẩm định giá năng lực còn hạn 
chế... đã ảnh hưởng đến hiệu quả và chất 

lượng của các đợt phát hành chứng khoán 
để huy động vốn, gia tăng rủi ro cho nhà 
đầu tư.  

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch 
Hiệp hội BĐS TP. HCM (HoREA), thị 
trường BĐS đã đóng góp khoảng 10% 
nguồn thu NSNN trong những năm gần 
đây nhưng thị trường này vẫn chưa phát 
triển ổn định, bền vững, như: Thiếu 
nguồn cung dự án, thiếu nguồn cung nhà 
ở, nhất là nhà ở có giá tầm trung và nhà ở 
xã hội; tình trạng khan hiếm nhà ở đã đẩy 
giá nhà tăng cao liên tục trong 5 năm qua, 
vượt quá khả năng thu nhập của đa số 
người dân và đã xuất hiện tình trạng 
“phân lô bán nền” tràn lan, “sốt ảo” giá 
đất tại nhiều địa phương. Đặc biệt, môi 
trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
BĐS vẫn chưa thực sự minh bạch, công 
bằng, lành mạnh… 

 

Từ những phân tích nêu trên, Thứ 
trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi 

nhấn mạnh: Cần thiết phải ban hành giải 
pháp nhằm phát triển thị trường vốn, thị 
trường BĐS lành mạnh, từ hoàn thiện 
khung khổ pháp lý như Luật Chứng 
khoán, Luật DN, Luật Xây dựng, Luật Đất 
đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và 
các văn bản hướng dẫn... đến triển khai 
các giải pháp điều hành và quản lý, giám 
sát thị trường. 

Theo các chuyên gia, để phát triển bền 
vững thị trường vốn, vấn đề quan trọng 
nhất là phải minh bạch hóa thị trường. 
Ông Don Lam - Tổng Giám đốc Tập đoàn 
VinaCapital - cho biết, hiện có rất nhiều 
nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến thị 
trường vốn Việt Nam. Tuy nhiên, để thu 
hút hơn nữa sự tham gia của khối ngoại, 
thị trường chứng khoán Việt Nam cần đa 
dạng sản phẩm, cải thiện tính thanh khoản, 
tỷ lệ giới hạn nhà đầu tư nước ngoài… đặc 
biệt là sự minh bạch của thị trường. Ông 
Devendra Joshi - Chiến lược gia trưởng 
Tập đoàn Sovico - cho rằng, để phát triển 
bền vững thị trường vốn, sự minh bạch thị 
trường là vấn đề được nhiều nhà đầu tư 

Tng minh bch, gim ri ro  
cho th trng vn và bt ng sn 

 THÙY ANH

Bà Trần Thị Thúy Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam 
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 Thưa bà, nhìn lại quá 
trình thúc đẩy cải cách 
môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia 
được triển khai trong 
những năm gần đây, 
theo bà, chúng ta đã 
đạt được những kết quả 
như thế nào?  

Trong nhiều năm trở 
lại đây, Chính phủ đã xác 
định cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh là 
một trọng tâm cải cách, là 
nhiệm vụ quan trọng, 
thường xuyên. Theo đó, 
qua một quá trình nỗ lực 
cải cách, vị trí của Việt 
Nam trên các bảng xếp 
hạng uy tín toàn cầu đã 
được nâng lên. Cụ thể là, năm 2019, năng lực cạnh tranh 
4.0 của Việt Nam xếp thứ 67/141 nền kinh tế, tăng 10 bậc 
so với năm 2018; chỉ số về Chính phủ điện tử xếp thứ 
86/193 nền kinh tế (năm 2020), tăng 2 bậc so với năm 
2018; chỉ số về an toàn an ninh mạng xếp thứ 25/194 nền 
kinh tế (năm 2020), tăng 25 bậc so với năm 2018…  

Tuy nhiên, quá trình cải cách môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh ở nước ta từ năm 2020 có 
xu hướng chững lại do tác động của đại dịch Covid-19. 
Biểu hiện là, trên các bảng xếp hạng toàn cầu, một số chỉ 
tiêu cải thiện chưa bền vững, hay có những chỉ tiêu không 
được cải thiện, thậm chí giảm bậc. Chẳng hạn, năm 2021 
so với năm 2020, nhiều chỉ số đã giảm bậc như: Chỉ số 
đổi mới sáng tạo giảm 2 bậc (từ thứ 42 xuống 44); chỉ số 
phát triển bền vững giảm 2 bậc (từ thứ 49 xuống 51); chỉ 
số về quyền tài sản giảm 6 bậc (từ thứ 78 xuống 84); chỉ 
số về cảm nhận tham nhũng giảm 8 bậc (từ thứ 96 xuống 
104)… Điều này cho thấy vẫn còn nhiều thách thức đối 
với quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của 
Việt Nam.  

 Xin bà có thể chia sẻ rõ hơn về những thách thức đối 
với việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như bà 
vừa đề cập? 

Năng lực cạnh tranh quốc gia được các tổ chức quốc 
tế đánh giá dựa trên rất nhiều tiêu chí, bao quát các vấn 
đề về kinh tế - xã hội như thể chế, cơ sở hạ tầng, ứng dụng 
công nghệ thông tin, ổn định kinh tế vĩ mô, hệ thống tài 
chính, y tế, giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực 
đổi mới sáng tạo… Trong đó, những lĩnh vực chúng ta ghi 
nhận sự cải thiện trong thời gian qua chủ yếu là về đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ổn định về kinh tế 
vĩ mô, cải thiện về hạ tầng, trong khi chúng ta còn nhiều 
rào cản rất lớn như chất lượng nguồn nhân lực, thể chế, 
năng lực đổi mới sáng tạo… chưa có nhiều sự cải thiện 
rõ rệt.  

Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn 
còn không ít rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh 
của DN. Chẳng hạn như tồn tại tình trạng chồng chéo, 
mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng, 
môi trường, đã và đang gây ra nhiều khó khăn, thậm chí 
cả rủi ro cho DN. Một ví dụ khác, trong hoạt động quản 
lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập 
khẩu cũng còn tồn tại một số bất cập. Cụ thể như trình tự, 

thủ tục kiểm tra chuyên ngành có nhiều khác biệt tùy theo 
Bộ, ngành quản lý và loại hình hàng hóa, điều này khiến 
DN phải làm nhiều thủ tục tại nhiều cơ quan khác nhau, 
gây tốn kém thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật của DN; 
hay việc triển khai dịch vụ công trực tuyến còn những hạn 
chế nhất định nên việc thực hiện các thủ tục hành chính 
vẫn là gánh nặng đáng kể đối với nhiều DN… Những rào 
cản như trên nếu không sớm được cải thiện sẽ khiến 
khoảng cách về năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt 
Nam ngày càng cách xa so với các nước tiên tiến trong 
khu vực và trên thế giới. 

 Từ thực tế trên, xin bà có thể đưa ra một số khuyến 
nghị giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam vào 
nhóm 4 nước dẫn đầu Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) về môi trường kinh doanh? 

Trong ASEAN, Việt Nam hiện đang đứng vị trí thứ 5 
về môi trường kinh doanh và còn khoảng cách khá xa so 
với nhóm 4 nước dẫn đầu là Singapore, Malaysia, Thái 
Lan và Brunei. Đặc biệt, hiện nay, các nền kinh tế trong 
khu vực cũng như trên thế giới đang rất chú trọng cải cách 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để 
nâng cao vị thế trên toàn cầu nhằm thu hút nhiều nguồn 
lực phục vụ cho quá trình phục hồi hậu đại dịch Covid-19. 
Thực tế này đòi hỏi Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cải cách 
mạnh mẽ, thực chất và toàn diện hơn nữa để nâng cao năng 
lực cạnh tranh của nền kinh tế một cách bền vững. 

Để cải cách thành công, Chính phủ cần tạo sức ép liên 
tục để tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các Bộ, 
ngành đối với việc cải thiện các bộ chỉ số. Cần lưu ý rằng, 
có nhiều chỉ số phải nỗ lực liên tục trong một vài năm mới 
có thể cải thiện được, nhất là các chỉ số liên quan tới thể 
chế, nguồn nhân lực, hạ tầng…, nên các Bộ, ngành cần 
phải duy trì, thúc đẩy quá trình cải cách thường xuyên, 
liên tục một cách mạnh mẽ, quyết liệt. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần tăng cường công tác 
theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện của các 
Bộ, ngành trong việc cải thiện chất lượng các yếu tố môi 
trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực 
quản lý để tạo nên sự đồng đều về cải cách của tất cả các 
lĩnh vực, từ đó mới góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh chung của quốc gia. 

 Xin trân trọng cảm ơn bà!

Nhiu thách thc trong vic nâng cao 
nng lc cnh tranh quc gia 

 DIỆU THIỆN (thực hiện)

Sự chuyển dịch hướng tới tiếp cận các thông 
lệ quốc tế của các luật kế toán, kiểm toán và các 
văn bản quy phạm pháp luật buộc các hãng 
kiểm toán tại Việt Nam phải tăng cường đào tạo, 
thiết kế, đổi mới các chương trình đào tạo nhằm 
phù hợp với sự thay đổi của các luật, chuẩn mực 
và văn bản quy phạm pháp luật này. Từ đó, các 
hãng kiểm toán xây dựng đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp, thông hiểu VFRS khi cung cấp 
dịch vụ tới các tổ chức kinh tế.  

Thứ ba, chuyển đổi số trong lĩnh vực kế 
toán, kiểm toán đồng nghĩa với việc cần đẩy 
mạnh công tác triển khai, áp dụng các ứng 
dụng công nghệ thông tin phù hợp với quá 
trình chuyển đổi số, tổ chức triển khai thực 
hiện tại các đơn vị; xây dựng cơ sở dữ liệu liên 
quan đến kế toán - kiểm toán phục vụ hoạt 
động của các đơn vị và hoạt động quản lý, 
giám sát kế toán - kiểm toán. Các DN cũng cần 
áp dụng các phần mềm kiểm toán công nghệ 
hiện đại và có sự tham gia chuyên sâu hơn của 
các chuyên gia về công nghệ thông tin trong 
việc cung cấp dịch vụ. 

Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 
2030 với những mục tiêu rõ ràng liên quan đến 
số hóa, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp 
luật, trong đó chú trọng đến các thông lệ quốc 
tế, quy định cụ thể và mở rộng đối tượng bắt 
buộc kiểm toán đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực 
của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương, 
các tổ chức nghề nghiệp và các DN. Đây là một 
thách thức lớn trong việc sửa đổi, thiết lập và 
thực thi hành lang pháp lý cho các DN áp dụng 
IFRS và VFRS.  

Vượt qua những khó khăn, thách thức ở giai 
đoạn ban đầu, ngành kiểm toán độc lập gián tiếp 
đóng góp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế 
Việt Nam. Việc áp dụng IFRS và VFRS dần 
tiệm cận với quốc tế nhằm nâng cao tính minh 
bạch và trách nhiệm giải trình của hội đồng 
quản trị và ban điều hành. Báo cáo tài chính lập 
theo chuẩn mực quốc tế là một trong số các 
công cụ trợ giúp DN thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam.

quốc tế quan tâm. Do vậy, trong thời gian tới, thị 
trường cần có sự tham gia của các tổ chức xếp 
hạng tín nhiệm uy tín để đánh giá giá trị trái 
phiếu DN của Việt Nam. 

Ông Phạm Hồng Sơn cho biết, Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước sẽ nhanh chóng xây 
dựng và đưa vào hoạt động sàn giao dịch trái 
phiếu DN phát hành riêng lẻ; đẩy mạnh giám sát 
việc sử dụng tiền từ huy động trái phiếu, công 
bố thông tin về phát hành và giao dịch trái phiếu 
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng 
thời, Ủy ban sẽ đẩy mạnh việc tái cấu trúc thị 
trường chứng khoán, nâng cao sức cạnh tranh và 
chất lượng của các định chế trung gian thị 
trường, phối hợp với các đơn vị chức năng của 
Bộ Tài chính, Bộ Công an tăng cường thanh tra, 
giám sát để vừa đảm bảo phát triển của thị 
trường, vừa phát hiện, xử lý các hành vi thao 
túng trên thị trường chứng khoán.  

Để giải quyết những vướng mắc trong lĩnh 
vực BĐS, HoREA đã kiến nghị cơ quan quản lý 
hoàn thiện thể chế pháp luật, xây dựng môi 
trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông 
thoáng, công bằng, lành mạnh; đảm bảo quyền 
tiếp cận nguồn lực đất đai của DN để thực hiện 
dự án đầu tư. Địa phương ban hành, chuẩn hóa 
quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà 
ở thương mại, dự án nhà ở xã hội; rút ngắn thời 
gian tính tiền sử dụng đất dự án để cấp sổ hồng 
cho người mua nhà… Ngân hàng Nhà nước chỉ 
đạo việc kiểm soát tín dụng vào các dự án tiềm 
ẩn rủi ro nhưng ưu tiên cho vay đối với các chủ 
đầu tư có uy tín, dự án có tính khả thi và các cá 
nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay để mua, thuê 
hoặc xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn không ít rào cản đối với hoạt động đầu tư, 
kinh doanh của DN                                                                                                   Ảnh tư liệu
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Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 
Hoàng Việt Cường cho biết, việc áp dụng 
QLRR của hải quan Việt Nam nhằm đáp ứng 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và đáp ứng 
chương trình cải cách, phát triển, hiện đại hóa 
hải quan. Ngành hải quan đã chính thức áp 
dụng QLRR trong thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. 
Bằng việc áp dụng QLRR kết hợp với 
chuyển đổi từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, 
ngành hải quan đã đạt được những thành quả 
quan trọng, tạo ra sự thay đổi căn bản trong 
phương thức quản lý hải quan từ thủ công 
sang tự động hóa dựa trên đánh giá rủi ro, qua 
đó giảm đáng kể tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng 
hóa. Đặc biệt, với việc áp dụng QLRR, ngành 
hải quan đã chủ động phát hiện và kiểm soát 
trước đối với những nguy cơ vi phạm pháp 
luật hải quan; tạo lập môi trường tuân thủ, 
tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, 
đáp ứng 2 mục tiêu tạo thuận lợi thương mại 
và yêu cầu quản lý nhà nước.  

Với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, công tác 
quản lý chuyên ngành đã đạt được những kết 
quả đáng khích lệ, như: Cải cách thủ tục, chính 
sách chuyên ngành, cắt giảm danh mục kiểm 
tra chuyên ngành theo hướng trọng tâm trọng 
điểm hơn, từng bước áp dụng QLRR trong 
hoạt động quản lý chuyên ngành. Ông Claudio 
Dordi - Giám đốc Dự án Tạo thuận lợi thương 
mại do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) tài trợ - đánh giá, những năm gần 
đây, việc thực hiện các nghị quyết của Chính 
phủ về kiểm tra, quản lý thông quan hàng hóa 
xuất nhập khẩu đã được cải thiện đáng kể. Tỷ 
lệ hàng hóa cần phải kiểm tra chuyên ngành 
đã giảm từ 30% năm 2015 còn 19% hiện nay. 

Tuy nhiên, theo ông Cường, việc kiểm tra 
hải quan theo yêu cầu quản lý chuyên ngành 
vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định 
liên quan đến nội dung, phương thức kiểm tra, 
hiệu quả kiểm tra. Bên cạnh đó, thông tin, dữ 
liệu phân tán, chưa thống nhất, đồng bộ, chưa 
kịp thời cung cấp, chia sẻ đến các bên có liên 
quan; chưa có cơ quan đầu mối chủ trì, quản 

lý chung các nội dung liên quan đến QLRR 
trong quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên 
ngành. Còn ông Claudio Dordi nhấn mạnh, 
mặc dù đã có nỗ lực nhưng những thủ tục 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành vẫn cần được 
tiếp tục cải thiện để tạo thuận lợi thương mại. 
Chính phủ Việt Nam cũng đã đặt những mục 
tiêu quan trọng để các cơ quan liên quan phối 
hợp triển khai việc QLRR trong kiểm tra 
chuyên ngành. Đáng chú ý, Chính phủ yêu 
cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, kiến 
nghị xây dựng Trung tâm Dữ liệu QLRR để 
thực hiện quản lý, kiểm tra chuyên ngành tập 
trung, thống nhất trên phạm vi cả nước. 

 

Tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế 

về Trung tâm QLRR liên ngành tập trung do 
USAID và Tổng cục Hải quan vừa tổ chức, 
đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành 
và một số DN đồng tình với việc xây dựng 
Trung tâm QLRR liên ngành tập trung. 

Theo ông Nguyễn Thế Hải - Phó Cục 
trưởng Cục Khoa học và chiến lược, Bộ 
Công an, thực chất QLRR là công tác kiểm 
tra, giám sát các hoạt động liên quan đến 
kiểm tra chất lượng. Cơ chế kiểm tra, giám 
sát là cần thiết, bởi có kiểm tra mới tránh 
được những rủi ro về quản lý cũng như hạn 
chế những ảnh hưởng xấu của chất lượng 
hàng hóa (nếu có) trước khi đưa ra thị trường. 
Hiện nay, mỗi cơ quan, Bộ, ban, ngành khó 
có thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát. Đơn cử như Bộ Công an chỉ có 3 
cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về chất lượng, mới chỉ thực hiện quản lý trên 

hồ sơ, còn gặp khó khăn trong việc kiểm tra 
thực tế, hậu kiểm. Chính vì vậy, việc xây 
dựng Trung tâm QLRR liên ngành tập trung 
là cần thiết để chia sẻ, cung cấp thông tin giữa 
các Bộ, ngành.  

Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong 
quá trình hoạt động xuất nhập khẩu, VASEP 
nhận thấy nhiều thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành chưa được áp dụng QLRR. Chính vì 
vậy, VASEP đánh giá cao ý tưởng xây dựng 
mô hình Trung tâm QLRR liên ngành tập 
trung do Tổng cục Hải quan đề xuất. 

Đại diện Cục Giám sát quản lý về hải 
quan, Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Thế 
Việt cho biết, Trung tâm QLRR sẽ mang lại 
nhiều lợi ích. Các cơ quan nhà nước được 
chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin cập nhật 
kịp thời, toàn diện liên quan đến hàng hóa, 
DN xuất nhập khẩu, giúp công tác điều 
hành, quản lý, đánh giá tuân thủ, xử lý 
nghiệp vụ hiệu quả hơn. Đối với người tiêu 
dùng và DN, Trung tâm cung cấp thông tin 
liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu cho 
cơ quan nhà nước; khai thác, sử dụng thông 
tin do cơ quan nhà nước cung cấp, chia sẻ 
để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Việc triển khai Trung tâm QLRR 
phù hợp yêu cầu số hóa của Chính phủ, góp 
phần hiện đại hóa, tự động hóa tốt hơn, nâng 
cao năng suất lao động, sức cạnh tranh quốc 
gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
ngày càng sâu rộng.  

Được biết, các chuyên gia quốc tế của Dự 
án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ 
đang làm việc với Tổng cục Hải quan để chia 
sẻ những thông lệ quốc tế tốt nhất về Trung 
tâm QLRR liên ngành tập trung, trong đó có 
Mô hình trung tâm xác định trọng điểm quốc 
gia của Cơ quan Hải quan và Biên giới Hoa 
Kỳ (US CBP).

Ngành hải quan đã chính thức áp dụng QLRR trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu thương mại                                                                     Ảnh tư liệu

Gim ách tc, to thun li cho thông quan hàng hóa 
 MINH ANH

chuyển dần từ cách làm báo truyền 
thống sang báo chí đa phương tiện. 

 

Chiến lược phát triển KTNN 
đến năm 2030 (giai đoạn 2021-
2030) do Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội ban hành đã chỉ rõ: “Phát triển 
Báo Kiểm toán theo hướng hiện 
đại, chất lượng, hiệu quả, xứng 
tầm là cơ quan ngôn luận của 
KTNN; tăng cường ứng dụng các 
kỹ thuật lõi trong cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư; lấy 
phương thức “Tòa soạn hội tụ, đa 
phương tiện” làm trung tâm để 
tăng tốc độ sản xuất, nâng cao 
chất lượng thông tin”. 

Để hiện thực hóa định hướng 
phát triển nêu trên, Báo Kiểm toán 
cần chung sức, đồng lòng, tập trung 
mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ sau: 

Một là, xác định đúng vai trò và 
tầm quan trọng của Báo Kiểm toán 
đối với quá trình phát triển KTNN, 
luôn cung cấp thông tin kịp thời về 
các hoạt động của Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ… 

Hai là, xác định là cơ quan 
ngôn luận của KTNN do vậy cần 
tiếp tục và kiên trì bám sát tôn chỉ 
mục đích; chủ trương, đường lối 

của Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước trong việc xây dựng 
một nhà nước trong sạch, vững 
mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu 
tranh phòng chống tham nhũng, 
lãng phí; bám sát nhiệm vụ chính 
trị của KTNN để xây dựng nội 
dung, hình thức và kế hoạch tuyên 
truyền kịp thời nhằm định hướng 
dư luận về KTNN và hoạt động 
kiểm toán nhà nước.  

Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu 
quả cơ sở vật chất - kỹ thuật một 
cách thích hợp, tránh lãng phí; đặc 
biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, 
viên chức thực sự là người làm báo 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 
trình độ chuyên môn sâu, có phẩm 
chất đạo đức trong sáng và năng lực 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ được 
giao; đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh 
tuyên truyền về phát triển đa dạng 
hóa các nội dung kiểm toán, tăng 
cường các cuộc kiểm toán hoạt 
động, kiểm toán chuyên đề, kiểm 
toán công nghệ thông tin, kiểm toán 
môi trường và các lĩnh vực kiểm 
toán mới; nâng cao năng lực kiểm 
toán đối với quyết toán NSNN; chú 
trọng kiểm toán các lĩnh vực tiềm 

ẩn nhiều rủi ro đối với nền kinh tế 
để góp phần thiết thực vào công 
cuộc phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực của Đảng và Nhà nước.  

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh phối 
hợp với các cơ quan thuộc Quốc 
hội, các Bộ, ngành, Thường trực 
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và các cơ 
quan thông tin đại chúng trong 
công tác thông tin, tuyên truyền 
nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả 
các nội dung của Quy chế phối 
hợp; qua đó kịp thời thông tin đến 
bạn đọc đầy đủ về các hoạt động 
của KTNN; đồng thời, tạo điều 
kiện để các cơ quan báo chí thực 
hiện các chương trình, bài viết 
chuyên sâu về KTNN và hoạt động 
kiểm toán nhà nước. 

Năm là, xây dựng mạng lưới 
cộng tác viên là những chuyên gia 
đầu ngành, có uy tín về từng lĩnh 
vực của nền kinh tế - xã hội để nâng 
cao chất lượng các tác phẩm báo 
chí, không ngừng đáp ứng nhu cầu 
thụ hưởng thông tin của công 
chúng; đặc biệt là các bài viết, các 
chương trình tọa đàm có sự phân 
tích, đánh giá mang tính chuyên sâu 

về hoạt động kiểm toán, kết quả 
kiểm toán và trách nhiệm giải trình; 
góp phần vừa nâng cao vai trò và vị 
thế của KTNN vừa thể hiện bản sắc 
riêng có của Báo Kiểm toán. 

Sáu là, tiếp tục kiện toàn tổ 
chức bộ máy bảo đảm tinh, gọn và 
hiệu quả nhằm từng bước hoàn 
thiện, tăng cường năng lực của Báo 
Kiểm toán với tư cách là đơn vị sự 
nghiệp công lập theo hướng nâng 
cao mức độ tự chủ, đáp ứng chức 
năng, nhiệm vụ được Tổng Kiểm 
toán nhà nước giao.  

Trải qua 10 năm hoạt động 
thực tiễn, Báo Kiểm toán đã từng 
bước khẳng định được vai trò, vị 
trí không thể thiếu trong quá trình 
phát triển bền vững của KTNN, 
từng bước định hình vị thế trong 
sự nghiệp báo chí cách mạng Việt 
Nam. Chặng đường 10 năm đã đi 
qua với những thành quả đáng tự 
hào, đáng biểu dương, ghi nhận, 
khẳng định sự nỗ lực cống hiến 
hết mình của các thế hệ cán bộ, 
viên chức, người lao động Báo 
Kiểm toán.  

Chặng đường phía trước đầy 
vận hội lớn lao song cũng đan xen 

những thách thức khôn lường. 
Hơn lúc nào hết, toàn thể cán bộ, 
viên chức và người lao động Báo 
Kiểm toán hãy nêu cao tinh thần 
đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bản 
lĩnh và tự tin; thực “Tâm” rèn 
luyện “Mắt sáng - Lòng trong - 
Bút sắc”; tôn trọng và thực hiện 
nghiêm cẩn Quy định đạo đức 
nghề nghiệp của người làm báo 
Việt Nam; phấn đấu trở thành cơ 
quan báo chí hiện đại, chuyên 
nghiệp, chất lượng và hiệu quả, 
xứng đáng là cơ quan ngôn luận có 
uy tín và trách nhiệm của KTNN. 

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày 
Báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2022) và 10 năm 
Ngày Báo Kiểm toán ra số đầu tiên 
(05/7/2012 - 05/7/2022), các thế hệ 
cán bộ, viên chức, người lao động 
Báo Kiểm toán hãy luôn khắc ghi 
trong tâm khảm của mình lời căn 
dặn của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm 
vụ của người làm báo là quan 
trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng 
học tập chính trị, nâng cao tư 
tưởng, đứng vững trên lập trường 
giai cấp vô sản; phải nâng cao 
trình độ văn hóa, phải đi sâu vào 
nghiệp vụ của mình” để không 
ngừng trưởng thành và tiến bộ.

Phát trin Báo Kim toán...                     (Tiếp theo trang 1)
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Tuy nhận định như trên, 
nhưng PGS,TS. Lê Thanh Tùng 
(Đại học Mở TP. HCM) cũng 
dẫn số liệu của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư để đưa ra đánh giá môi 
trường kinh tế số nói chung của 
Việt Nam vẫn ở mức hạn chế 
khi so với các quốc gia trong 
khu vực. Cụ thể, tỷ lệ giao dịch 
hàng hóa và dịch vụ có áp dụng 
kỹ thuật số của Việt Nam mới 
chỉ đạt 22%, trong khi ở In-
donesia là 34% và Thái Lan là 
62%. Bên cạnh đó, tỷ lệ thanh 
toán online khi mua sắm trên 
internet của Việt Nam còn 
khiêm tốn với tỷ lệ gần 10%, 
thấp đáng kể so với các nước 
trong khu vực và thua xa khi so 
với 49% của Indonesia và 52% 
của Malaysia.  

Thế nhưng PGS,TS. Lê 
Thanh Tùng vẫn nhấn mạnh, 
thời gian tới, xu hướng dịch 
chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu 
và tác động của đại dịch Covid-
19 sẽ khiến giao dịch số tăng 
mạnh và là hướng đi chủ đạo 
trong kinh doanh và kinh tế.  

Tổng hợp những thông tin 
phản hồi từ cộng đồng DN liên 
quan đến lĩnh vực chuyển đổi 
số tại Việt Nam thời gian qua 
cho thấy, các DN đã áp dụng 
chuyển đổi số thông qua việc 
ứng dụng công nghệ thông tin 
và kỹ thuật số vào tất các các 
hoạt động kinh doanh cốt lõi. Ở 
góc độ điều hành DN thì có đến 
75,3% số lãnh đạo DN phản hồi 
là đã áp dụng mạnh mẽ chuyển 
đổi số để phục vụ hoạt động 
điều hành và chỉ có 2,5% số 
DN vẫn chưa triển khai. Sự 
nhập cuộc của lãnh đạo trong 
công tác điều hành cho thấy 
chuyển đổi số đã bắt đầu lan 
tỏa mạnh mẽ với sự chuyển đổi 
nhận thức của các cấp lãnh đạo 
trong thực tế. 

Số liệu khảo sát của Viet-
nam Report cũng cho thấy, hầu 
hết các hoạt động chủ đạo trong 
chuỗi giá trị sản xuất, kinh 
doanh của DN đều thực hiện 
chuyển đổi số mạnh mẽ. Cụ 
thể, hoạt động bán hàng là 
mảng dẫn đầu trong lĩnh vực 
chuyển đổi số khi có đến 63% 
đại diện DN chia sẻ lĩnh vực 
này đã được áp dụng nhiều tiện 
ích của chuyển đổi số. Bên 
cạnh đó, 34,6% đại diện DN 
cho biết DN đã áp dụng chuyển 
đổi số nhưng các hoạt động còn 
ở mức thấp. Tiếp theo, hoạt 
động quảng cáo cũng ghi nhận 
sự áp dụng mạnh mẽ chuyển 
đổi số với 57% DN phản hồi là 
đã tích hợp các tiện ích số hóa; 
hơn nữa, hoạt động tuyển dụng 
cũng có những chuyển biến 
tích cực. 

Mảng hoạt động quản lý 
nhân sự trong DN đã thực hiện 
chuyển đổi số nhưng 1/2 DN 
cho biết vẫn đang ở giai đoạn 
đầu. Tương tự, 21,8% số DN 
chưa áp dụng chuyển đổi số 

trong hoạt động giao nhận hàng 
hóa và 14,7% vẫn chưa ghi 
nhận hoạt động chuyển đổi số 
trong quy trình sản xuất. 

 

Theo Vietnam Report, hiệu 
quả chuyển đổi số bắt đầu ghi 
nhận những dấu hiệu tích cực. 
Đơn cử, trong giai đoạn thực 
hiện giãn cách xã hội có đến 
43,6% DN trả lời đồng ý và 

15,4% DN trả lời rất đồng ý với 
câu hỏi về vấn đề “Liệu đơn 
hàng của DN có tăng lên do đã 
có phương án thích nghi tốt?”. 
Bên cạnh đó, có đến 53,8% các 
nhà lãnh đạo DN trả lời ở mức 
đồng ý và rất đồng ý về việc 
chi phí hoạt động đã giảm 
xuống do quá trình chuyển đổi 
số được đẩy mạnh. Một tín hiệu 
tích cực khác, có đến 58,2% số 
DN cho biết chi phí nhân viên 
được cắt giảm do có thể áp 

dụng hiệu quả công nghệ thông 
tin trong làm việc từ xa. Như 
vậy, chuyển đổi số đã bước đầu 
tạo ra tác động tích cực đến 
nhiều hoạt động then chốt của 
DN, từ công tác bán hàng, sản 
xuất cho đến quản lý nhân sự. 

Cuộc khảo sát cũng cho 
thấy, đa số các DN đều chi tiêu 
cho chuyển đổi số từ 5% doanh 
thu trở xuống. Cụ thể, có 34 
lãnh đạo DN cho biết DN của 
họ đã chi tiêu khoảng từ 1 đến 

dưới 5% tổng doanh thu và 35 
lãnh đạo DN tiết lộ rằng DN 
của họ đã chi tiêu cho chuyển 
đổi số với mức dưới 1% tổng 
doanh thu. Hơn nữa, nhóm chi 
tiêu từ 5% đến dưới 10% doanh 
thu chiếm khoảng 8,6% tổng số 
DN được khảo sát. Số liệu về tỷ 
lệ chi tiêu cho chuyển đổi số 
trên tổng doanh thu cũng đã 
phần nào cho thấy các DN đang 
ngày càng coi trọng hoạt động 
này và coi đây như một trong 
những lĩnh vực đầu tư cốt lõi 
nhằm nâng cao khả năng cạnh 
tranh trong thời gian tới. 

PGS,TS. Lê Thanh Tùng 
nêu rõ, chuyển đổi số không 
phải một hành động nhất thời 
mà đòi hỏi sự nỗ lực trong dài 
hạn của DN. Chuyển đổi số 
được DN kỳ vọng sẽ giúp 
giảm thiểu nhiều loại chi phí, 
dần dần biến đổi tất cả các 
quá trình hoạt động trở nên 
thông minh hơn, đồng thời sử 
dụng các nguồn lực hiệu quả 
hơn trong quá trình vận hành 
cung ứng hàng hóa và dịch vụ 
ra thị trường. 

Tuy nhiên, qua phân tích kết 
quả khảo sát thì chất lượng 
nguồn nhân lực đang là một rào 
cản lớn khi có tới 70% số DN 
đồng ý và rất đồng ý với việc 
DN của họ đang thiếu những 
nhân viên có kỹ năng thuần 
thục và có kiến thức cập nhật 
về công nghệ để phục vụ quá 
trình chuyển đổi số. Hơn nữa, 
việc không đạt được sự đồng 
thuận trong đội ngũ ban lãnh 
đạo cấp cao đã khiến nhiều DN 
thiếu chiến lược phát triển tổng 
thể và sự hỗ trợ trong việc xây 
dựng hệ thống công nghệ số 
hóa. Như vậy, đạt được sự đồng 
nhất về tư duy và quyết tâm 
chuyển đổi số từ lãnh đạo đến 
nhân viên chính là “chìa khóa” 
để chuyển đổi số thẩm thấu vào 
tất cả các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của DN. 

Cùng với vấn đề nguồn 
nhân lực chuyển đổi số hạn chế 
thì thực tế cũng cho thấy, còn 
nhiều rào cản và khó khăn khác 
khi DN thực hiện chuyển đổi số 
như chi phí đầu tư cao, hạ tầng 
công nghệ thông tin còn kém 
phát triển, rủi ro an ninh 
mạng… Vậy nên, mặc dù có 
các nỗ lực từ cả phía cộng đồng 
DN trong việc triển khai hoạt 
động chuyển đổi số cũng như 
các chính sách hỗ trợ từ các cơ 
quan chức năng nhưng các bên 
đều cần các giải pháp cụ thể để 
triển khai tích cực hoạt động 
này trong thời gian tới.

Chuyển đổi số giúp DN giảm thiểu nhiều loại chi phí, đồng thời sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn         
Ảnh minh họa 

Chuyn i s là hng i ch o  
ca các doanh nghip 

 PHÚC KHANG

Các DN coi chuyển đổi số như một trong những lĩnh vực đầu tư cốt lõi nhằm nâng cao khả năng 
cạnh tranh                                                                                                                                    Ảnh: ST
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Basel II là phiên b n th  hai 
c a Hi p c Basel và là m t 
trong nh ng chu n m c qu c t  
quan tr ng do y ban Basel v  
giám sát ngân hàng ban hành, 
bao g m 3 tr  c t chính liên quan 

n t  l  an toàn v n t i thi u, 
qu n tr  r i ro và công khai, minh 
b ch thông tin.  

Vi c áp d ng tiêu chu n Basel 
s  giúp các ngân hàng Vi t Nam 
nâng cao n ng l c qu n tr  r i ro, 
c i thi n x p h ng tín nhi m, 

m b o an toàn cho ho t ng 
kinh doanh tr c nh ng bi n 

ng khó l ng c a th  tr ng tài 
chính, ng th i t ng kh  n ng 
c nh tranh v i các ngân hàng 
trong khu v c và trên th  gi i, 
áp ng yêu c u c a phát tri n và 

h i nh p c ng nh  thu hút s  
quan tâm c a các nhà u t  
n c ngoài. “Basel nh  m t 
th c o s c kh e tài chính, qu n 
lý r i ro và nâng t m v  th  c a 
các ngân hàng trong gi i u t ” 
- TS. C n V n L c, Thành viên 
H i ng T  v n chính sách tài 
chính, ti n t  qu c gia nh n nh.  

Xác nh t m quan tr ng c a 
vi c áp d ng Basel II, Ngân hàng 
Nhà n c Vi t Nam (NHNN) ã 
xây d ng khung pháp lý, t o i u 
ki n thu n l i cho các ngân hàng 
s m áp d ng t  l  an toàn v n t i 
thi u, áp ng các yêu c u c a 
thông l  qu c t . i n hình là 
Thông t  s  41/2016/TT-NHNN 
ngày 30/12/2016 quy nh t  l  an 
toàn v n i v i ngân hàng, chi 
nhánh ngân hàng n c ngoài 
(Thông t  41)  h ng d n tr  c t 
I (theo ph ng pháp tiêu chu n) và 

tr  c t III c a Chu n m c v n 
Basel II. Theo NHNN, hi n nay, 
86% ngân hàng th ng m i, chi 
nhánh ngân hàng n c ngoài áp 
d ng t  l  an toàn v n theo Thông 

t  41 và n tháng 01/2023, các 
ngân hàng th ng m i, chi nhánh 
ngân hàng n c ngoài còn l i s  áp 
d ng Thông t  41 trong vi c xác 

nh t  l  an toàn v n. 

Th c t , các ngân hàng u 
nh n th c rõ nh ng l i ích t  
vi c tích c c tuân th  s m Basel 
II và ã ch  ng  ra c ng nh  
nghiêm túc tri n khai l  trình áp 

d ng. n cu i n m 2021, Vi t 
Nam có 13 ngân hàng ã hoàn 
thành  3 tr  c t Basel II.  
nhóm còn l i, có nh ng ngân 
hàng ã tri n khai tr  c t 1 và 3. 

Vi c hoàn thành c  3 tr  c t 
Basel II c ánh giá là ti n  
t t  các ngân hàng Vi t Nam 
ti p t c tri n khai Basel 2 theo 
ph ng pháp nâng cao, ph n 

u hoàn thành vào cu i n m 
2025. ây là m t trong nh ng 
m c tiêu quan tr ng c a  án 
C  c u l i h  th ng các t  ch c 
tín d ng g n v i x  lý n  x u 
giai o n 2011-2025 v a c 
Th  t ng Chính ph  phê duy t. 
Trên th c t , sau khi hoàn thành 
s m tr c th i h n c  3 tr  c t 
theo chu n Basel II, m t s  nhà 
b ng nh : Ngân hàng Th ng 
m i c  ph n (TMCP) ông Nam 
Á (SeaBank), Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn, Ngân hàng TMCP 
Hàng H i Vi t Nam ã tri n 
khai Basel II nâng cao, ón u 
Basel III.  

 

Theo KPMG, Basel II nâng 
cao là gi i pháp giúp các ngân 
hàng có th  ti t ki m c v n 
khi áp d ng các ph ng pháp 
nâng cao, c  th  là RWA (Risk 

THÀNH C

Basel II nâng cao là gi i pháp giúp các ngân hàng có th  ti t ki m c v n khi áp d ng các ph ng 
pháp nâng cao                                                                                                                                 nh: VIB 

 

TN  c ánh giá là ph ng th c v n t i có 
nhi u u vi t, v n t i s  l ng hàng hóa l n, hàng siêu 
tr ng, siêu tr ng, giá thành th p, ít gây ô nhi m môi 
tr ng, là ph ng th c v n t i ang c nhi u n c 
trên th  gi i u tiên s  d ng, u t  ph c v  quá trình 
phát tri n b n v ng. Theo th ng kê, Vi t Nam có h  
th ng sông ngòi dày c, v i 3.551 sông kênh, t ng 
chi u dài kho ng 80.577km; 3.260km b  bi n, 124 c a 
sông ra bi n… Các tuy n TN  n i li n các thành ph  
l n, các th  xã, gi a mi n ng c và mi n xuôi, gi a n c 
ta và các n c trong khu v c, t  ó ã t o nên nh ng l i 
th , ti m n ng cho phát tri n kinh t  - xã h i.  

M c dù giao thông TN  có vai trò quan tr ng, 
nh ng phát tri n l nh v c này còn ch a t ng x ng v i 

ti m n ng, m c u t  cho TN  còn khiêm t n, m c 
u t  trong t ng s  v n u t  công nh ng giai o n 

v a qua ch  chi m 1,7 - 2,2%.  
c bi t, th i gian qua, B  Giao thông v n t i (GTVT) 

ã th c hi n y quy n công tác qu n lý nhà n c chuyên 
ngành t i c ng, b n th y n i a cho các a ph ng nh : 
Qu ng Ninh, TP. HCM và m t s  t nh mi n Trung… t o 
s  ch  ng cho các a ph ng trong qu n lý, c bi t là 
công tác m b o an toàn giao thông; gi m b t gánh n ng 
công vi c cho các c  quan qu n lý nhà n c  T. . Tuy 
nhiên, B  GTVT th a nh n, trong quá trình th c hi n vi c 
phân c p, phân quy n qu n lý cho a ph ng còn g p 
nhi u khó kh n do ch a m b o tính th ng nh t v i các 
quy nh pháp lu t v  t  ch c Chính ph , t  ch c chính 
quy n a ph ng, ngu n v n u t .   

Theo Phó Tr ng Ban Dân nguy n c a y ban 
Th ng v  Qu c h i L u Bình Nh ng, c  quan qu n 
lý nhà n c ã phân c p r t rõ, nh ng tuy n liên t nh và 
tuy n tr ng i m là T.  qu n lý; h  th ng ng sông 
trong n i t nh là do a ph ng qu n lý. Tuy nhiên, hi n 
có a ph ng qu n lý không n i 50% ph n mà T.  ã 

y quy n, vì biên ch  không , không qu n lý c t  
khâu kh o sát, c p các lo i gi y phép, thanh tra. T i các 

thành ph  l n nh  TP. HCM, H i Phòng hay m t s  t nh 
khác ang t n t i r t nhi u lo i b n không phép, b n quá 
h n… “ ây là tuy n ng sông, ph n n i th y, v y còn 
liên quan n v n  bi n thì s  nh  th  nào? Khi chuy n 
sang các t nh ph n mà T.  hi n nay ang qu n lý s  gây 
ra r t nhi u h u qu  c  v  qu c phòng, an ninh ch  
không ch  n thu n là nh ng v n  kinh t ” - ông L u 
Bình Nh ng chia s . 

 

Tr c nh ng b n kho n v  vi c ti p t c phân c p, 
phân quy n cho a ph ng hay  T.  th c hi n qu n 
lý các tuy n TN , ông L u Bình Nh ng cho r ng, 
c n nghiên c u, kh o sát, ánh giá tác ng kinh t  - 
xã h i m t cách y , toàn di n và th c hi n giám 
sát t i cao  xây d ng chi n l c chung, k  ho ch u 
t  chung. Trên c  s  ó m i xác nh giao nhi m v  
qu n lý cho a ph ng và T.   m c  nh  th  nào 
là h p lý.  

ng quan i m này, ông Tr n Th  t - Thành viên 
T  t  v n c a Th  t ng - c ng cho r ng,  giao quy n 
qu n lý v  v n t i ng th y cho các a ph ng thì 
ph i ti n hành kh o sát, i u tra m t cách y , toàn 

r LÊ HÒA
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Các chuyên gia cho r ng, Lu t HTX quy nh h n 
ch  t  l  cung ng, tiêu th  s n ph m, d ch v , vi c làm 
cho khách hàng không ph i thành viên HTX là không 
phù h p v i th c t . C  th , kho n 2 i u 5 Ngh  nh 
s  193/2013/N -CP quy nh i v i HTX nông 
nghi p, t  l  cung ng d ch v  cho i t ng không ph i 
là thành viên HTX không c v t quá 32%, i v i 
HTX phi nông nghi p thì t  l  này là không quá 50%.  

Theo Liên minh HTX qu c t , không h n ch  HTX 
áp ng nhu c u c a xã h i sau khi ã áp ng nhu c u 

thành viên. Tuy thành viên là khách hàng u tiên mà 
HTX ph i u tiên, nh ng tr c xu h ng h i nh p, phát 
tri n, các HTX có th  cung c p s n ph m, d ch v  ra 
bên ngoài áp ng nhu c u th  tr ng, c ng là áp ng 
nhu c u chính áng c a HTX là tìm ki m l i nhu n  
t n t i, phát tri n và t o l i ích gián ti p cho các thành 
viên. Vì v y, quy nh h n ch  t  l  cung ng s n ph m, 
d ch v  c a HTX ra bên ngoài là không còn phù h p. 

H n n a, theo phân tích c a B  K  ho ch và u t  
(KH& T), t i i u 5 c a Lu t HTX quy nh Nhà n c 
b o m môi tr ng s n xu t, kinh doanh bình ng 
gi a HTX v i các lo i hình DN và t  ch c kinh t  khác. 
Nh  v y, chính quy nh h n ch  t  l  cung ng nêu trên 
l i t o ra s  b t bình ng gi a HTX và DN khi tham 
gia s n xu t, kinh doanh trên th  tr ng, ng th i làm 
m t i tính t  ch , t  ch u trách nhi m c a HTX. 

Dù v n có ý ki n cho r ng, n u không gi i h n t  
l  này thì HTX ch  y u ph c v  khách hàng không 
ph i là thành viên, không thu hút c thành viên tham 
gia HTX. Tuy nhiên, các chuyên gia c a B  KH& T 
nh n m nh, vi c thu hút thành viên vào HTX không 
ch  do HTX cung c p s n ph m, d ch v  cho thành 
viên mà còn nhi u l i ích khác nh  u ãi v  giá, u 
tiên cung c p và s  d ng s n ph m d ch v  tr c khách 
hàng thông th ng, c s  d ng các tài s n chung và 

c phân ph i l i th ng d … H n n a, các chuyên 
gia qu c t  c a Canada, c c ng khuy n cáo,  b o 

m c i x  bình ng v i DN và nh h ng 
HTX ph c v  thành viên thì thay vì h n ch  giao d ch 
ra bên ngoài, c n quy nh khung kh  pháp lý và chính 
sách h  tr , u ãi c a Nhà n c áp d ng i v i các 
giao d ch n i b  c a HTX nh  mi n thu  thu nh p DN, 
còn i v i giao d ch bên ngoài, HTX s  ph i ch u thu  
nh  DN. Vi c gi i h n HTX giao d ch ra bên ngoài  
b o v  quy n l i c a thành viên s  do chính các thành 

viên HTX t  quy t nh và quy 
nh t i i u l  HTX. 

 

Bên c nh b t c p trên, B  
KH& T c ng cho r ng, quy nh 
hi n hành v  t  l  v n góp (không 
quá 20% v n i u l  i v i HTX 
và 30% i v i liên hi p HTX) 
gây h n ch  cho vi c huy ng 
v n c a HTX. M t s  qu c gia 
trên th  gi i, nh  Canada, không 
quy nh h n ch  t  l  v n góp, 
gi  v ng nguyên t c bi u quy t 
ngang nhau “m i ng i m t phi u 
b u” và phân ph i th ng d  theo 
m c  s n ph m, d ch v . Các 
quy nh này v n m b o tính dân 

ch  c a các thành viên trong HTX. 
T  th c t  ph n ánh c a các B , ngành, a ph ng, 

HTX c ng cho th y, quy nh v  t  l  v n góp nh  trên 
là quá th p. B i các HTX s n xu t th ng có nhu c u 
v n l n  u t  phát tri n s n xu t kinh doanh ngay 
t  khi thành l p, c ng nh  trong quá trình phát tri n, òi 
h i các thành viên ph i óng góp m t l ng v n áng 
k . Ng c l i, các HTX tiêu dùng thì a s  thành viên 
là khách hàng, ch  c n duy trì m t m c phí thành viên 
nh . Nh  v y, t  l  v n góp th c s  không quy t nh 
v  tính dân ch  c a thành viên trong HTX, c ng nh  
ch a phù h p v i nhu c u c a t ng lo i hình HTX. 
Tr c b t c p này, nhi u a ph ng ã  xu t nâng t  
l  v n góp c a thành viên HTX ho c  HTX t  ch  

ng quy t nh theo tình hình ho t ng c a HTX, 
ho c thay vì h n ch  góp v n u vào có th  nghiên c u 
cách th c khác nh   xu t c a B  Nông nghi p và Phát 
tri n nông thôn là quy nh i u ki n rút v n u ra (v  
th i gian, m c tr  v n góp t i a/n m) mà v n m b o 
an toàn tài chính cho HTX. 

 xóa b  nh ng rào c n trên, B  KH& T nêu 
ph ng án, nên b  sung quy nh phân tách giao d ch 
c a HTX, liên hi p HTX v i thành viên (giao d ch n i 
b ) và giao d ch v i khách hàng không ph i là thành 
viên (giao d ch bên ngoài). Khi HTX có kh  n ng áp 

ng y  nhu c u v  s n ph m, d ch v  c a thành viên 
thì HTX, liên hi p HTX c phép giao d ch v i bên 
ngoài. Có th  gi i h n t  l  giao d ch bên ngoài theo quy 

nh c a i u l  HTX, liên hi p HTX. ng th i, c n 
quy nh t  l  l i nhu n thu c t  giao d ch bên ngoài 

c trích vào qu  d  tr  c a HTX, liên hi p HTX ph c 
v  m c ích chung, không chia l i cho thành viên. i 
v i giao d ch n i b  c a HTX, liên hi p HTX có th  

c mi n, gi m thu  thu nh p DN, còn giao d ch bên 
ngoài c a HTX, liên hi p HTX, sau khi ã trích l p qu  
d  tr  ph i ch u thu  thu nh p DN nh  các DN. 

Liên quan n t  l  v n góp, gi i pháp c  xu t 
là s a i quy nh theo h ng t ng t  l  v n góp t i a 
c a thành viên. Theo ó, v n góp c a thành viên th c 
hi n theo th a thu n và theo quy nh c a i u l  nh ng 
không quá 30% v n i u l  c a HTX và không quá 40% 
v n i u l  c a liên hi p HTX. Bên c nh ó, c n b  
sung quy nh chuy n quy n s  h u v n góp, nh giá 
v n góp t i th i i m góp v n, c ng nh  b  sung quy 

nh cho phép thành viên giao d ch, chuy n nh ng v n 
góp v i nhau, tr  tr ng h p pháp lu t chuyên ngành 
và i u l  HTX, liên hi p HTX có quy nh khác.n

C n s a i, hoàn thi n quy nh pháp lý  các HTX m  r ng th  
tr ng, nâng cao kh  n ng huy ng v n                               nh t  li u

Weight Asset - Tài s n có r i ro) s  c ti t gi m 
kho ng 14% so v i ph ng pháp chu n hóa - m t l i th  
l n cho các nhà b ng. ng th i, khi th c hi n các 
ph ng pháp nâng cao, quy t nh c a các ngân hàng s  

c l ng hóa chính xác h n, h ng n qu n lý r i 
ro c a n n kinh t  t t h n.  

M t trong nh ng yêu c u quan tr ng c a Basel II 
nâng cao là m b o m v n d  tr . ó c ng chính là 
lý do  các nhà b ng liên t c a ra các k  ho ch t ng 
v n “kh ng” trong mùa i h i ng c  ông h ng n m. 
Cu c ua t ng v n c a các ngân hàng n m 2022 ang 
ti p t c nóng lên khi SeaBank d  ki n t ng v n i u l  
t  16.598 t  ng lên 20.403 t  ng thông qua phát 
hành c  phi u vào ngày 17/6 t i. Tr c ó, Ngân hàng 
TMCP Qu c t  (VIB) ã hoàn thành vi c ch t danh sách 
c  ông h ng quy n nh n c  phi u th ng, t  l  35% 
t  ngu n v n ch  s  h u c a Ngân hàng  t ng v n 

i u l  thêm 5.436 t  ng. Sau khi phát hành, v n i u 
l  c a VIB t ng lên g n 21.000 t  ng. Ngân hàng 
TMCP Á Châu (ACB) c ng ã ch t danh sách c  ông 

 phát hành 675,4 tri u c  phi u tr  c  t c t  l  25%. 
V n i u l  c a ACB c nâng t  h n 27.019 t  ng 
lên 33.774 t  ng. 

Cùng v i ó, m t s  ngân hàng khác c ng ang 
chu n b  cho k  ho ch t ng v n sau khi c NHNN 
ch p thu n. V a qua, NHNN ã ch p thu n cho Ngân 
hàng TMCP Ph ng ông (OCB) t ng v n i u l  thêm 
g n 59 t  ng ( t 13.758 t  ng) b ng hình th c phát 
hành c  phi u. NHNN c ng ã ch p thu n cho Ngân 
hàng TMCP B n Vi t (Viet Capital Bank) t ng v n i u 
l  thêm t i a h n 1.618 t  ng d i 3 hình th c: Phát 
hành t  ngu n v n ch  s  h u, phát hành cho c  ông 
hi n h u và phát hành theo ch ng trình l a ch n cho 
ng i lao ng. Sau khi hoàn t t vi c phát hành, v n 

i u l  c a Viet Capital Bank s  v t m c 5.000 t  ng, 
t kho ng 5.289 t  ng. 
Có th  th y, vi c t ng v n c a các nhà b ng ch  y u 

thông qua ho t ng phát hành c  phi u  chia c  t c, 
chào bán riêng l , phát hành c  phi u cho nhà u t  
chi n l c n c ngoài… D  ki n, n u thành công trong 
các k  ho ch t ng v n, v n i u l  c a h  th ng ngân 
hàng s  c b  sung thêm kho ng 100.000 t  ng 
n a. ây là ngu n l c c n thi t  các ngân hàng nâng 
cao n ng l c tài chính, m b o h  s  an toàn v n, áp 

ng yêu c u c a chu n m c qu c t .n

r QU NH ANH

di n, c n tr ng. B i, s  li u cho th y, trong th i gian 
v a qua, các a ph ng m i th c hi n c kho ng 
40% nhi m v  c giao. 

Nh n m nh vi c phân c p, phân quy n qu n lý 
l nh v c TN  là c n thi t, Phó Tr ng oàn i 
bi u Qu c h i chuyên trách t nh ng Tháp Ph m 
V n Hòa t v n , c n có yêu c u xác nh rõ phân 
c p cho t ng c p, t ng khu v c. “C n phân c p cho 
ai, th i gian, con ng i, t  ch c b  máy nh  nào? B  
GTVT c n ban hành thông t , h ng d n th c hi n 
vi c phân c p qu n lý TN  cho rõ ràng, rành m ch 
và c ng ph i l y ý ki n c a a ph ng. C t lõi v n 
là nên m nh d n giao quy n cho a ph ng, n u 
t nh, thành ph  ó  th c l c, nhân l c và kinh 
nghi m qu n lý, i kèm là công tác lãnh o, ch  o, 
i u hành c a T.  nh m phòng ng a tiêu c c, r i ro” 

- ông Hòa  xu t.  
Tuy nhiên, ông Hòa c ng l u ý,  Vi t Nam 

không ph i t t c  vùng mi n nào c ng có sông n c 
c thù nh   ng b ng sông C u Long, hay ng 

b ng sông H ng. Cho nên vi c phân c p, phân quy n 
trong 63 t nh, thành không nh t thi t a ph ng nào 
c ng giao; b i thành l p ra m t b  máy c ng v  s  
r t t n kém v  ph ng ti n, v t ch t, con ng i.  

Bên c nh ó, ông Ph m V n Hòa c ng cho r ng, 
 phát tri n h  th ng TN , bên c nh vi c phân 

quy n qu n lý cho các a ph ng m t cách h p lý, 
trong th i gian t i, vi c u t  cho tuy n TN  là 
vô cùng quan tr ng, b i l nh v c này ang giúp gi m 
chi phí cho các DN mà không thua kém gì ng s t, 

ng b . Dù ng th y ch m th i gian h n, nh ng 
h n ch  c tai n n giao thông, gi m áp l c cho giao 
thông ng b , gi m ô nhi m môi tr ng.n
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Trong vài n m tr  l i ây, 
nhu c u nhân l c CNTT t i Vi t 
Nam không ng ng t ng cao. Tuy 
nhiên, theo m t s  kh o sát cho 
th y, nhân l c ngành CNTT 

ang thi u h t l n. n c  nh  
n m 2021, ngành CNTT c n t i 
h n 117.000 nhân l c, t ng t i 
36% so v i n m 2020. Song s  
lao ng CNTT c ào t o 
h ng n m không   áp ng 
nhu c u, ch a k  trong s  
50.000 sinh viên ngành CNTT 
t t nghi p v i trình  t  cao 

ng tr  lên h ng n m ch  có 
30%  k  n ng và trình   
làm vi c t i DN.  

Bên c nh ngu n nhân l c 
CNTT tr c ti p ph c v  cho ho t 

ng qu n lý, i u hành h  
th ng, các DN c ng c bi t chú 
tr ng n v n  b o m t. 
“Ngu n nhân l c CNTT nói 
chung và l nh v c b o m t nói 
riêng luôn t ra yêu c u cao v  
trình . DN s n sàng tr  m c 
l ng hàng nghìn ô la mà v n 
“ ói” nhân s ” - m t DN trong 
l nh v c CNTT chia s  và cho 
bi t thêm, các DNNN, t p oàn, 
t ng công ty c ng ngày càng s n 

ón ngu n nhân l c CNTT ch t 
l ng cao.  

Còn theo T ng c c Giáo d c 
ngh  nghi p (B  Lao ng - 
Th ng binh và Xã h i), nhi u 
n m qua, ngu n nhân l c CNTT 
c a Vi t Nam c ào t o t  h  
th ng các tr ng i h c, cao 

ng trong n c không   áp 
ng cho các DN trong n c. 

Thêm vào ó, ngu n nhân l c 
ch t l ng cao l i luôn b  DN 
n c ngoài thu hút. Th c tr ng 
này t ra v n  c p bách i 
v i vi c phát tri n h n n a v  s  
l ng, nâng cao ch t l ng 
ngu n nhân l c CNTT  áp 

ng nhu c u c a chuy n i s  
trong m i l nh v c, ngành ngh  
hi n nay.  

Chia s  t i T a àm “Phát 
tri n ngu n nhân l c CNTT và 
chuy n i s  trong b i c nh 
Cách m ng công nghi p 4.0” do 
Tr ng i h c Kinh t  Qu c 
dân t  ch c m i ây, GS,TS. 
Ph m H ng Ch ng - Hi u 
tr ng nhà tr ng - cho bi t, khi 
các ho t ng qu n lý kinh t , 
giao d ch hành chính và trên th  
tr ng ngày càng d a vào n n 

t ng công ngh  s , s c hút c a 
nhân s  CNTT c ng s  ngày 
càng cao. “ ây là m t l i th  
v i n n kinh t  ang phát tri n 
nh  Vi t Nam, c ng là c  h i 
thu n l i dành cho các tr ng  
m  r ng kh  n ng ào t o” - 
GS,TS. Ph m H ng Ch ng cho 
bi t, ng th i l u ý n u các 
tr ng không t n d ng c c  
h i này  cung c p ngu n nhân 
l c ch t l ng cao thì có th  s  

ánh m t th  tr ng trong n c, 
c ng nh  t o rào c n cho quá 
trình phát tri n c a n n kinh t .  

 

Trong b i c nh Cách m ng 
công nghi p 4.0, vi c ng d ng 
n n t ng s  là xu th  t t y u, 
nâng cao l i th  c nh tranh và t i 

u hóa qu n tr  DN. c bi t, khi 
kinh t  s  ang phát tri n m nh 
m  trên quy mô toàn c u s  là c  
h i t t  kinh t  Vi t Nam có th  
t n d ng và vi c ti p t c nâng 

cao ch t l ng ào t o ngu n 
nhân l c CNTT là v n  c n 

c u tiên hàng u.  
Phó Ch  t ch Hi p h i Ph n 

m m và D ch v  công ngh  
thông tin Vi t Nam Lê Xuân Hòa 
cho bi t, theo nh h ng ch  o 

c a Chính ph , các c  s  ào t o 
ang th c hi n m t lo t nhi m v  

v  ào t o  t c m c tiêu 
 ra nh : T ng c ng tuy n sinh 

ào t o c  nhân, k  s  chuyên 
ngành CNTT h ng n m; i u 
ch nh, b  sung ch ng trình ào 
t o  b c sau i h c, i h c và 
d y ngh  v  các công ngh  s ; t  
ch c ào t o l i, nâng cao k  
n ng s  cho ng i lao ng t i 
các DN trong khu công nghi p, 

khu ch  xu t... Do ó, ông Hòa 
cho r ng, khi ngu n nhân l c 
CNTT ã “ch m” úng xu 
h ng, c ng v i ch  tr ng, 
chính sách c a Nhà n c ang 
chú tr ng n ào t o ngu n 
nhân l c CNTT thì các c  s  ào 

t o c n ph i có gi i pháp th c thi 
hi u qu   n m b t t t th i c  
này; các DN c ng c n ng hành 
v i nhà tr ng  ào t o ngu n 
nhân l c ch t l ng cao.  

Nh m t ng c ng i m i 
sáng t o và thúc y chuy n i 
s  qu c gia, v a qua, 7 tr ng 

i h c k  thu t l n c a Vi t 
Nam ã ký k t h p tác trong l nh 
v c ào t o  nâng cao ch t 
l ng ào t o ngu n nhân l c 

CNTT nói chung, c bi t là 
ngu n nhân l c CNTT ch t 
l ng cao. S  h p tác này nh m 
giúp xã h i và ng i h c hi u rõ 
h n vai trò quan tr ng c a công 
ngh  trong phát tri n kinh t  t 
n c. ng th i, thông qua ây 
s  t o d ng m ng l i ào t o, 
liên k t gi a các tr ng và liên 
k t v i DN trong ào t o, t ng 
c ng c  h i ti p c n môi 
tr ng làm vi c t i DN cho sinh 
viên CNTT…   

Ngoài nh ng yêu c u trên, 
TS. Ph m Xuân Khánh - Ph  
trách Tr ng Cao ng ngh  
Công ngh  cao Hà N i - cho 
r ng, các c  s  ào t o c n y 
m nh h p tác, trao i v i các t  
ch c qu c t ; ti p c n theo 
h ng toàn di n, g n ào t o v i 
th c t . c bi t, các tr ng c n 
t ng c ng n ng l c ngo i ng  
cho sinh viên CNTT b ng vi c 
xây d ng chu n u ra cao h n 
và phát tri n các d  án vì c ng 

ng, thông qua ó nâng cao k  
n ng m m cho sinh viên.n

Vi c ti p t c nâng cao ch t l ng ào t o ngu n nhân l c CNTT là v n  c n c u tiên hàng u                                    nh t  li u

 

r NGUY N L C

n
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MSD tr c thu c B  Y t  và Phúc l i xã h i, 
ch u trách nhi m qu n lý công tác mua s m, l u 
tr , phân ph i các lo i d c ph m, thi t b  y t  
và các ngu n cung c p v t ph m y t , c 
thành l p b i m t o lu t c a Qu c h i Tanza-
nia vào n m 1993. Th  t ng Kassim Majaliwa 

ã a ra yêu c u trên i v i MSD khi ông 
n th m và làm vi c v i c  quan này t i m t 

c  s  thu c khu Keko, Vùng Dar es Salaam.  
Th  t ng ã lên án nhi u sai ph m t i MSD c nêu ra 

trong Báo cáo ki m toán c a CAG, i n hình là tr ng h p c  
quan này ã mua các thi t b  y t  tr  giá h n 9 t  shilling Tan-
zania (TSh), t ng ng 3,9 tri u USD nh ng không có h p 

ng h p l . MSD ti p t c b  ch  trích ã th c hi n 23 gói th u 
tr  giá trên 8,5 t  TSh nh ng không th c hi n các quy nh c a 
Lu t u th u; không khai báo qua H  th ng mua s m i n t  
qu c gia nh m tránh s  giám sát c a các c  quan ch c n ng.  

Bên c nh ó, m t s  cán b  c a MSD ã th c hi n các 
kho n thanh toán lên t i h n 3,5 t  TSh cho 6 nhà cung c p 
thi t b  y t  mà không thông báo cho y ban Mua s m công 
c a MSD, c ng không tuân th  các quy nh tr c khi ti n 
hành thanh toán. Báo cáo ki m toán cho bi t, MSD ã thanh 
toán t 1 h n 14,8 t  TSh cho 5 nhà th u mà không ký k t 
b t k  h p ng ho c th a thu n nào  làm c  s  cho các 
kho n thanh toán ó. N m nhà th u này bao g m: Công ty 
Công nghi p d c ph m Keko, C  quan D ch v  mua s m 
công, Công ty TNHH u t  Nakuroi, Công ty D ch v  k  
thu t và t ng h p, Công ty TNHH Phân ph i Wide. 

MSD c ng b  lên án vì ã tùy ti n trong công tác mua s m 
công, các quy trình mua s m không tuân th  quy nh hi n 
hành. Cá bi t, MSD ã ký h p ng v i m t nhà cung c p sirô 
l ng có giá tr  hàng hóa lên t i 898 tri u TSh mà ch a thông 
qua ý ki n   c a y ban u th u c a c  quan. 

Báo cáo ki m toán c ng nh n m nh tr ng h p MSD ã 
chi 215 tri u TSh cho 3 nhân viên v i n i dung “thanh toán 
ph  c p, công tác phí cho nhân viên n Trung Qu c trong 61 
ngày  àm phán v  vi c nh p kh u m t máy l c máu”. Tuy 
nhiên, T ng Ki m toán cho r ng: “Ba nhân viên này có th  
liên h  v i i s  c a Tanzania t i Trung Qu c  h  tr  vi c 
th c hi n các cu c àm phán; vi c i l i và l u trú t i Trung 

Qu c trong 61 ngày ch   àm phán 1 th a thu n nh  trên là 
không phù h p. áng lên án h n khi Ban Lãnh o MSD ã 
không n m rõ v  s  vi c trên”. 

 

Th  t ng Kassim Majaliwa nh n nh r ng, Báo cáo ki m 
toán ã v ch rõ nh ng sai ph m c a các thành viên trong Ban 
Lãnh o MSD. MSD c n ti n hành rà soát l i nhân s  và ho t 

ng, c bi t c n ánh giá n ng l c cán b  sau khi có nh ng 
cáo bu c 16 cán b  trong b  ph n mua s m công không có  
chuyên môn, n ng l c c n thi t; ng th i sa th i t t c  nh ng 
nhân viên y u kém, không th  m nhi m công vi c và thay 
th  b ng các chuyên gia phù h p.  

Ông Kassim Majaliwa ti p t c ch  o T ng Giám c MSD 
Mavere Tukai th c hi n ánh giá ti n  công vi c trong t  ch c 
và c n có hành ng k p th i khi phát hi n b t k  b t th ng, 
sai ph m nào. Tr c ó, T ng Giám c MSD Mavere Tukai 
ã báo cáo v  ho t ng c a c  quan, ng th i nêu ra m t s  

thách th c MSD ph i i m t, c bi t nh n m nh nh ng khó 
kh n trong công tác b o m t giá c  c a v t t  y t . Ông Mavere 
Tukai c ng th a nh n c  quan ã và ang thi u nhân s  có 
chuyên môn, thi u m t h  th ng thích h p  th c hi n công 
tác thu th p nh ng thông tin áng tin c y v  các s n ph m có 
ch t l ng v i giá c  phù h p c ng nh  ch a gi i quy t c 
nhi u t n ng, s  su t trong công tác mua s m công. 

Sau khi Báo cáo ki m toán c công b , B  tr ng B  Y 
t  Tanzania Ummy Mwalimu ã a ra cam k t trong vi c th c 
hi n t t c  các khuy n ngh  ki m toán và ch  th  c a Th  t ng, 

c bi t chú tr ng nhi m v  m b o các v t ph m y t  luôn 
có s n t i các c  s  y t  trên toàn qu c  k p th i cung c p 
cho ng i dân.n                      (Theo Daily News và t ng h p)

C c Qu n lý các c  s  y t  v ng ph i nhi u cáo bu c                nh:msd.go.tz

M t cu c ki m toán c l p 
do hãng BakerTilly th c 

hi n m i c công b  ã ch  ra 
r ng, Công ty TNHH Ch  bi n 
b t mì Honeywell ã l  983,8 
tri u naira Nigeria (NGN), 
t ng ng 2,4 tri u USD, 
trong n m tài chính 2021-2022, 
k t thúc vào ngày 31/3/2022.  

Honeywell là DN d n u th  
tr ng Nigeria v  l nh v c xay 
xát, ch  bi n, óng gói b t mì và 
các s n ph m khác làm t  lúa mì. 
Tuy nhiên, v  trí d n u này 
d ng nh  không còn v ng ch c 
khi n m tài chính v a qua, l i 
nhu n c a các nhà máy tr c thu c 
Honeywell ã gi m t i 188%, 
báo ng tình hình ho t ng nói 

chung c a Công ty ang g p ph i 
nhi u khó kh n, thách th c.   

Nh ng kho n l  t i các nhà 
máy c a Honeywell c cho là 
do chi phí bán hàng t ng cao 
(32,9%) lên 124,86 t  NGN 
trong n m 2021-2022 (n m 
2020-2021 chi phí bán hàng là 
93,97 t  NGN). Chi phí bán 
hàng t ng m nh nh t t i 3 nhà 
máy c a Honeywell  các khu 
v c Apapa, Ikeja và Sagamu.  

Ban Lãnh o Honeywell cho 
bi t ã th n tr ng tính toán, phân 
b  ngân sách  cân i các chi 
phí ho t ng trong nh ng n m 
tài chính g n ây, song tình hình 
không c c i thi n.  

ánh giá v  ho t ng c a 
Công ty trong n m qua, Giám c 

i u hành Honeywell Lanre 
Jaiyeola cho bi t: “Chúng tôi ã 
h p tác ch t ch  trong su t quá 
trình làm vi c  th c hi n các m c 

tiêu Công ty  ra; c bi t h ng 
t i c i thi n quy trình s n xu t và 
t i u hóa các kho n chi phí... Tuy 
nhiên, vì nhi u lý do khách quan và 
c  ch  quan, Công ty ang g p ph i 
nh ng khó kh n l n. Dù v y, chúng 
tôi v n cam k t ti p t c cung c p 
các s n ph m th c ph m dinh 
d ng ch t l ng cao v i giá c  
ph i ch ng cho ng i dân Nigeria”.  

Sau khi k t qu  ki m toán 
trên c công b , ngày 30/5, giá 

c  phi u c a Honeywell ã gi m 
6,29%. Tuy nhiên, i di n Công 
ty cho bi t s  ti p t c m b o 
v i các c  ông v  l i nhu n lâu 
dài h  nh n c t  Honeywell. 

Ban Lãnh o Công ty kh ng 
nh s  s m kh c ph c tình hình 

ho t ng b ng cách v ch ra các 
k  ho ch kinh doanh trong t ng 
lai, ti p t c u t  kinh phí h p 
lý vào k  ho ch phát tri n các 
s n ph m m i thi t th c h n 
nh m nâng cao doanh thu, ng 
th i u t  xây d ng c  s  h  
t ng, u t  vào công ngh  hi n 

i nh m c i thi n hi u qu  ho t 
ng c a Công ty.n 

(Theo This Day) 
THANH XUYÊN 

T i Di n àn Công lý th  gi i c t  
ch c  Hà Lan, C  quan Sáng ki n   phát tri n 
c a T  ch c qu c t  Các c  quan Ki m toán 
t i cao (INTOSAI) ã t  ch c H i th o 
“Thách th c, xu h ng c a công tác m b o 
trách nhi m gi i trình”. i di n INTOSAI 
ã nêu b t vai trò c a các c  quan ki m toán 

t i cao (SAI) trong b o v  tính minh b ch và 
trách nhi m gi i trình, ng th i trình bày 
sáng ki n   giúp các SAI óng góp vào th c 
hi n các m c tiêu phát tri n b n v ng. 

(Theo INTOSAI)    
 

Nghiên c u m i c công b  c a hãng 
ki m toán EY cho th y, b t ch p s  ph c t p 
c a lãi su t kép, châu Âu v n là i m h p d n 

u t  n c ngoài dài h n. 79% s  ng i c 
kh o sát có k  ho ch thành l p ho c m  r ng 
ho t ng t i ây. u t  tr c ti p n c ngoài 
vào châu Âu t ng 5% vào n m 2021 khi các 
DN b t u m  r ng k  ho ch ho t ng tr  
l i sau i d ch.                               (Theo EY)   

 

Sau th i gian làm vi c t  xa do i d ch, 
hãng ki m toán BDO v a m  l i v n phòng 
t i TP. Bristol (Anh) v i nhi u i m i. Hãng 

u t  m  r ng c  v  quy mô và công ngh  
 h  tr  các k  ho ch t ng tr ng, ph c v  

nhu c u ngày càng ph c t p c a khách hàng. 
c bi t, nhân viên c a hãng c làm vi c 

xen k  tr c ti p và tr c tuy n  linh ho t, 
ch  ng h n.n                            (Theo BDO)

r TU  LÂM

Ngày 28/6, Ban Ch  o y ban Chu n 
m c ngh  nghi p c a T  ch c qu c t  Các c  
quan Ki m toán t i cao t  ch c cu c h p gi a 
k  tr c tuy n.                       (Theo INTOSAI)  

V a qua, Hãng ki m toán Grant Thornton 
ã h p tác v i m t s  t p oàn công ngh   

giúp các DN i phó v i gian l n liên quan n 
ti n i n t .                                     (Theo GT) 

Hãng ki m toán RSM ã t  v n v  vi c 
bán l i Caboodle - công ty t  v n nhân s  
hàng u Anh qu c cho Công ty Nhân s  
Access, thu c T p oàn Access - nhà cung c p 
ph n m m qu n lý kinh doanh hàng u t i 
Anh, Ireland, châu Á - Thái Bình D ng.n        

(Theo RSM) 
Y N NHI 
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Sau gần 6 năm thực hiện kinh doanh 
theo đúng Đề án hiện đại hóa ngành 

xổ số nước nhà đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, Vietlott đã từng 
bước phát triển và có những đóng góp 
tích cực vào sự phát triển chung của đất 
nước. Điều này được thể hiện qua sự 
tăng trưởng bền vững qua các năm. 
 

Năm 2021, Vietlott đạt doanh thu 
hơn 5.140 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 
2020. Sự tăng trưởng này đến từ việc 
bổ sung thêm sản phẩm mới (xổ số tự 
chọn Max 3D Pro), ứng dụng công 
nghệ hiện đại để đa dạng hóa kênh phân 
phối. Trong năm qua, Vietlott kinh 
doanh các sản phẩm xổ số tự chọn 
(Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+, 
Max 3D Pro, Keno) trên 02 kênh phân 
phối qua thiết bị đầu cuối và SMS, với 
các điểm bán hàng tại 62/63 tỉnh, thành 
phố và thuê bao MobiFone, Viettel, 
Vinaphone trên toàn quốc. Việc đa dạng 
trong kênh phân phối đã bổ trợ lẫn 
nhau, mang đến tăng trưởng doanh thu 
cho cả 2 kênh.  

Với 55% doanh thu dành cho trả 
thưởng, Vietlott đã trả thưởng 2.807 tỷ 
đồng đến hơn 20,2 triệu vé trúng thưởng 
trong năm 2021. Đối với các sản phẩm 
xổ số tự chọn số ma trận (Mega 6/45, 
Power 6/55), Vietlott ghi nhận có hơn 4 
triệu vé trúng thưởng, trong đó có 68 vé 
trúng Jackpot. Đối với các sản phẩm xổ 
số tự chọn số dãy số (Max 3D/3D+, Max 
3D Pro), tổng số 542 nghìn vé trúng 
thưởng. Sản phẩm xổ số quay số nhanh 
Keno với tính chất quay số mở thưởng 
liên tục từ 06h00 đến chậm nhất 21h55 
mỗi ngày, 10 phút/kỳ quay số mở 
thưởng nên ghi nhận đến hơn 15 triệu vé 
trúng thưởng.   

Việc tăng trưởng trong doanh thu 
của Vietlott giúp đóng góp cho ngân 
sách nhà nước tốt hơn. Vietlott luôn 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với 
ngân sách nhà nước để đầu tư cho y tế, 
giáo dục, chống biến đổi khí hậu và xây 
dựng nông thôn mới. Nguồn đóng góp 
ngân sách bao gồm các khoản: thuế giá 
trị gia tăng (thuế suất 10%), thuế tiêu 
thụ đặc biệt (thuế suất 15%), thuế thu 
nhập cá nhân từ người trúng thưởng 
(thuế suất 10% phần giá trị nhận thưởng 
vượt 10 triệu đồng), thuế thu nhập 
doanh nghiệp (thuế suất 20%) và lợi 
nhuận còn lại (bao gồm cả phần thu 
nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập 
khác). Trong năm 2021, Vietlott đã 
đóng góp hơn 1.344 tỷ đồng vào ngân 
sách các địa phương theo tỷ lệ doanh 
thu thực tế phát sinh trên địa bàn.  

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, 
Vietlott xác định các hoạt động xã hội là 
nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát 
triển. Với hệ thống kinh doanh gần 
5.000 điểm bán hàng, Vietlott đã góp 
phần tạo ra 10.000 việc làm trên khắp cả 
nước. Trong năm 2021, Vietlott cùng 

người trúng thưởng đã triển khai nhiều 
chương trình an sinh xã hội hướng đến 
đối tượng trẻ em, người có hoàn cảnh 
khó khăn trong xã hội với mức đóng góp 
khoảng hơn 10 tỷ đồng. 

 

Là đơn vị tiên phong trong việc áp 
dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt 
động kinh doanh, Vietlott luôn có các 
hoạt động tích cực với vai trò thành viên 
chính thức của Hiệp hội xổ số thế giới 
(WLA) và Hiệp hội xổ số Châu Á – Thái 
Bình Dương (APLA). Trong năm 2021, 
Vietlott đã đạt được chứng nhận hệ 
thống kỹ thuật đạt tiêu chuẩn an ninh an 
toàn bảo mật và đạt cấp độ 3/4 chương 
trình Chơi có trách nhiệm của WLA. 

Tiếp nối đà tăng trưởng, Vietlott định 
hướng phát triển bền vững, tiếp tục duy 
trì và áp dụng các chuẩn mực quốc tế 
trong hoạt động kinh doanh.  

Cụ thể, về kênh phân phối, Vietlott 
mở rộng hệ thống điểm bán hàng trên 
63/63 tỉnh, thành phố. Tiếp tục phối 
hợp với các nhà mạng để đem đến sản 
phẩm mới trên kênh điện thoại. Vietlott 
cũng sẽ nghiên cứu và đề xuất các cơ 
quan có chức năng để ra mắt kênh phân 
phối qua Internet trong thời gian tới để 
đáp ứng nhu cầu của người chơi và 
nghiên cứu mở rộng kinh doanh trong 
lĩnh vực trò chơi có thưởng theo quy 
định của pháp luật. 

Đối với các sản phẩm xổ số tự chọn, 
Vietlott nghiên cứu và đưa ra các sản 
phẩm mới lạ, hấp dẫn, mang tính giải trí 
cao để phục vụ tốt hơn cho người chơi.  

Đối với các hoạt động an sinh xã hội, 
Vietlott xác định đây là nhiệm vụ quan 
trọng trong quá trình kinh doanh; tiếp 
tục phối hợp tích cực với các cơ quan 
đoàn thể, chính quyền địa phương để 
triển khai các hoạt động an sinh xã hội 
một cách lâu dài và bài bản hơn trong 
tương lai.

Kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán hàng

NM 2021: VIETLOTT TNG TRNG BN VNG,  
ÓNG GÓP NGÂN SÁCH HN 1.300 T NG 

Kênh phân phối qua SMS

Một trong những ngôi trường của Vietlott và người trúng thưởng chung tay xây dựng






