HộI NGHị TRUNG ươNG 4 KHÓA XIII:

Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị

Tổng Kiểm toán Nhà nước
Trần Sỹ Thanh tiếp xúc
cử tri trước Kỳ họp thứ 2

S

áng 04/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành
T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại
Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị (ảnh bên).
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch nước - điều hành phiên
khai mạc.
Hội nghị đã dành một phút tưởng niệm đồng
bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại
dịch Covid-19.
Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành T.Ư tập trung
thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình phòng, chống
đại dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về
phòng, chống dịch trong tình hình mới; tình hình
kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện
NSNN năm 2021, dự toán NSNN năm 2022 và Kế
hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022-2024; chủ
trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách
tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội
nghị T.Ư 7 khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
(Xem tiếp trang 3)
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Bảo đảm vai trò của
KTNN trong đánh giá
chủ trương đầu tư các
chương trình, dự án
quan trọng quốc gia
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Những điểm tựa cho phục
hồi và phát triển kinh tế
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Ảnh: TTXVN

Nâng cao năng lực kiểm toán, đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân
(Xem trang 6)

Nâng cao chất lượng kiểm
toán theo Chiến lược
phát triển KTNN
đến năm 2030
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Các nguy cơ ảnh hưởng đến
đạo đức kiểm toán viên và
giải pháp ngăn ngừa
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VIệC QUảN LÝ, Sử DụNG TÀI CHÍNH
CÔNG, TÀI SảN CÔNG CủA TổNG
LIÊN đOÀN LAO độNG VIệT NAM:

Đầu tư xây dựng các thiết
chế công đoàn tại
khu công nghiệp, khu chế
xuất chưa đạt mục tiêu

8
Mở LạI đườNG BAY NộI địA:

Cần sự thống nhất giữa
các địa phương
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Hoàn thiện chính sách
giá đất
r TS. VŨ ĐÌNH ÁNH - Chuyên gia Kinh tế

C

hính sách giá đất hiện hành được quy định tại Luật Đất đai
2013, cụ thể hóa tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về giá đất
và Nghị định số 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất giai đoạn 2020-

2024. Qua thực tế triển khai chính sách giá đất cho thấy:
Thứ nhất, chính sách giá đất với 4 nguyên tắc cơ bản thì nguyên
tắc thứ 3 là khó thực hiện nhất khi yêu cầu việc định giá đất phải
phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng
mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử
dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu
nhập từ việc sử dụng đất do không thể xác định được “giá đất phổ
biến trên thị trường”. Một mặt, thị trường BĐS Việt Nam chưa hoàn
thiện, phổ biến tình trạng đầu cơ, thổi giá, sốt giá, thiếu công khai
(Xem tiếp trang 7)

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

Nỗ lực nâng cao chất
lượng đào tạo kỹ năng
nghề cho người lao động
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HOA Kỳ:

Chưa chú trọng đảm bảo an
toàn tàu điện ở Washington
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2
r Ngày 02/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM tiếp xúc cử tri
cộng đồng DN trên địa bàn Thành phố theo hình
thức trực tuyến.
r Nhân dịp Ngài Kishida Fumio được Quốc hội Nhật
Bản bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản, ngày
04/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi
thư chúc mừng.
r Ngày 30/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ
trì cuộc làm việc trực tuyến với Đoàn DN cấp cao của
Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN từ nhiều điểm
cầu trên thế giới. Cuộc làm việc được tổ chức trên cơ sở
đề nghị của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.n

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Cổng trao
đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước

N

gày 06/10, KTNN đã tổ chức Lớp hướng dẫn sử dụng
Phần mềm Cổng trao đổi thông tin cho các kiểm toán
viên thuộc KTNN chuyên ngành III, Vụ Tổng hợp và Vụ
Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán. Lớp học được
tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Tại buổi hướng dẫn, các kiểm toán viên được cung
cấp các thông tin về: Hiện trạng ứng dụng công nghệ
thông tin của KTNN, tổng quan ứng dụng, các tính năng
của Phần mềm.
Cổng trao đổi thông tin của KTNN được xây dựng năm
2020, là kênh trao đổi thông tin đầu tiên và cũng là duy nhất
của KTNN đối với các đơn vị được kiểm toán trên môi
trường mạng. Đối với đơn vị được kiểm toán, đây là kênh
trao đổi thông tin để đơn vị được kiểm toán định kỳ gửi báo
cáo, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, khiếu nại và
nhận kết quả giải quyết khiếu nại của KTNN; hỗ trợ đơn vị
được kiểm toán tiếp nhận các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài
liệu khảo sát và tài liệu cho các cuộc kiểm toán... Hiện nay,
có khoảng 800 đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản nhằm
trao đổi dữ liệu với KTNN theo phương thức điện tử.
Đối với KTNN, Cổng trao đổi thông tin không chỉ là
kênh để tiếp nhận, trao đổi, hỗ trợ các thông tin, tài liệu liên
quan đến đơn vị được kiểm toán mà còn là kho cơ sở dữ
liệu tập trung phục vụ Hệ thống “Xây dựng nền tảng dữ
liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán”
khi dự án này được triển khai trong giai đoạn tới.
Theo kế hoạch, ngày 08/10, KTNN sẽ tiếp tục tổ chức
Lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm Cổng trao đổi thông tin
cho các kiểm toán viên KTNN chuyên ngành IV và KTNN
THÙY LÊ
chuyên ngành VII.n

r Từ ngày 04 - 07/10, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Kiểm
toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tham dự Hội nghị lần
thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.
r Ngày 06/10, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng
Thế Vinh làm việc với KTNN khu vực I.
r Vừa qua, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị
Mỹ Dung đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường
Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.
r Đoàn Thanh niên KTNN vừa có Công văn số 73CV/ĐTN gửi các chi đoàn trực thuộc về việc triển khai
Chương trình Cùng em học trực tuyến.n T.HUYỀN

T

ổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký,
ban hành các quyết định về việc điều động và bổ
nhiệm công chức lãnh đạo KTNN.
Tổng Kiểm toán Nhà nước điều động ông Hà Minh
Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - đến nhận
công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
(Quyết định số 1658/QĐ-KTNN); điều động ông Lại
Xuân Nghị - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - đến nhận
công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Kiểm toán trưởng
KTNN khu vực V (Quyết định số 1665/QĐ-KTNN).
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày
PHƯƠNG LAN
01/10/2021.n
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Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri
trước Kỳ họp thứ 2

S

áng 01/10, Đoàn đại biểu Quốc hội
(ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn do đồng
chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng,
Tổng Kiểm toán Nhà nước, ĐBQH tỉnh
Lạng Sơn làm Trưởng đoàn - đã tiếp
xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội
khóa XV tại cụm 4 xã, thị trấn: Hữu
Khánh, Đồng Bục, Khánh Xuân, thị
trấn Lộc Bình và cử tri cán bộ, công
chức các đơn vị trên địa bàn huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Tại Hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH
tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của
Đoàn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội
khoá XV. Đồng thời, thông tin với cử
tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ
họp thứ 2, Quốc hội khoá XV; những
vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết
định tại Kỳ họp.
Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội
khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày
20/10/2021 và bế mạc ngày 13/11/2021.
Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt bằng các
hình thức họp trực tuyến và họp tập
trung tùy theo tình hình dịch Covid-19.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét
và quyết định các vấn đề chính gồm:
Thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị
quyết và xem xét, cho ý kiến 5 dự án
luật; thảo luận, quyết định các nội
dung về kinh tế - xã hội, NSNN, giám
sát các báo cáo đánh giá kết quả thực
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán NSNN năm 2021; quyết
định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022, dự toán NSNN và
phương án phân bổ ngân sách T.Ư

Đại biểu Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại
buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Lạng Sơn
năm 2022 cùng nhiều nội dung quan
trọng khác.
Sau khi nghe báo cáo của Đoàn
ĐBQH, với tinh thần dân chủ, thẳng
thắn, cởi mở, cử tri cụm 4 xã của huyện
Lộc Bình đã phát biểu, kiến nghị tới
ĐBQH tỉnh các vấn đề về: quan tâm sửa
chữa tuyến quốc lộ 4B đi qua địa bàn
huyện; kiến nghị đầu tư mở rộng hạ tầng
giao thông từ quốc lộ 4B ra cửa khẩu Chi
Ma; tu sửa, xây dựng tuyến đường tuần
tra biên giới; công tác quản lý, bảo vệ, sử
dụng tài nguyên rừng tại khu vực biên
giới, quản lý, sử dụng rừng tự nhiên
nghèo kiệt thuộc rừng sản xuất; tạo cơ
chế đặc thù cho các xã biên giới để phát
triển kinh tế; tiếp tục quan tâm đầu tư xây
dựng hạ tầng tại các xã mới sáp nhập…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện
các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo
UBND huyện Lộc Bình đã trao đổi,
giải đáp những thắc mắc, kiến nghị
của cử tri trong thẩm quyền.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri,
thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổng
Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh
đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của
cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ một
số vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.
Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết,
Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân
loại các ý kiến để gửi đến các cơ
quan chức năng xem xét, giải quyết
theo quy định.n
Tin và ảnh: Đ.KHOA HOÀNG TÙNG

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ
thông tin vào mọi hoạt động của Kiểm toán Nhà nước

Đ

ây là một trong những nội dung
đáng chú ý trong Chương trình
tổng thể cải cách hành chính
(CCHC) của KTNN giai đoạn 20212030 (gọi tắt là Chương trình) được
Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban
hành theo Quyết định số 1609/QĐKTNN ngày 22/9.
Mục tiêu của Chương trình là tiếp
tục thực hiện hiệu quả chủ trương,
đường lối của Đảng, chỉ đạo của
Chính phủ, Ban Chỉ đạo T.Ư về
CCHC liên quan đến công tác
CCHC, trong đó chú trọng vào việc
đẩy mạnh triển khai thực hiện và bảo
đảm hoàn thành các mục tiêu của
Chương trình tổng thể CCHC Nhà

nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị
quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021
của Chính phủ. Chương trình đã đề
ra một số mục tiêu cụ thể trong:
Công tác xây dựng thể chế và chỉ
đạo điều hành; công tác cải cách thủ
tục hành chính; công tác cải cách tổ
chức bộ máy; công tác cải cách chế
độ công vụ và xây dựng nguồn lực;
công tác cải cách tài chính công;
hiện đại hóa hành chính.
Chương trình cũng xác định rõ
một số nhiệm vụ trọng tâm trong
thực hiện CCHC giai đoạn 20212030 gồm: Tổ chức thực hiện
chương trình xây dựng và ban hành
văn bản quy phạm pháp luật hằng

năm của KTNN; tập trung chỉ đạo
thực hiện có hiệu quả các nghị
quyết, chỉ thị, kế hoạch của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ về
CCHC, cải cách thủ tục hành chính
trong lĩnh vực KTNN; tăng cường
trách nhiệm của người đứng đầu
trong cải cách thủ tục hành chính;
tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức đảm bảo đủ
số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp
lý; quyết liệt thực hiện Chiến lược
phát triển và kiến trúc tổng thể
công nghệ thông tin của KTNN
giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến
năm 2030…
(Xem tiếp trang 10)

Định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2024 của
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

S

áng 30/9, Phó Tổng Kiểm toán
Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã
chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Kế
hoạch hoạt động của Trường Đào tạo
và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
(Trường) 3 năm giai đoạn 20222024. Cùng dự có lãnh đạo Trường
và một số đơn vị trực thuộc KTNN.
Trình bày Kế hoạch hoạt động 3
năm giai đoạn 2022-2024, ông Trần
Kim Lộc - Giám đốc Trường - cho
biết: Mục tiêu hoạt động của Trường

là trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
và nghiên cứu khoa học trong lĩnh
vực KTNN có chất lượng cao,
chuyên nghiệp, hiện đại; cung cấp
các dịch vụ chất lượng, uy tín cho
các tổ chức, cá nhân ngoài KTNN có
nhu cầu; chuẩn bị các điều kiện cơ
bản để nâng cấp Trường thành Học
viện Kiểm toán.
Để hoàn thành mục tiêu trên,
Trường xác định một số nhiệm vụ
trọng tâm trong giai đoạn 2022-2024

như sau: Tiến hành rà soát, sửa đổi
hệ thống văn bản quản lý, điều hành
của Trường; trình Tổng Kiểm toán
Nhà nước ban hành các quy định mới
về xét chọn, tổ chức nghiệm thu đề
tài và ứng dụng, chuyển giao kết quả
nghiên cứu khoa học; xây dựng
Phương án tự chủ tài chính của
Trường ổn định giai đoạn 20222025; triển khai các thủ tục nâng cấp
Trường thành Học viện Kiểm toán,
(Xem tiếp trang 16)
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Bảo đảm vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong đánh giá
chủ trương đầu tư các chương trình, dự án quan trọng quốc gia
r ĐĂNG KHOA

Khó khăn trong tiếp cận
hồ sơ, tài liệu
Với những nỗ lực và không
ngừng đổi mới, hướng đến chuyên
nghiệp, hiệu quả, những năm gần đây,
hoạt động của KTNN luôn được
Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc
hội và nhân dân ghi nhận, đánh giá
cao. Kết quả kiểm toán là thông tin
quan trọng phục vụ Quốc hội, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (UBTVQH),
Chính phủ trong hoạt động giám sát,
chất vấn và quyết định các vấn đề
quan trọng quốc gia; giúp HĐND các
cấp giám sát việc quản lý, điều hành
thu, chi ngân sách địa phương... Tuy
nhiên, từ thực tiễn triển khai nhiệm
vụ, KTNN cũng thẳng thắn nhìn nhận
có những hạn chế nhất định trong
hoạt động kiểm toán.
Báo cáo tại Phiên họp thứ 3 của
UBTVQH mới đây, Tổng Kiểm toán
Nhà nước Trần Sỹ Thanh nêu rõ, thực
hiện Luật KTNN năm 2015, Nghị
quyết số 343/2017/UBTVQH14, từ
năm dự toán 2017, KTNN đã có Báo
cáo ý kiến về dự toán NSNN hằng
năm trình Quốc hội. Tuy nhiên, ý kiến
còn chung chung, tác động của Báo
cáo tới việc xem xét, quyết định dự
toán NSNN của Quốc hội còn chưa
đáp ứng yêu cầu kỳ vọng. Bên cạnh
đó, việc tham gia các cuộc thảo luận
của Bộ Tài chính, thẩm tra của các cơ
quan của Quốc hội với các Bộ, cơ
quan T.Ư và địa phương về lập dự
toán NSNN và phương án phân bổ
ngân sách T.Ư của KTNN về cơ bản
thiếu thực chất, chưa hiệu quả.
Nguyên nhân là do KTNN chưa được
tiếp cận kịp thời, đầy đủ thông tin về
dự toán của các đơn vị và phương án
phân bổ ngân sách T.Ư hằng năm nên

Mặc dù Luật KTNN đã quy định rõ nhiệm vụ của KTNN trong việc trình Quốc hội ý kiến đánh giá về chủ
trương đầu tư các chương trình, dự án quan trọng quốc gia song đến nay, KTNN chưa thực hiện được
do không được cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ, kịp thời. Đây là vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ để
bảo đảm KTNN thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ theo luật định.

Quang cảnh Phiên họp
bị động và hạn chế về thời gian tham
gia ý kiến. Riêng đối với nhiệm vụ
trình ý kiến của KTNN về chủ trương
đầu tư chương trình mục tiêu quốc
gia, dự án quan trọng quốc gia đến
nay chưa thực hiện được, do KTNN
chưa được tiếp cận đầy đủ hồ sơ, tài
liệu liên quan.
Để khắc phục vấn đề này, KTNN
đề nghị Quốc hội có ý kiến với
Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành
chủ động cung cấp, tạo điều kiện để
KTNN tiếp cận kịp thời, đầy đủ
thông tin về dự toán NSNN của các
đơn vị và phương án phân bổ ngân
sách T.Ư hằng năm, hồ sơ tài liệu
trình về chủ trương đầu tư chương
trình mục tiêu quốc gia, dự án quan
trọng quốc gia để KTNN thực hiện
hiệu quả hơn nhiệm vụ theo quy
định của Luật KTNN; đồng thời tạo
điều kiện phối hợp với KTNN trong
việc truy cập, kết nối chia sẻ thông
tin, dữ liệu điện tử thường xuyên

Gắn xây dựng...
(Tiếp theo trang 1)
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày
01/11/2011 của Ban Chấp hành T.Ư về những điều
đảng viên không được làm và một số vấn đề quan
trọng khác.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội
nghị, nêu một số vấn đề liên quan đến các nội
dung và nhiệm vụ của Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc
Ban Chấp hành T.Ư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo,
hoàn thiện các nội dung liên quan đến quan
điểm, chủ trương phòng, chống dịch Covid-19,
phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - NSNN, thời
điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương
năm nay có ý nghĩa quan trọng đặc biệt do bối
cảnh, tình hình diễn biến phức tạp, biến động bất
thường; bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng đã xuất
hiện nhiều khó khăn, thách thức mới, gay gắt và
nặng nề hơn so với dự báo. Năm 2021 là năm
đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
tạo ra xung lực mới và khí thế mới cho việc thực
hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2021-2025; Chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến
năm 2045.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các
đồng chí Ủy viên T.Ư dành thời gian nghiên cứu

Ảnh: quochoi.vn
nhằm giúp KTNN hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao.
Cần thực hiện đúng quy định
của Luật KTNN
Chia sẻ với khó khăn trên của
KTNN, tại Phiên họp, các ý kiến
trong UBTVQH nhấn mạnh trách
nhiệm của các Bộ, ngành đơn vị
trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu
để KTNN thực hiện nhiệm vụ
kiểm toán theo đúng quy định của
Luật KTNN.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp
luật của Quốc hội Hoàng Thanh
Tùng, việc KTNN đề nghị UBTVQH
có ý kiến để Chính phủ chỉ đạo tạo
điều kiện cho KTNN tiếp cận kịp
thời, đầy đủ hồ sơ là giải pháp cần
thiết song chỉ mang tính tình thế. Ông
Tùng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đã
được quy định tại Luật KTNN. Theo
đó, tại khoản 4, Điều 10 Luật KTNN
quy định: “KTNN trình ý kiến của

thật kỹ các tài liệu đã gửi và căn cứ vào thực tế
tình hình ở các ngành, lĩnh vực, địa phương mình
để thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn
diện tình hình phòng, chống dịch bệnh, phát triển
kinh tế - xã hội 9 tháng, dự báo đến hết năm 2021,
nhất là dự báo về tình hình đại dịch Covid-19 trên
thế giới và ở nước ta trong thời gian tới. Chú ý
tổng kết, đánh giá sự cần thiết, đúng đắn, hiệu lực,
hiệu quả, cũng như những hạn chế, bất cập trong
việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ
trương, chính sách, biện pháp mới để xử lý các
vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa phòng,
chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do
dịch bệnh gây ra, vừa duy trì, phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua.
Tổng Bí thư lưu ý cần chỉ rõ những kết quả,
thành tích đã đạt được, những khó khăn, thách
thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần
khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân,
nhất là nguyên nhân chủ quan. Đối chiếu, phân
tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm
vụ đã dự kiến cho năm 2021, nhất là mục tiêu,
nhiệm vụ sớm kiểm soát được dịch bệnh, giữ
vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối
lớn của nền kinh tế, hỗ trợ người lao động và DN
duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động sản
xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, bảo
đảm an sinh xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền
quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã
hội, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để
phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trên
cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy
ra, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở

KTNN để Quốc hội xem xét, quyết
định dự toán NSNN, quyết định phân
bổ ngân sách T.Ư, quyết định chủ
trương đầu tư chương trình mục tiêu
quốc gia, dự án quan trọng quốc gia,
phê chuẩn quyết toán NSNN”. “Với
quy định này, rõ ràng đây là nhiệm vụ
mà Luật giao cho KTNN và tương
ứng với đó là trách nhiệm của các Bộ,
ngành có những dự án quan trọng
quốc gia, chương trình mục tiêu quốc
gia có trách nhiệm phải cung cấp tài
liệu, chứ không phải KTNN đi xin tài
liệu để kiểm toán”- ông Hoàng Thanh
Tùng nêu quan điểm, đồng thời đề
nghị UBTVQH cần có hướng dẫn,
quy định rõ đối với những chương
trình mục tiêu quốc gia và dự án quan
trọng quốc gia thì thời điểm nào các
cơ quan chủ trì chuẩn bị phải cung
cấp tài liệu, hồ sơ, đảm bảo thời hạn
để KTNN kiểm toán, hồ sơ phải có
những gì; có như vậy mới đảm bảo
thực hiện đúng quy định pháp luật.
Tán thành quan điểm trên, tại
Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ cũng nhấn mạnh: Luật đã
quy định thì đó là quyền của KTNN
và là trách nhiệm của các đơn vị được
kiểm toán dự án đầu tư, KTNN cần
mạnh dạn làm theo đúng luật. Chủ
tịch Quốc hội yêu cầu, sắp tới có Dự
án đường cao tốc phía Đông, KTNN
cần làm văn bản yêu cầu cung cấp
thông tin, tài liệu cho KTNN thực
hiện nhiệm vụ kiểm toán.
Thực tế cho thấy, thông tin
KTNN cung cấp luôn được xem là

nước ta trong thời gian tới; nắm bắt thời cơ, thuận
lợi và khó khăn, thách thức, cần xác định rõ quan
điểm, chủ trương về phòng, chống dịch và phục
hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới;
mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng
nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách,
nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển
khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm sát
với thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được
yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
tài chính - NSNN hằng năm, gắn với việc phòng,
chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình
cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần nhìn
thẳng vào sự thật, thực sự khách quan, công tâm,
không né tránh, không bi quan nhưng cũng không
tô hồng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
từ nay đến cuối năm 2021 và trong cả năm 2022.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của
Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng
lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn
Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt
quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta,
chế độ ta. Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ này.
Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm
vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong
đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực
hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và Nghị quyết T.Ư
4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội
nghị T.Ư 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự

những thông tin “nói có sách, mách
có chứng”, được đại biểu Quốc hội
tin tưởng và tham khảo, nghiên cứu
trong quá trình thảo luận và biểu
quyết các vấn đề quan trọng của đất
nước. Các cơ quan của Quốc hội
cũng dựa vào kết quả kiểm toán để
đưa ra ý kiến thẩm tra, đánh giá các
vấn đề trước khi trình Quốc hội xem
xét, quyết định. Vì vậy, việc KTNN
kiểm toán kịp thời, đưa ra những ý
kiến đánh giá, tư vấn, cảnh báo sớm
sẽ giúp Quốc hội có nguồn thông tin
tin cậy, độc lập, khách quan trong
quyết định dự toán NSNN, phân bổ
ngân sách T.Ư và quyết định đầu tư
các chương trình, dự án quan trọng
quốc gia. Kết quả kiểm toán cũng là
cơ sở để Chính phủ đánh giá, quản
lý và điều hành ngân sách một cách
hiệu quả.
Tại Nghị quyết về Kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 20212025 được Quốc hội thông qua tại
Kỳ họp thứ nhất vừa qua, Quốc hội
cũng đặt ra yêu cầu rà soát, kiên
quyết loại bỏ những dự án kém hiệu
quả, dự án chưa thật sự cần thiết,
cấp bách, ưu tiên vốn cho các dự án
trọng điểm, cấp bách, tạo động lực
cho phát triển nhanh và bền vững.
Nâng cao chất lượng công tác
chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án,
hạn chế phải điều chỉnh trong quá
trình triển khai, bảo đảm hiệu quả;
kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy
mô, tổng mức đầu tư của từng dự án
đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực
và quy định pháp luật; siết chặt kỷ
luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra,
thanh tra, kiểm toán, giám sát, hậu
kiểm, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm
soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư... Để thực hiện
mục tiêu này, sự phối hợp của các
Bộ, ngành trong việc cung cấp hồ
sơ, tài liệu phục vụ kiểm toán, đánh
giá ngay từ khâu xem xét, phê duyệt
chủ trương đầu tư các dự án, càng
cần được quan tâm và thực hiện
nghiêm túc.n

thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm
vụ và giải pháp nhằm “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, T.Ư
cho ý kiến về sự cần thiết, đúng đắn của việc ban
hành Kết luận của Hội nghị T.Ư lần này về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII với tên gọi,
chủ đề và phạm vi mới của Dự thảo Kết luận. Chỉ
rõ có gì cần bổ sung, điều chỉnh; nên chăng phải
gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ
thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII
của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích
cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh,
xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham
nhũng, tiêu cực... Từ đó, đánh giá đúng tình hình,
nguyên nhân; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, tư
tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù
hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những
giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này.
Những nội dung trình Hội nghị T.Ư lần này
là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là
phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm
vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí
Ủy viên T.Ư phát huy cao độ tinh thần trách
nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý
kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các
nghị quyết, kết luận của T.Ư và xem xét, quyết
Theo TTXVN
định vào cuối kỳ họp.n
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Tạo dựng niềm tin, củng cố
động lực cho doanh nghiệp
phục hồi
Theo Báo cáo tình hình kinh
tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm
2021 của Tổng cục Thống kê,
GDP 9 tháng ước tăng 1,42%.
Trong đó, GDP quý III ước giảm
6,17% so với cùng kỳ năm trước
- mức giảm sâu nhất kể từ năm
2000 khi Việt Nam tính và công
bố GDP quý. Tuy nhiên, PGS,TS.
Nguyễn Thường Lạng - Viện
Thương mại và Kinh tế quốc tế,
Trường Đại học Kinh tế Quốc
dân - cho rằng, về tổng thể nền
kinh tế, chúng ta vẫn thấy các
động lực cho sự phục hồi và tăng
trưởng. Mặc dù không ít DN gặp
khó khăn do dịch nhưng nhìn
chung đây là vấn đề tạm thời. Khi
nền kinh tế mở cửa trở lại với
quan điểm đúng đắn của Chính
phủ về thích ứng an toàn, linh
hoạt với dịch Covid-19, tình hình
sẽ sớm cải thiện.
Đồng quan điểm, nguyên Viện
trưởng Viện Kinh tế Việt Nam PGS,TS. Trần Đình Thiên - chỉ rõ
tình hình khó khăn là do có yếu tố
“đột biến” mang tính tạm thời.
Hiện chúng ta vẫn có nhiều cơ sở
cho sự phục hồi của nền kinh tế.
Đó là cách chống dịch đúng
hướng, ngày càng khả quan, tạo
lòng tin ngày càng vững chắc.
Chính phủ đang khởi động quá
trình mở cửa lại nền kinh tế một
cách tích cực nhưng đủ thận
trọng. Những yếu tố này góp phần
tạo niềm tin, củng cố động lực để
DN tích cực phục hồi mạnh hơn.
Đáng chú ý, một “tọa độ” phục
hồi đặc biệt của nền kinh tế là đẩy
mạnh hơn nữa đầu tư công. Đây
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Những điểm tựa cho phục hồi
và phát triển kinh tế
r HỒNG NHUNG

Số liệu công bố mới đây của Tổng cục Thống kê đã cho thấy tác động nặng nề của làn sóng dịch
Covid-19 tới nền kinh tế lớn hơn mọi dự đoán trước đó. Tuy nhiên, trong khó khăn, giới chuyên
gia cho rằng, nền kinh tế vẫn có những cơ sở và điểm tựa để kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ trong
tương lai.

Nền kinh tế vẫn có những cơ sở và điểm tựa để kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ trong tương lai
Ảnh: V.HOÀNG
được xem là kênh “tiếp máu” cho
nền kinh tế một cách nhanh chóng
và hiệu quả nhất. Thậm chí, Thủ
tướng Chính phủ đã thành lập Tổ
công tác đặc biệt thúc đẩy giải
ngân vốn đầu tư công cũng như
có các cuộc họp trực tiếp và trực
tuyến để đốc thúc vấn đề này một
cách tích cực.

Thêm vào đó, PGS,TS. Đinh
Trọng Thịnh - Học viện Tài chính
- cho rằng, tận dụng dư địa lạm
phát thấp cũng là một điểm tựa
cho tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) bình quân 9 tháng
năm 2021 tăng 1,82% so với
cùng kỳ năm ngoái - mức thấp
nhất trong 6 năm. Theo đó, nhân

cơ hội áp lực lạm phát giảm,
chúng ta có thể xem xét điều
chỉnh chính sách nới lỏng tiền tệ
hơn (như hạ lãi suất) cũng như
triển khai các gói hỗ trợ tài khóa,
bơm thêm tiền thúc đẩy sản xuất
kinh doanh, hỗ trợ DN phát triển.
Chưa kể, theo đánh giá của
giới chuyên gia, Chính phủ, các

MINH BạCH HOạT độNG THIệN NGUYệN:

Cần cơ chế giám sát, kiểm toán!
r THÀNH ĐỨC

Những lùm xùm xung quanh hoạt động
từ thiện của các nghệ sĩ và một số tổ
chức, cá nhân khác thời gian gần đây
phần nào cho thấy hoạt động này vẫn
còn mang tính tự phát, thiếu chuyên
nghiệp do khung pháp lý chưa rõ ràng.
Bởi vậy, việc hoàn thiện khung pháp lý
đối với hoạt động thiện nguyện, trong đó
đặc biệt chú trọng đến cơ chế giám sát,
kiểm toán đang là vấn đề được dư luận
quan tâm.
Khi hoạt động thiện nguyện thiếu sự
theo dõi, giám sát…
Làm từ thiện là nghĩa cử cao đẹp của
mỗi cá nhân, tổ chức, nghĩa cử ấy bắt
nguồn từ truyền thống “tương thân
tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân
tộc ta từ ngàn đời. Đặc biệt, trong bối
cảnh dịch bệnh hoành hành hiện nay, các
hoạt động đóng góp, ủng hộ những số
phận kém may mắn, những người dân
gặp khó khăn lại càng phải được khuyến
khích, nhân rộng để góp phần lan tỏa
tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm
với cộng đồng.

Có thể thấy, sự phát triển mạnh mẽ của
mạng xã hội hiện nay đã giúp cho việc kêu
gọi thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân
trở nên dễ dàng hơn. Vào facebook, zalo…
bây giờ, người ta có thể thấy việc một tổ
chức hay cá nhân dẫn đường link tới bài báo
hoặc chia sẻ vài bức hình về hoàn cảnh
thương tâm để kêu gọi đóng góp, hỗ trợ đã
không còn xa lạ. Người chia sẻ thông tin đó
nghiễm nhiên trở thành đầu mối quyên góp
từ thiện. Họ lập ra những tài khoản ngân
hàng và những ai có lòng hảo tâm sẽ gửi
tiền vào tài khoản đó với mong muốn giúp
đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Xét ở góc
độ tích cực, đây là hành động ý nghĩa, thể
hiện sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng
đồng rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, thực tế
lại đang đặt ra rất nhiều vấn đề xung quanh
các hoạt động thiện nguyện mang tính tự
phát này.
Mặc dù pháp luật đã có quy định về việc
thành lập quỹ nhưng nhiều tổ chức từ thiện
tự mọc lên, quyên góp tiền rồi hoạt động bát
nháo, phớt lờ các quy định này. Không ít tổ
chức, cá nhân còn thiếu minh bạch trong
việc chi trả số tiền quyên góp, ủng hộ. Thậm

chí, họ hoàn toàn không có bất kỳ một động
thái nào để công khai chính xác số tiền ủng
hộ, ít nhất là thông tin tới các thành viên
tham gia đóng góp. Chỉ đến khi công chúng
phẫn nộ, đòi phải công khai thì họ mới có
những động thái như sao kê tài khoản ngân
hàng hoặc mời công ty kiểm toán vào
cuộc… Đó là chưa kể các trường hợp chậm
chuyển tiền đến đối tượng cần được hỗ trợ
thời gian gần đây.
Nhìn lại các hoạt động thiện nguyện vừa
qua, nhiều chuyên gia nhận định, các hoạt
động này phần lớn đều thông qua mạng xã
hội và ủng hộ chủ yếu dựa vào niềm tin cá
nhân chứ không hề có một sự cam kết, trách
nhiệm ràng buộc nào bằng văn bản hay quy
định pháp luật. Thêm nữa, các tổ chức, cá
nhân tham gia ủng hộ chỉ dừng lại ở việc
chuyển khoản, trao tặng mà chưa quan tâm
tới số tiền ủng hộ đó đã được giải ngân như
thế nào và có đến đúng đối tượng thụ hưởng
hay không. Điều này đã khiến các hoạt
động thiện nguyện thiếu đi sự theo dõi,
giám sát. Đây chính là kẽ hở để một số tổ
chức, cá nhân mượn danh từ thiện để trục
lợi. Những lùm xùm xung quanh các hoạt

Bộ, ngành đều thể hiện quyết
tâm đồng hành, hỗ trợ DN một
cách tốt nhất. Những chính sách,
biện pháp giúp DN giảm chi phí
sản xuất, giảm áp lực tài chính
như: miễn giảm, giãn thuế, phí,
lãi suất, nợ… mà Chính phủ và
hệ thống ngân hàng đang áp
dụng sẽ tạo đà cho DN phục hồi.
Niềm tin của DN sẽ tiếp tục được
nhân lên khi tới đây, Chính phủ,
Ngân hàng Nhà nước đưa ra
những giải pháp mới hơn, mạnh
mẽ hơn để “DN có thể phục hồi
mạnh mẽ chứ không phải lom
khom hồi phục” như cách ví von
của PGS,TS. Trần Đình Thiên.
Tận dụng tối đa khu vực FDI,
các FTA để “nương sức”
tiến lên
Theo PGS,TS. Trần Đình
Thiên, một điểm tựa tích cực nữa
đang được Chính phủ phát huy
chính là khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài (FDI) - khu vực vẫn
giữ được sức tăng trưởng tốt
trong bối cảnh dịch Covid-19.
Lâu nay, sự liên kết và tính lan
tỏa phát triển giữa khu vực FDI
và khu vực DN trong nước còn
yếu. Bởi vậy, bối cảnh hiện nay
cần được xem là cơ hội để các
DN Việt Nam tiếp cận mạnh hơn
với DN nước ngoài, tham gia
chuỗi cung ứng của họ và
“nương sức” tiến lên.
PGS,TS. Nguyễn Thường
Lạng cũng đặc biệt nhấn mạnh,
việc kim ngạch xuất khẩu của
Việt Nam vẫn có xu hướng tăng
qua các năm cho thấy nền kinh tế
nước ta có độ mở rất cao và giao
thương quốc tế sôi động. Việt
Nam là quốc gia rất tích cực triển

động quyên góp, ủng hộ gần đây là hệ quả
của việc làm từ thiện mà thiếu khung pháp
lý rõ ràng.
Chú trọng giám sát, kiểm toán
để đảm bảo công khai, minh bạch
Kêu gọi từ thiện để hỗ trợ người dân gặp
khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm
nghèo… là việc làm tử tế luôn được ủng hộ,
đề cao. Thế nhưng, để minh bạch, công khai
số tiền quyên góp, ủng hộ, bên cạnh cái tâm
và trách nhiệm của người làm từ thiện, hoạt
động này rất cần một khung pháp lý thực sự
rõ ràng, trong đó, cơ chế giám sát, kiểm
toán cần phải được chú trọng. Đã đến lúc,
hoạt động thiện nguyện tự phát ở một quy
mô nhất định cũng nên chịu sự quy định cụ
thể về tính minh bạch, công khai và trách
nhiệm. Việc các tổ chức, cá nhân đứng ra
quyên góp, giải ngân số tiền ủng hộ rất cần
đến những nhà kiểm toán hay các chuyên
gia độc lập xác thực, đưa ra những lưu ý,
loại trừ nếu có.
Ông Nguyễn Phú Hà - Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - khẳng định, việc cá nhân sử dụng
dịch vụ từ công ty kiểm toán độc lập là hoàn
toàn có thể và công ty kiểm toán đầy đủ
chức năng, tư cách pháp nhân để phục vụ
khách hàng theo quy định của pháp luật.
Báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên là cơ
sở để phản ánh khách quan việc nhận và sử
dụng nguồn nhận tài trợ của các cá nhân
làm từ thiện.
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khai hợp tác các hiệp định thương mại
tự do (FTA). Một số hiệp định tiềm
năng được ví như những “con đường
cao tốc” dẫn đến các thị trường toàn
cầu. “Đã đến lúc Việt Nam đẩy mạnh
tận dụng các hiệp định này. Không chỉ
đa dạng hóa xuất khẩu ở các thị trường
truyền thống như châu Âu, Hoa Kỳ, các
DN cần tìm cơ hội thâm nhập cả những
thị trường châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh… Thậm chí, các DN lớn nên tính
đến chiến lược mua tài sản, đầu tư ra
nước ngoài” - ông Lạng khuyến nghị.
Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn
Quốc tại Việt Nam - ông Hong Sun cho hay, cộng đồng DN Hàn Quốc tại
Việt Nam đang có niềm tin rất lớn vào
các chính sách kiểm dịch của Chính
phủ. Hiện rất nhiều DN vẫn đang tiếp
tục nỗ lực mở rộng đầu tư vào Việt
Nam ngay cả trong tình hình hạn chế
di chuyển và xuất nhập cảnh được
kiểm soát chặt chẽ để phòng chống
Covid-19. Năm 2021, các DN Hàn
Quốc đã có các kế hoạch đầu tư trực
tiếp lên tới hàng tỷ USD ở Việt Nam
trong lĩnh vực chế biến chế tạo. Ngoài
ra, để tận dụng cơ hội từ cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển
vắc-xin, công nghệ sinh học và thành
phố thông minh… cũng là các lĩnh vực
mà DN Hàn Quốc quan tâm đầu tư.
Cùng với đó, Chủ tịch Hiệp hội DN
châu Âu tại Việt Nam - ông Alain Cany
- cũng khẳng định, Việt Nam vẫn là
một quốc gia hấp dẫn đối với các nhà
đầu tư châu Âu. Dù nhiều DN đang
trong thời điểm khó khăn nhưng kế
hoạch dài hạn của các DN này là
không thay đổi.
Niềm tin và hành động từ khu vực
FDI cũng như những cơ hội thuận lợi
từ các FTA sẽ là động lực quan trọng
cho sự phục hồi, phát triển của nền
kinh tế Việt Nam trong tương lai.n
TS. Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - cho rằng,
cơ chế giám sát, điều phối, kiểm toán
hoạt động thiện nguyện là vấn đề cần
đặt ra hiện nay, nhất là khi Bộ Tài chính
đang dự thảo Nghị định mới thay thế
cho Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về
vận động, tiếp nhận, phân phối và sử
dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ
trợ nhân dân khắc phục khó khăn do
thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng,
các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
Theo ông Hùng, Dự thảo Nghị định này
cần có quy định về cơ chế kiểm toán đối
với những nguồn vận động cứu trợ, từ
thiện với giá trị lớn để đảm bảo công
khai, minh bạch, tránh việc lợi dụng,
trục lợi. Đây cũng là kinh nghiệm của
nhiều quốc gia trên thế giới.
Công khai, minh bạch là một tiêu
chí quan trọng để những người làm
công tác xã hội, thiện nguyện có được
niềm tin từ công chúng. Chính bởi vậy,
kiểm toán, soát xét, đối chiếu là một
trong những giải pháp quan trọng để
đảm bảo những đồng tiền ủng hộ hay
những món quà mang giá trị vật chất
đến đúng địa chỉ. Đây cũng chính là
biện pháp tốt để bảo vệ những người
làm công tác xã hội, từ thiện, để niềm
tin và cái tâm trong sáng, thiện lành của
mỗi người trong xã hội ngày càng lan
tỏa, góp phần xây dựng một xã hội nhân
ái, tốt đẹp hơn!n

Nâng cao chất lượng kiểm toán theo Chiến lược
phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030
r QUỲNH ANH

Cần nâng cao chất lượng kiểm toán nhằm đáp ứng mục tiêu Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2030
Ảnh tư liệu
Để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp
ứng mục tiêu Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2030, trong Quyết định
số 1528/QĐ-KTNN mới ban hành, Tổng
Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã
xác định rõ phải đảm bảo hoạt động
kiểm toán của KTNN độc lập, công khai,
minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy
và từng bước hiện đại; nâng cao năng
lực, hiệu lực, hiệu quả kiểm toán.
Khẳng định chất lượng kiểm toán
qua từng cuộc kiểm toán
Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, các
cuộc kiểm toán phải thực hiện được các
mục tiêu kiểm toán với chi phí tiết kiệm
nhất; tuân thủ pháp luật, chuẩn mực, quy
trình, hướng dẫn kiểm toán, mẫu biểu hồ
sơ kiểm toán; phương pháp chuyên môn
nghiệp vụ; quy chế tổ chức và hoạt động
của đoàn kiểm toán, cũng như các quy
định khác có liên quan. Đồng thời, đảm
bảo các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến
nghị có đủ bằng chứng xác đáng, khách
quan, trung thực, không còn có sai sót
trọng yếu, được phát hành kịp thời, kiến
nghị kiểm toán có đủ cơ sở pháp lý và tính
khả thi, đáp ứng được yêu cầu ngày càng
cao trong công tác kiểm tra, giám sát,
quản lý tài chính, tài sản công.
“Phấn đấu giai đoạn 2026-2030,
KTNN sẽ kiểm toán thường xuyên hằng
năm đối với quyết toán NSNN các Bộ, cơ
quan T.Ư và quyết toán ngân sách các
tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; chuyển từ
kiểm toán truyền thống sang kiểm toán số
dựa trên nền tảng dữ liệu lớn với sự hỗ trợ
của công nghệ trí tuệ nhân tạo một cách
chủ động; thực hiện “tiền kiểm” với các
dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, các chủ
trương, chính sách lớn, các chương trình
mục tiêu quốc gia; tăng cường sử dụng kết
quả công nghệ viễn thám, kiểm định chất
lượng, kiểm tra phần chìm, kết cấu chịu
lực khi thực hiện kiểm toán” - Tổng Kiểm
toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh nêu rõ.
Có thể thấy, trong bối cảnh hiện nay,
việc đề ra và thực hiện những mục tiêu
nêu trên vừa có những thuận lợi, vừa có
nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trên
cơ sở những kết quả đạt được thời gian
qua, KTNN đã không ngừng nâng cao
năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động

kiểm toán. Quy mô hoạt động kiểm toán
đã tăng dần một cách phù hợp trong từng
giai đoạn. KTNN đã phát triển đồng bộ
các loại hình kiểm toán, đẩy mạnh kiểm
toán hoạt động và các lĩnh vực kiểm toán
mới như kiểm toán công nghệ thông tin
(CNTT), kiểm toán môi trường, tài
nguyên, khoáng sản, BOT, BT…; chú
trọng đi sâu kiểm toán một số chuyên đề
có quy mô và phạm vi rộng nhằm nâng
cao giá trị, lợi ích của hoạt động kiểm
toán, đánh giá toàn diện công tác quản lý,
sử dụng tài chính công, tài sản công đối
với chủ đề kiểm toán được lựa chọn. Công
tác tổ chức kiểm toán cũng không ngừng
được đổi mới, tích cực áp dụng các
phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá
rủi ro và xác định trọng yếu, đẩy mạnh
việc sử dụng CNTT vào hoạt động kiểm
toán, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn
chuyên môn nghiệp vụ, lựa chọn chủ đề
kiểm toán có tính thời sự, tăng cường hoạt
động kiểm soát chất lượng kiểm toán, qua
đó đã góp phần nâng cao chất lượng kiểm
toán. Đặc biệt, những năm gần đây, ngoài
kiến nghị về xử lý tài chính, KTNN đã chú
trọng và có nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ
sung cơ chế, chính sách để bịt lỗ hổng
quản lý, cung cấp những thông tin xác
thực về tình hình quản lý và điều hành
ngân sách cho Chính phủ, Quốc hội, các
cơ quan quản lý để sửa đổi, hoàn thiện các
định chế, tăng cường hiệu lực quản lý.
Thuận lợi đan xen với khó khăn,
thách thức
Hoạt động kiểm toán của KTNN thời
gian qua đã góp phần nâng cao tính công
khai, minh bạch, hiệu quả trong quản lý,
sử dụng tài chính công, tài sản công, đồng
thời ngăn chặn thất thoát trong cổ phần hóa
DNNN và thoái vốn nhà nước tại DN. Tuy
nhiên, theo Tổng Kiểm toán Nhà nước
Trần Sỹ Thanh, vẫn có một số hạn chế ảnh
hưởng đến việc nâng cao chất lượng kiểm
toán. Trong đó, chất lượng ý kiến của
KTNN về dự toán NSNN và phương án
phân bổ ngân sách T.Ư hằng năm trình
Quốc hội còn ở mức hạn chế; nhiệm vụ
trình ý kiến của KTNN về chủ trương đầu
tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án
quan trọng quốc gia chưa được thực hiện.
Trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ các cuộc

kiểm toán còn thấp, nhất là các cuộc kiểm
toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm
toán môi trường, kiểm toán CNTT.
Việc vận dụng Hệ thống Chuẩn mực
KTNN tuân thủ theo ISSAI vào hoạt động
kiểm toán còn gặp không ít khó khăn do
tính đặc thù của pháp luật, công tác tổ chức
kiểm toán và trình độ kiểm toán viên nhà
nước. Hệ thống quy trình, mẫu biểu, hồ sơ
hướng dẫn kiểm toán cơ bản đầy đủ và
đồng bộ nhưng vẫn còn khoảng cách so
với yêu cầu thực tế. Một số cuộc kiểm toán
chưa vận dụng đầy đủ phương pháp kiểm
toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định
trọng yếu kiểm toán nên khi kiểm toán còn
dàn trải dẫn đến hiệu quả chưa cao.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT
trong hoạt động kiểm toán còn hạn chế do
thiếu một số phần mềm ứng dụng kiểm
toán hoặc các phần mềm đã được xây
dựng nhưng chưa thật sự hữu dụng, một
số kiểm toán viên vận dụng chưa thuần
thục; số cuộc kiểm toán ứng dụng công
nghệ viễn thám, kiểm định chất lượng,
kiểm tra phần chìm còn ít. Chất lượng của
báo cáo kiểm toán đã có nhiều đổi mới và
nâng cao, song một số báo cáo vẫn còn
khoảng cách so với yêu cầu thực tiễn. Việc
thực hiện kiến nghị kiểm toán, nhất là việc
xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đối
với các sai phạm chưa đầy đủ, kịp thời.
Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị xử
lý tài chính trong nhiều năm qua cao nhất
chỉ đạt 78,2%.
Do vậy, Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu
rõ, trong giai đoạn 2021-2030, KTNN cần
nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả kiểm
toán, đặc biệt là năng lực kiểm toán đối với
quyết toán ngân sách, dự toán, nợ công;
tăng cường kiểm toán hoạt động, chuyên
đề, môi trường, CNTT, các nội dung và
lĩnh vực kiểm toán mới; nâng cao chất
lượng báo cáo kiểm toán nhằm đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao trong công tác kiểm
tra, giám sát các cơ quan của Nhà nước.
Đồng thời, xây dựng hướng dẫn kế
hoạch kiểm toán trung hạn và đổi mới
phương thức xây dựng kế hoạch kiểm toán
năm nhằm lựa chọn kiểm toán các chủ đề
lớn gắn với việc quản lý, điều hành
NSNN, những vấn đề dễ phát sinh tiêu
cực, tham nhũng, lãng phí, những vấn đề
quan trọng của đất nước, qua đó góp phần
nâng cao hiệu lực kiểm toán. Ban hành
đầy đủ Hệ thống Chuẩn mực KTNN, quy
trình, hướng dẫn nghiệp vụ, hệ thống mẫu
biểu hồ sơ kiểm toán, quy định quản lý
hoạt động kiểm toán phù hợp với thông lệ
quốc tế và thực tế Việt Nam; xây dựng quy
chế phối hợp với các đơn vị, tổ chức có
liên quan trong việc nâng cao hiệu lực
kiểm toán.
Cùng với việc tăng cường ứng dụng
CNTT, công nghệ cao, công nghệ số vào
hoạt động kiểm toán, KTNN cần chuẩn
hóa công tác kiểm soát chất lượng kiểm
toán, chú trọng đánh giá chất lượng kiểm
toán theo kết quả đầu ra; chú trọng phát
hiện các bất cập, khó khăn, vướng mắc để
kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách,
tháo gỡ kịp thời; cung cấp các thông tin
tin cậy, trung thực, kịp thời, đáp ứng yêu
cầu giám sát, quản lý điều hành.n
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Những thay đổi định hình vị
thế của Kiểm toán Nhà nước
Thời gian qua, vấn đề nâng
cao năng lực của kiểm toán nói
riêng, định hướng vai trò, vị trí
của KTNN nói chung trong hệ
thống chính trị liên tục được đề
cập trong những chương trình,
kế hoạch mà ngành KTNN đang
xây dựng, triển khai thực hiện.
Theo Vụ trưởng Vụ Chế độ
và Kiểm soát chất lượng kiểm
toán Ngô Minh Kiểm, nâng cao
năng lực kiểm toán là yếu tố cốt
lõi góp phần quan trọng để nâng
cao chất lượng kiểm toán. Bởi
chỉ khi năng lực hoạt động kiểm
toán được nâng lên thì mới có
thể giúp gia tăng hiệu lực, hiệu
quả kiểm toán, từ đó giúp cho
chất lượng kiểm toán được nâng
cao. Một trong những định
hướng quan trọng sẽ được
KTNN thực hiện, qua đó giúp
nâng cao năng lực kiểm toán, đó
là KTNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh
kiểm toán tổng hợp để đánh giá
toàn diện công tác quản lý, điều
hành thu, chi ngân sách và xác
nhận báo cáo quyết toán một
cách tổng thể, toàn diện.
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới
tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của KTNN, trọng
tâm là hoạt động kiểm toán
trong thời kỳ mới, Vụ trưởng
Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn
cho biết, KTNN đang phấn đấu
kiểm toán thường xuyên hằng
năm đối với quyết toán NSNN
các Bộ, ngành T.Ư và quyết
toán ngân sách các tỉnh, thành
phố trực thuộc T.Ư. Tăng cường
các cuộc kiểm toán hoạt động,
kiểm toán chuyên đề, kiểm toán
công nghệ thông tin (CNTT),
kiểm toán môi trường đạt tỷ lệ
khoảng 30 - 40% số lượng các
cuộc kiểm toán hằng năm.
Trong đó, chú trọng việc phát
hiện các kẽ hở trong chính sách,
pháp luật để kiến nghị hoàn
thiện; nâng cao chất lượng các
kết luận, kiến nghị kiểm toán,
theo dõi, đôn đốc và có giải
pháp để đến năm 2030, hầu hết
các kiến nghị kiểm toán được
thực hiện; chuyển đổi từ quy
trình kiểm toán truyền thống
sang kiểm toán số với sự hỗ trợ
của CNTT. Bên cạnh đó, KTNN
sẽ chú trọng kiểm toán các nội
dung gắn với Chương trình nghị
sự 2030 vì sự phát triển bền
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Nâng cao năng lực kiểm toán, đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân
r Bài và ảnh: NGUYỄN LỘC

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, KTNN với vai trò là công cụ
trọng yếu, hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài
chính công, tài sản công cần phải tiếp tục đổi mới để đáp ứng được yêu cầu và thực hiện tốt sứ
mệnh của Ngành. Đây cũng là định hướng xuyên suốt qua từng chặng đường phát triển của
KTNN và đang được toàn Ngành tập trung thực hiện một cách toàn diện, bài bản.

KTNN đã và đang nỗ lực không ngừng để đổi mới, nâng cao năng lực kiểm toán
vững, ứng phó với những vấn đề
mới nổi; đặc biệt là vấn đề môi
trường và an sinh xã hội.
Đáng chú ý, theo định hướng
phát triển được KTNN đề ra
trong Chiến lược phát triển
KTNN đến năm 2030, cũng như
trong Chuyên đề “Hoàn thiện tổ
chức, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của KTNN đáp
ứng yêu cầu xây dựng, hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam” đang
được KTNN xây dựng theo yêu
cầu của T.Ư, trong thời gian tới,
chức năng tư vấn của kiểm toán
theo luật định sẽ được KTNN
chú trọng thực hiện hơn nữa.
Thông qua các chức năng kiểm
tra, xác nhận và tư vấn về quản
lý kinh tế - tài chính ở cả tầm vĩ
mô và vi mô, hoạt động kiểm
toán của KTNN tác động đến

Đã gia hạn khoảng 78.500 tỷ đồng tiền
thuế, tiền thuê đất
Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 9/2021, cơ quan
thuế các cấp tiếp tục thực hiện gia hạn tiền thuế khoảng
4.000 tỷ đồng là thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp
của kỳ khai thuế tháng 8/2021. Đồng thời, cơ quan thuế
cũng thực hiện thu tiền thuế đã gia hạn của kỳ khai thuế
tháng 3 và quý I/2021 hết thời gian gia hạn khoảng 4.831
tỷ đồng.
Lũy kế đến hết tháng 9/2021, cơ quan thuế thực hiện
gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất gia hạn là
khoảng 78.501 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT là khoảng
44.916 tỷ đồng, thuế thu nhập DN khoảng 30.887 tỷ
đồng, thuế GTGT và thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh

các tổ chức kinh tế và Chính
phủ trong việc quản lý, sử dụng
đúng đắn, hiệu quả và tiết kiệm
các nguồn lực kinh tế do Nhà
nước quản lý.
Triển khai thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp
Để đạt được các mục tiêu đặt
ra trong việc nâng cao chất
lượng kiểm toán trong thời kỳ
mới, thông qua nhiều chương
trình, đề án, KTNN đã và đang
triển khai thực hiện nhiều giải
pháp toàn diện, đồng bộ.
Theo đó, toàn Ngành cần
tiếp tục tăng cường công tác
tuyên truyền, giáo dục pháp luật
để xã hội có nhận thức đúng về
vai trò, địa vị pháp lý, chức
năng và nhiệm vụ của KTNN,
cũng như việc hoàn thiện khuôn
khổ pháp lý, thể chế để KTNN

thực hiện đúng vai trò đã được
Hiến định.
Tiếp đến, các đơn vị cần chú
trọng nâng cao toàn diện chất
lượng đội ngũ công chức, kiểm
toán viên, đảm bảo đủ về số
lượng, tinh thông nghiệp vụ
chuyên môn, bản lĩnh chính trị
vững vàng. Đặc biệt, trên cơ sở
lộ trình phát triển kiểm toán
hoạt động, kiểm toán chuyên
đề, kiểm toán CNTT, kiểm toán
môi trường, KTNN cần chú
trọng xây dựng đội ngũ kiểm
toán viên có năng lực phù hợp
với từng lĩnh vực kiểm toán.
Trong đó, không ngừng nâng
cao nhận thức, năng lực, trình
độ chuyên môn của kiểm toán
viên về các lĩnh vực, nội dung
kiểm toán thông qua các khóa
đào tạo, các hội thảo, tọa đàm
chuyên môn.

khoảng 327 tỷ đồng, tiền thuê đất là khoảng 2.371 tỷ
đồng. Số thuế đã nộp vào NSNN là khoảng 36.200 tỷ
đồng, số đang tiếp tục gia hạn khoảng 42.301 tỷ đồng.
THÙY ANH

Tháng 9, giá trị giao dịch trái phiếu
chính phủ đạt trên 12.000 tỷ đồng/phiên
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị
trường trái phiếu chính phủ (TPCP) tiếp tục có diễn biến
sôi động trong tháng 9/2021 trên cả thị trường sơ cấp và
thứ cấp.
Trên thị trường sơ cấp, thông qua 20 đợt đấu thầu
trái phiếu được tổ chức tại HNX trong tháng 9/2021,
Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 38.458

Trong triển khai kiểm toán,
các đơn vị kiểm toán cần chú
trọng công tác thu thập thông tin
thông qua nhiều hình thức,
trước mắt là thu thập trực tiếp
tại đơn vị được kiểm toán; bố trí
các kiểm toán viên giàu năng
lực, kinh nghiệm để tham gia
kiểm toán, nhất là những cuộc
kiểm toán phức tạp, độ khó cao
và các nội dung kiểm toán mới.
Về lâu dài, cần xây dựng,
hoàn thiện cơ sở dữ liệu, thông
tin về các đầu mối/đơn vị thuộc
phạm vi kiểm toán của KTNN
để giúp nâng cao chất lượng
trong việc thu thập thông tin,
lựa chọn chủ đề kiểm toán, xác
định mục tiêu, tiêu chí và
phương pháp kiểm toán thích
hợp (ngay từ kế hoạch kiểm
toán trung hạn, kế hoạch kiểm
toán năm). Đặc biệt, trong bối
cảnh cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đang ảnh
hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh
vực của đời sống, kinh tế - xã
hội và các đối tượng kiểm toán,
việc tiếp cận thông tin, dữ liệu
kiểm toán cần được chuyển đổi
cách thức cho phù hợp với định
hướng chuyển đổi cách thức
kiểm toán sang kiểm toán hiện
đại dựa trên dữ liệu số.
Đây cũng chính là những
giải pháp trọng tâm nhằm nâng
cao năng lực kiểm toán được
KTNN đề ra trong Chương trình
tổng thể cải cách hành chính
giai đoạn 2021-2030 vừa được
ban hành. Theo đó, các đơn vị
cần tiếp tục nâng cao chất lượng
công tác chấm điểm từng cuộc
kiểm toán; phát động phong trào
thi đua nhằm tôn vinh các cuộc
kiểm toán chất lượng vàng trong
toàn Ngành; xây dựng sổ tay
kinh nghiệm, cẩm nang kiểm
toán cho từng lĩnh vực; đổi mới
hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm
toán thực sự khoa học, giảm bớt
thủ tục hành chính, tiện ích cao;
đẩy mạnh ứng dụng CNTT
trong hoạt động kiểm toán.n

tỷ đồng trái phiếu, tăng 29,5% so với tháng trước; kỳ
hạn 15 năm chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất, đạt
40,6%, tương ứng với khối lượng phát hành 15.624 tỷ
đồng. So với cuối tháng 8/2021, lãi suất huy động TPCP
của KBNN giảm tại các kỳ hạn 5, 7 và 20 năm với mức
giảm từ 0,02 - 0,08%/năm, tăng tại kỳ hạn 10 và 15 năm
với mức tăng 0,07 - 0,09%/năm, giữ nguyên tại kỳ hạn
30 năm.
Trên thị trường thứ cấp, tính đến hết ngày 30/9, thị
trường TPCP tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,43 triệu tỷ
đồng, tăng 5,9% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị giao
dịch TPCP tháng 9 đạt 242.474 tỷ đồng, giá trị giao dịch
bình quân phiên đạt 12.123 tỷ đồng/phiên, tăng 46,9%
so với tháng 8/2021.n
HỒNG NHUNG
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Các nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức
kiểm toán viên và giải pháp ngăn ngừa
r VŨ TUẤN ANH - Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, KTNN

Kiểm toán viên phải đối mặt
với nhiều cám dỗ
Thực tiễn hoạt động kiểm
toán thời gian qua cho thấy, KTV
có thể phải đối mặt với nhiều
cám dỗ vật chất, tinh thần, nhiều
nguy cơ làm giảm đi tính độc lập,
khách quan và ảnh hưởng đến
chất lượng hoạt động kiểm toán.
Nguy cơ lớn nhất mà KTV
phải thường xuyên đối mặt là
nguy cơ tư lợi, tức là KTV nhận
được lợi ích tài chính hoặc lợi
ích khác từ đơn vị được kiểm
toán làm mất tính độc lập, bỏ qua
các sai phạm quan trọng của đối
tượng kiểm toán hoặc giảm kết
quả kiểm toán xuống thấp. Thực
tế, đối tượng kiểm toán của
KTNN thường là hoạt động tại
các đơn vị quản lý và sử dụng số
tài sản, nguồn vốn, nguồn kinh
phí lớn của Nhà nước. Chính vì
vậy, hiện tượng tham ô, tham
nhũng, lãng phí tài sản công có
thể xảy ra ở những đơn vị này.
Nếu phát hiện ra sai phạm, KTV
có thể yêu cầu đơn vị phải hoàn
trả NSNN số tiền lớn, kiến nghị
xử lý cán bộ quản lý có liên quan
trực tiếp đến sai phạm theo quy
định pháp luật. Do vậy, đơn vị
mắc sai phạm có thể dùng lợi ích
tài chính hoặc lợi ích khác để hối
lộ, mua chuộc KTV.
Mặt khác, quy định của
KTNN không cho phép KTV
được kiểm toán tại các đơn vị có
nhân sự chủ chốt là quan hệ ruột
thịt. Tuy nhiên, thực tế có những
mối quan hệ thân thích đặc biệt
khác khiến KTV đứng trước các
nguy cơ không trung thực trong

Nền kinh tế ngày càng phát triển, KTNN với chức năng là cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công
phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự tin tưởng của Nhà nước, kỳ vọng của
nhân dân. Để đạt được mục tiêu đó, một trong những yêu cầu quan trọng là phát huy tính độc lập,
nâng cao đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên (KTV). Điều này sẽ giúp KTV vững vàng trước mọi
nguy cơ, cám dỗ.

Mỗi KTV cần có ý thức trách nhiệm, không ngừng tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao đạo đức
nghề nghiệp
Ảnh tư liệu
kết quả kiểm toán, che giấu sai
phạm cho đơn vị dẫn đến kết
luận không đúng với thực trạng
tài chính, tình hình quản lý của
đơn vị.
Bên cạnh đó, đơn vị được
kiểm toán rất đa dạng và phức
tạp. Vì vậy, trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn, KTV
có thể bị đe dọa, dẫn đến ảnh
hưởng tới kết quả kiểm toán.
Nguy cơ này có thể khiến KTV
vì e ngại, né tránh mà bỏ qua
hoặc giảm nhẹ sai phạm cho đơn
vị, dẫn đến kết luận sai lầm nếu
KTV không đủ bản lĩnh nghề
nghiệp, kinh nghiệm trong ứng

minh bạch... nên giá thị trường dễ bị méo
mó, không phản ánh chính xác giá trị thật
của đất đai hay quyền sử dụng đất.
Mặt khác, chênh lệch quá lớn giữa giá
đất do Nhà nước quy định với giá đất giao
dịch thực tế trên thị trường là tiền đề cho
những sai phạm liên quan đến đất đai gây
thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho NSNN,
song chưa được quan tâm khắc phục. Bên
cạnh đó, sai phạm trong thực hiện đấu giá
đất càng khiến cho giá đất do Nhà nước quy
định xa rời giá đất thực tế. Yêu cầu định giá
đến từng thửa đất theo Nghị quyết 19 đã
không thực hiện được mà chỉ dừng lại ở
Chính phủ quy định khung giá đất định kỳ
5 năm một lần làm cơ sở cho UBND cấp
tỉnh quy định bảng giá đất. Việc điều chỉnh
khung giá đất và bảng giá đất đều căn cứ
vào biến động của “giá đất phổ biến trên
thị trường”.
Thứ hai, UBND cấp tỉnh quyết định giá
đất cụ thể trong các trường hợp tính tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất và bồi thường khi
thu hồi đất theo cơ chế được thuê tư vấn xác

xử với đơn vị được kiểm toán.
Ngăn ngừa các nguy cơ
ảnh hưởng đến đạo đức
kiểm toán viên
Từ thực tiễn trên, có thể nhận
thấy, trong hoạt động kiểm toán,
nếu không giữ vững bản lĩnh thì
KTV rất dễ bị sa ngã, suy thoái
đạo đức nghề nghiệp. Để ngăn
ngừa những nguy cơ này, mỗi
KTV cần nhận thức đúng về vai
trò của KTNN trong đấu tranh
chống tham nhũng, lãng phí và
những biểu hiện tiêu cực khác.
Đồng thời, KTV phải nhận thức
rõ tầm quan trọng của việc đảm
bảo tính độc lập, đặc biệt là nhận

Hoàn thiện...
định giá đất cụ thể và trình Hội đồng thẩm
định giá đất xem xét. Tuy nhiên, một mặt do
Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất lại
chính là Chủ tịch UBND cấp tỉnh nên cơ
chế hội đồng dễ bị vô hiệu hóa, biến tướng
thành quyết định của một số ít người, thậm
chí của một cá nhân. Hơn nữa, cơ chế tư
vấn xác định giá đất cụ thể chỉ mang tính
tham khảo trong khi trình độ, năng lực và
đạo đức của tổ chức chuyên định giá đất
còn hạn chế nên trong nhiều trường hợp đã
trở thành đồng lõa với những sai phạm
trong xác định giá đất cụ thể.
Trong những năm tới, chính sách giá
đất cần hoàn thiện theo hướng:
Thứ nhất, bỏ khung giá đất do Chính
phủ quy định vì không có giá trị thực tế, vừa
lãng phí thời gian, công sức vừa trở thành
vật cản trong quá trình đưa yếu tố thị
trường vào xác định giá đất.

thức đầy đủ về các quyền và
nhiệm vụ của KTV liên quan đến
việc bảo đảm tính độc lập trong
quá trình kiểm toán; thường
xuyên nâng cao nhận thức về tinh
thần trách nhiệm, lòng tự trọng
nghề nghiệp của công chức, KTV;
không ngừng học tập nâng cao
trình độ chuyên môn, chú ý cập
nhật, bổ sung kiến thức, kinh
nghiệm nghề nghiệp, rèn luyện
tính chuyên nghiệp và bản lĩnh
nghề nghiệp, xây dựng một tác
phong làm việc chuyên nghiệp.
Cùng với đó, KTV cần tăng
cường kỷ luật, kỷ cương trong
hoạt động kiểm toán; chú trọng

(Tiếp theo trang 1)
Thứ hai, chuyển trách nhiệm xây dựng
bảng giá đất làm căn cứ thực hiện các
nghĩa vụ đối với NSNN như thuế, phí... từ
UBND cấp tỉnh sang Chính phủ (tham mưu
là Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp
với Bộ Tài chính) nhằm đảm bảo tính thống
nhất, hiệu lực, hiệu quả, tuân thủ các
nguyên tắc thị trường trên cơ sở tập trung
khai thác các nguồn lực về tổ chức bộ máy,
đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất
đạo đức, cơ sở hạ tầng và hệ thống thông
tin quản lý đất đai. Do thị trường bất động
sản của Việt Nam biến động nhiều, nhanh
với mức độ cao nên bảng giá đất được cập
nhật và công bố hằng năm, làm cơ sở thực
hiện các nghĩa vụ thu nộp NSNN liên quan
đến đất đai hằng năm.
Thứ ba, tiếp tục giao Chủ tịch UBND
cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể không
thấp hơn so với giá đất trong bảng giá đất

kiểm soát chặt chẽ đối với những
lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ,
rủi ro như: đầu tư xây dựng cơ
bản, kiểm tra đối chiếu thuế. Đối
với những trường hợp liên quan
đến bên thứ ba như ban quản lý dự
án, DN, tổ chức kinh tế…, KTV
cần xác định rõ phạm vi, giới hạn
kiểm toán và nghiêm túc chấp
hành quy định phải báo cáo xin
phép và chỉ thực hiện khi có phê
duyệt của trưởng đoàn kiểm toán
và kiểm toán trưởng.
Những năm qua, KTNN đã có
nhiều biện pháp để nâng cao đạo
đức KTV như: ban hành các chỉ
thị về tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong hoạt động kiểm toán;
chú trọng xây dựng và hoàn thiện
các văn bản pháp lý (Luật KTNN,
Chuẩn mực KTNN và các văn
bản pháp lý liên quan khác);
thường xuyên kiểm soát chất
lượng kiểm toán... Thời gian tới,
để tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ
cương trong hoạt động kiểm toán,
ngăn ngừa các nguy cơ ảnh
hưởng đến đạo đức nghề nghiệp
KTV, KTNN cần đề cao vai trò
của thủ trưởng đơn vị, gắn trách
nhiệm quản lý, điều hành và kiểm
tra, giám sát đội ngũ công chức,
viên chức, KTV trong thực hiện
nhiệm vụ được giao; phát huy vai
trò của trưởng đoàn, tổ trưởng tổ
kiểm toán trong quản lý hoạt
động kiểm toán, gắn trách nhiệm
cá nhân khi để xảy ra sai phạm,
tiêu cực, nhũng nhiễu trong phạm
vi trách nhiệm quản lý được giao.
Tóm lại, phòng chống tự diễn
biến, suy thoái đạo đức là công
việc cần triển khai một cách quyết
liệt và toàn diện. Do đó, bên cạnh
những giải pháp về phía cơ quan,
các cấp quản lý, yếu tố quan trọng
nhất là mỗi KTV phải có ý thức
trách nhiệm, độc lập trong thực thi
công vụ, không ngừng tự rèn
luyện bản lĩnh chính trị để đáp
ứng yêu cầu công việc được giao,
mang lại những giá trị và lợi ích
thiết thực cho hoạt động kiểm
toán để góp phần nâng cao vai trò,
vị thế của KTNN.n

hằng năm do Chính phủ công bố và theo tư
vấn xác định giá đất (cao hơn bảng giá
đất) trong trường hợp không tổ chức đấu
giá đất. Bên cạnh đó, hạn chế đến mức
thấp nhất những trường hợp giao đất
không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu
tiền sử dụng đất nhưng không qua đấu giá
quyền sử dụng đất, cho thuê đất và cổ phần
hóa DNNN không tổ chức đấu giá quyền
sử dụng đất.
Thứ tư, hoàn thiện tổ chức hoạt động
và quản lý của các tổ chức, cá nhân thực
hiện tư vấn xác định giá đất theo hướng
đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách
quan, chịu trách nhiệm về tính khoa học
của phương pháp định giá, tính chính xác,
đầy đủ, hợp lý của thông tin sử dụng khi
định giá đất cụ thể, thuyết phục và bảo vệ
được các kết quả định giá đất của mình.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoàn toàn chịu
trách nhiệm cá nhân về quyết định giá đất
cụ thể và có khả năng giải thích, thuyết
minh căn cứ quyết định của mình khi có
yêu cầu.n
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Vướng mắc từ cơ chế,
chính sách
Quyết định số 655/QĐ-TTg
ngày 12/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu
tư xây dựng các thiết chế của công
đoàn tại các khu công nghiệp, khu
chế xuất” đặt mục tiêu từ năm
2017-2018 hoàn thành và đưa vào
sử dụng 10 thiết chế của công
đoàn; từ năm 2018-2020 hoàn
thành 40 thiết chế của công đoàn
và đến năm 2030 phấn đấu tất cả
các khu công nghiệp (KCN), khu
chế xuất (KCX) trên cả nước đều
có thiết chế của công đoàn. Tuy
nhiên, kết quả kiểm toán cho thấy,
việc thực hiện Đề án có nhiều hạn
chế. Việc thực hiện mục tiêu của
Đề án chưa đạt được theo tiến độ
đề ra do đến thời điểm kiểm toán
(tháng 5/2020), tổng thể Đề án
mới hoàn thành giai đoạn I thuộc
Dự án thiết chế công đoàn tại
KCN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam
và chuẩn bị tổ chức thi công Dự
án thiết chế công đoàn tại KCN
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Theo KTNN, nguyên nhân
chính là do vướng mắc về cơ chế,
chính sách. Cụ thể, về giao đất
thực hiện Đề án, theo quy định
của Luật Đất đai 2013, TLĐLĐ
Việt Nam là tổ chức chính trị xã
hội, không thuộc đối tượng được
giao đất để thực hiện dự án đầu tư
xây dựng nhà ở để bán hoặc kết
hợp cho thuê. Do vậy, các địa
phương gặp vướng mắc về tính
pháp lý khi ban hành quyết định
giao đất cho Tổng Liên đoàn. Đối
với hai địa phương đã ban hành
Quyết định giao đất chính thức
triển khai dự án (tỉnh Hà Nam và
tỉnh Quảng Nam) là chưa đúng
với Luật Đất đai. Để giải quyết
vướng mắc, TLĐLĐ Việt Nam
đang trình Thủ tướng Chính phủ
xin điều chỉnh theo hướng tách
riêng phần xây dựng công trình
thiết chế văn hóa và thể thao để đủ
căn cứ giao đất; phần xây dựng
nhà ở sẽ phối hợp với UBND các
tỉnh lựa chọn đầu tư phù hợp với
quy định về Luật Đất đai.
KTNN cũng chỉ ra, việc bán
nhà với giá ưu đãi cho đoàn viên,
công nhân lao động từ nguồn vốn
được đầu tư từ NSNN là chưa phù
hợp với quy định của Luật Nhà ở.
Bên cạnh đó, khi xây dựng Đề án,
TLĐLĐ Việt Nam chưa làm rõ cơ
chế, chính sách trong huy động
vốn thực hiện đầu tư xây dựng các
thiết chế như xã hội hóa, kêu gọi
DN, các nhà đầu tư có khả năng…
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VIệC QUảN LÝ, Sử DụNG TÀI CHÍNH CÔNG, TÀI SảN CÔNG CủA
TổNG LIÊN đOÀN LAO độNG VIệT NAM:

Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại
khu công nghiệp, khu chế xuất chưa đạt mục tiêu
Kỳ I

r NGUYỄN HỒNG

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động
(TLĐLĐ) Việt Nam, KTNN chỉ rõ, việc thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại
các khu công nghiệp, khu chế xuất (Đề án) còn nhiều hạn chế, đặc biệt là những vướng mắc về cơ
chế, chính sách, dẫn đến chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Hoạt động của Kiểm toán viên nhà nước tại thực địa
dẫn đến nguồn vốn được huy
động chủ yếu từ nguồn tài chính
công đoàn. Mặt khác, theo Đề án,
TLĐLĐ sẽ sử dụng 3.570 tỷ đồng
từ nguồn tài chính công đoàn để
đầu tư và bán hoặc cho thuê đối
với người lao động là không phù
hợp với Điều lệ Công đoàn Việt
Nam và Điều 3 Nghị định số
191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngoài ra, theo cách thức huy động
87% từ nguồn tiết kiệm chi của
các cấp công đoàn, chủ yếu là
công đoàn cơ sở là chưa phù hợp
do TLĐLĐ Việt Nam đã phân cấp
tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ các
cấp, trong đó số thu từ công đoàn
cơ sở là chủ yếu. Việc tiếp tục thu
từ nguồn tiết kiệm chi sẽ ảnh
hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp
pháp của người lao động được
hưởng lợi (số đã thu từ năm 20172019 là hơn 1.626 tỷ đồng, bằng
52% so với đề xuất của Đề án).
Đánh giá công tác quy hoạch
phát triển, quy hoạch xây dựng,
kết quả kiểm toán cho thấy, các
dự án thuộc Đề án chưa bố trí
diện tích đất xây dựng các công
trình đô thị thiết yếu như: trường

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 80,2%
Thông tin từ Bộ Tài chính, lũy kế thu NSNN 9 tháng năm
2021 đạt 80,2% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020,
trong đó ngân sách T.Ư ước đạt 76,5% dự toán và ngân sách
địa phương ước đạt 84,7% dự toán.
Theo Bộ Tài chính, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
của dịch Covid-19, thu nội địa 9 tháng năm 2021 vẫn đảm
bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ nhờ đà tăng trưởng
của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020, trong đó một
số ngành, lĩnh vực được hưởng lợi từ chính sách tài khóa,
tiền tệ tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân, duy trì mức tăng
trưởng khả quan tạo thêm nguồn thu cho NSNN. Cụ thể, lũy
kế 9 tháng thu ngân sách nội địa vẫn đạt 77% dự toán, tăng
5,9% so với cùng kỳ năm 2020.

mẫu giáo, siêu thị, bệnh viện.
Công tác lập quy hoạch chưa đáp
ứng hết nhu cầu nhà ở xã hội của
người lao động. Cụ thể, các dự án
thiết chế tại Hà Nam, Tiền Giang,
Bắc Ninh quy hoạch đáp ứng chỗ

Ảnh tư liệu
Sai sót trong thiết kế, lập
dự toán và nghiệm thu
khối lượng
Cùng việc đánh giá chung về
việc triển khai Đề án, KTNN đã
tiến hành kiểm toán chi tiết Dự án

Từ thực tế kiểm toán, KTNN kiến nghị TLĐLĐ Việt Nam nghiên cứu,
sửa đổi, bổ sung trình Chính phủ xem xét điều chỉnh Đề án cho phù
hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế thực hiện (mục
tiêu; đối tượng giao đất, cơ chế huy động nguồn lực; chủ thể quản lý
nhà bán, cho thuê…); xây dựng phương án quy hoạch phù hợp quy
định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu nhà ở tại các dự án thiết chế
theo Đề án.
ở cho gần 2.000 công nhân trong
khi nhu cầu nhà ở xã hội của
người lao động tại KCN, KCX
vào khoảng 3.468 công nhân/1
khu, dự kiến tăng lên 4.974 công
nhân vào năm 2025. Vì vậy, theo
KTNN, TLĐLĐ Việt Nam cần
tham khảo các ý kiến đóng góp
của Bộ, ngành để có giải pháp
phù hợp về quy mô đất đai, chỉ
tiêu xây dựng công trình cần
được tính toán, xác định trên cơ
sở quy mô lao động làm việc
trong KCN, KCX và tuân thủ
theo quy định.

thiết chế công đoàn tại KCN Đồng
Văn II, tỉnh Hà Nam. Đây là dự án
được TLĐLĐ Việt Nam đầu tư thí
điểm nhằm tổng kết, đánh giá, chỉ
ra những vướng mắc, khó khăn về
cơ chế, chính sách để báo cáo cấp
có thẩm quyền xem xét, quyết định
trước khi thực hiện đầu tư rộng rãi
tại các địa phương trên cả nước.
Tính đến ngày 31/12/2019, Dự
án được bố trí gần 98 tỷ đồng, kế
hoạch vốn được đơn vị thực hiện
là hơn 94,8 tỷ đồng (đạt 96%). Dự
2
án có diện tích 41.924,3m với quy
mô dân số khoảng 4.000 người.

Mặc dù vậy, kể từ khi dịch bệnh đợt 4 bùng phát trở lại,
diễn biến thu nội địa có xu hướng giảm, trong đó thu nội
địa từ thuế, phí (không kể yếu tố gia hạn) từ mức tăng 9,1%
của tháng 6, sang tháng 7 giảm 10,8%, tháng 8 giảm 21%
và tháng 9 giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong
khi đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
cũng đã giảm mạnh, cụ thể tháng 9 giảm 13,6% và tháng 8
giảm 19,1%.
MINH ANH

UPCoM tháng 9, khối ngoại mua ròng
378 tỷ đồng
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng
9/2021, tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt hơn 39,7 tỷ
cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt xấp xỉ

Qua kiểm toán cho thấy, quy hoạch
mật độ xây dựng Dự án ở mức
39,6%, đảm bảo theo quy chuẩn,
tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
nhưng chưa vận dụng cơ chế tại
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để
tạo chỗ ở cho người lao động tại
KCN, KCX; quy hoạch trường
mầm non tại Dự án chưa đảm bảo
chỉ tiêu sử dụng đất đai tối thiểu.
Dự án được phân kỳ theo 2 giai
đoạn đầu tư, trong đó giai đoạn I
xây dựng công trình hạ tầng kỹ
thuật, hạng mục nhà đa năng; khu
nhà liền kề 45 căn và 5 Block nhà
5 tầng, với giá trị dự toán 174,9 tỷ
đồng. Tuy nhiên, việc thay đổi và
bổ sung thiết kế đã làm tăng chi phí
đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ thi
công, như: gói thầu Thi công xây
dựng và lắp đặt thiết bị nhà đa năng
tăng 692,3 tỷ đồng; gói thầu Thi
công và lắp đặt thiết bị hạng mục
nhà 5 tầng để bán NO17, NO18
tăng hơn 1,4 tỷ đồng… Cùng với
đó, do tiên lượng dự toán lập chưa
chính xác, thừa, thiếu khối lượng
cũng dẫn đến trong quá trình thực
hiện phải điều chỉnh, phát sinh
tăng, giảm khối lượng nhiều lần.
Cũng theo kết quả kiểm toán,
giá trị các gói thầu tư vấn thiết kế
bản vẽ thi công và dự toán được
duyệt chưa chính xác, KTNN xác
định giảm trừ 264 triệu đồng.
Nguyên nhân là do quá trình thực
hiện, chủ đầu tư ký kết các hợp
đồng khái toán giá trị theo tổng
mức đầu tư được duyệt, chưa tính
toán lại khối lượng thực tế khi
nghiệm thu hoàn thành để điều
chỉnh lại giá trị các hợp đồng.
Công tác nghiệm thu khối lượng
hoàn thành làm cơ sở thanh quyết
toán còn một vài sai sót, KTNN
đã giảm trừ giá trị thanh toán
867,4 triệu đồng và đề nghị Ban
Quản lý dự án thiết chế công đoàn
xem xét, yêu cầu các đơn vị tập
hợp đầy đủ hồ sơ chất lượng trước
khi thanh toán, quyết toán hơn
2,566 tỷ đồng.n

397.300 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tháng
này tăng 3,79% so với tháng 8, đạt hơn 1.310 tỷ đồng tại
ngày 30/9.
Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại thời điểm cuối tháng
9 đạt 96,56 điểm, tăng 2,98% so với tháng trước. Toàn thị
trường có hơn 2,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tăng 12,7%
so với tháng 8, tương ứng giá trị giao dịch 42.400 tỷ đồng,
tăng 9,39%.
Đáng lưu ý, UPCoM ngày càng thu hút mạnh mẽ sự
quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, trong 3 tháng liên tiếp
từ tháng 7 - 9/2021, khối ngoại đã mua ròng 613 tỷ đồng
trên UPCoM. Đặc biệt, trong tháng 9, khối này đã mua ròng
hơn 378 tỷ đồng, với tổng khối lượng giao dịch trong tháng
9 đạt 45,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần
1.700 tỷ đồng.n
HỒNG ANH
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Tấn công mạng gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến
thông tin tài chính
Theo Báo cáo Đe dọa trực
tuyến hằng năm của Trung tâm An
ninh mạng (ACSC), các sự cố an
ninh mạng phổ biến nhất trong giai
đoạn 2019-2020 là email độc hại
(27%), chủ yếu là email lừa đảo. Sự
cố phổ biến thứ hai là các cuộc tấn
công vào hệ thống (24,4%), trong
đó, DN bị truy cập hoặc sửa đổi
mạng, tài khoản, cơ sở dữ liệu hoặc
trang web mà không được phép.
Hệ thống CNTT và kiểm soát
không đầy đủ đã tạo cơ hội cho kẻ
tấn công thao túng dữ liệu, biển thủ
tiền hoặc tài sản, vi phạm quyền
riêng tư và rò rỉ thông tin bí mật, từ
đó dẫn đến hàng loạt vụ việc kiện
tụng và thiệt hại về danh tiếng.
Đặc biệt, các cuộc tấn công
mạng gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến tính toàn vẹn của thông
tin tài chính, tạo ra các rủi ro có sai
sót trọng yếu gây khó khăn cho
KTV trong quá trình đánh giá.
Ngoài ra, rủi ro an ninh mạng còn
tác động lan tỏa đến các hoạt động
kiểm soát CNTT nói chung, cũng
như các kiểm soát ứng dụng
CNTT, từ đó làm suy yếu tính hiệu
quả của các quy trình và hệ thống
kiểm soát nội bộ. Điều này ảnh
hưởng đến độ tin cậy của thông tin
tài chính được sử dụng trong việc
lập báo cáo tài chính.
Với hàng loạt vụ việc tấn công
mạng ảnh hưởng đến thông tin tài
chính cũng như hoạt động kiểm soát
nội bộ, Hội đồng Tiêu chuẩn Kiểm
toán và Đảm bảo Australia
(AUASB) đã chỉ rõ 3 ảnh hưởng trực
tiếp và gián tiếp đối với báo cáo tài
chính mà KTV cần lưu ý, bao gồm:
Ghi nhận các điều khoản hoặc
tiết lộ các khoản nợ tiềm tàng do

Đánh giá rủi ro an ninh mạng
trong kiểm toán báo cáo tài chính
r THÙY LÊ

Đại dịch Covid-19 đã khiến các DN nhanh chóng chuyển đổi cách thức làm việc từ trực tiếp sang trực
tuyến. Nguy cơ bị tấn công mạng cũng ngày càng gia tăng khi các DN phải hoạt động thường xuyên
trên môi trường internet. Điều này đặt ra nhiều thách thức cũng như những tiêu chuẩn cao hơn cho
các kiểm toán viên (KTV) trong việc xem xét và đánh giá các rủi ro về công nghệ thông tin (CNTT) đối

KTV cần xem xét rủi ro có sai sót trọng yếu liên quan đến an ninh
mạng trong kiểm toán báo cáo tài chính
Ảnh minh họa
bị vi phạm dữ liệu - đây là kết quả
của tiền phạt hoặc hình phạt từ các
cơ quan quản lý cũng như khả
năng bị các bên liên quan kiện
tụng khi dữ liệu nhạy cảm bị mất
hoặc rò rỉ.
Thay đổi giá trị hợp lý của tài
sản do sự cố mạng - DN trong một
ngành/lĩnh vực cụ thể bị tấn công,
các đơn vị khác trong ngành đó có
thể thay đổi hoặc do dự khi giao
dịch với DN này.
Tấn công mạng gây suy giảm
tài sản do dòng tiền hoạt động
giảm - một cuộc tấn công mạng có

Những vấn đề cần lưu ý khi giao dịch liên kết
Để giúp các DN cập nhật thông tin và chuẩn bị đầy đủ
hồ sơ giao dịch liên kết, vừa qua, Deloitte Việt Nam đã tổ
chức Hội thảo trực tuyến: “Những vấn đề cần lưu ý trong
quá trình hoàn thiện bộ hồ sơ giao dịch liên kết”. Tại Hội
thảo, các chuyên gia từ Deloitte đã chia sẻ những kinh
nghiệm thực tiễn, hướng dẫn cách thức và giải đáp thắc mắc
về giao dịch liên kết cho gần 500 đại diện từ các DN.

Cập nhật các quy định mới về thuế
Mới đây, hơn 900 giám đốc tài chính, kế toán viên, kiểm
toán viên từ nhiều DN đã tham dự Hội thảo trực tuyến chủ
đề “Thuế DN: Cập nhật quy định và chia sẻ một số vấn đề
trong thanh, kiểm tra thuế” do EY Việt Nam tổ chức. Hội
thảo tập trung vào những nội dung như: Các chi phí của
DN liên quan đến Covid-19; Dự thảo quy định về giải pháp
hỗ trợ của Chính phủ cho DN bị ảnh hưởng bởi đại dịch;
các dự thảo về ưu đãi thuế; các vấn đề cần lưu ý trong thanh
tra, kiểm tra thuế.

Giải đáp thắc mắc khi triển khai hoạt động
kiểm toán nội bộ
Đây là chủ đề của Tọa đàm trực tuyến do Tổ chức Đào
tạo Smart Train phối hợp cùng Bộ Tài chính và EY tổ chức
nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và mang đến các thông
lệ thực hành tiên tiến về kiểm toán nội bộ (KTNB) cho DN.
Tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của nhiều DN với các chủ
đề: Quy định, quy chế KTNB; mô hình/cách tổ chức
KTNB; quy trình/phương pháp luận; công cụ; nguồn nhân
lực: kỹ năng, kiến thức cần trang bị cho đội ngũ KTNB.n
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thể làm DN ngừng hoạt động
trong một khoảng thời gian dài
hoặc gây thiệt hại đáng kể cho
thương hiệu của DN.
Những lưu ý khi
kiểm toán viên đánh giá
rủi ro an ninh mạng
Để đánh giá các tác động trực
tiếp và gián tiếp của rủi ro an ninh
mạng, AUASB nhấn mạnh rằng,
KTV phải có trách nhiệm xem xét
rủi ro có sai sót trọng yếu liên
quan đến an ninh mạng như một
phần của thủ tục đánh giá rủi ro

trong báo cáo tài chính và phản
ứng thích hợp khi xác định được
rủi ro. Cùng với đó, các lãnh đạo
DN cũng phải chịu trách nhiệm về
việc áp dụng quy trình đánh giá để
xác định rủi ro, bao gồm cả rủi ro
mạng và giám sát hoạt động kiểm
soát nội bộ để ứng phó với những
rủi ro này.
Theo đó, KTV phải hiểu cách
tổ chức sử dụng CNTT và tác
động của CNTT đến báo cáo tài
chính, bao gồm sự hiểu biết về
mức độ liên quan của các kiểm
soát tự động với báo cáo tài chính:
kiểm soát CNTT chung, các kiểm
soát tự động, độ tin cậy của dữ
liệu/báo cáo do công ty lập và sử
dụng trong quy trình báo cáo tài
chính. Trong đó, điều quan trọng
KTV cần nhớ là nền tảng CNTT
tổng thể của tổ chức, gồm các hệ
thống và dữ liệu liên quan không
chỉ giải quyết nhu cầu báo cáo tài
chính mà còn cả nhu cầu hoạt
động và tuân thủ.
Trọng tâm chính mà KTV cần
lưu ý đối với rủi ro an ninh mạng
phải là các hệ thống và các biện
pháp kiểm soát đảm bảo tính bảo
mật của dữ liệu liên quan đến việc

lập báo cáo tài chính; việc nâng
cấp các hệ thống và quy trình an
ninh mạng hiện có để giảm thiểu
nguy cơ tấn công mạng. Đồng
thời, lãnh đạo DN cũng cần đảm
bảo rằng các biện pháp kiểm soát
an ninh mạng thích hợp được áp
dụng khi có công nghệ mới, kể cả
phần cứng và phần mềm. Điều
này đặc biệt quan trọng trong thời
kỳ đại dịch khi nhiều nhân viên
phải truy cập từ xa vào các hệ
thống của công ty.
AUASB đã liệt kê một nhóm
các yếu tố KTV cần xem xét và
đánh giá thường xuyên liên quan
đến an ninh CNTT, bao gồm:
chính sách bảo mật CNTT, kế
hoạch ứng phó sự cố, đào tạo
nâng cao nhận thức về an ninh, độ
dài mật khẩu từ 8 ký tự trở lên,
xác thực hai yếu tố, tường lửa
mạng, hệ thống ngăn chặn xâm
nhập, giải pháp lọc trang web, mã
hóa đĩa cứng cho máy tính xách
tay, phần mềm chống virus cho
tất cả PC và máy chủ, bản vá hệ
điều hành hằng quý cho máy chủ,
sao lưu dữ liệu hằng ngày, bảo
hiểm mạng.
Một gợi ý nữa là các DN có
thể thuê một công ty kiểm toán
bên ngoài để tiến hành đánh giá
kỹ lưỡng hơn việc tuân thủ các
tiêu chuẩn an ninh mạng và báo
cáo lại cho hội đồng quản trị. Việc
này nhằm xác định các vấn đề
tuân thủ và đảm bảo chúng được
khắc phục càng nhanh càng tốt.
Hơn nữa, một nhóm kiểm toán
bên ngoài cũng sẽ hỗ trợ DN hiểu
biết sâu hơn về mức độ nghiêm
trọng của các mối đe dọa mạng và
sự cần thiết phải có trách nhiệm
giải trình cao hơn - điều mà không
phải bộ phận kiểm soát nội bộ nào
cũng am hiểu chuyên sâu.n
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33. Nếu kiểm toán viên nhà nước tại tập đoàn kết
luận rằng công việc mà kiểm toán viên nhà nước tại đơn
vị thành viên đã làm là chưa đầy đủ, kiểm toán viên nhà
nước tại tập đoàn phải xác định các thủ tục kiểm toán
bổ sung cần thực hiện và trách nhiệm thực hiện các thủ
tục đó thuộc về kiểm toán viên nhà nước tại đơn vị
thành viên hay kiểm toán viên nhà nước tại tập đoàn.
Tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng
kiểm toán
34. Theo quy định tại CMKTNN 1200 - Trách
nhiệm của kiểm toán viên nhà nước khi thực hiện các
cuộc kiểm toán tài chính theo CMKTNN, kiểm toán
viên nhà nước phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm
toán thích hợp để làm giảm rủi ro kiểm toán xuống một
mức thấp có thể chấp nhận được, từ đó cho phép kiểm
toán viên nhà nước đưa ra các kết luận phù hợp để làm
cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán. Kiểm toán viên nhà
nước tại tập đoàn phải đánh giá xem liệu đã thu thập
đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp từ các thủ tục
kiểm toán được thực hiện đối với quy trình hợp nhất,
từ công việc mà kiểm toán viên nhà nước tại tập đoàn
và các kiểm toán viên nhà nước tại đơn vị thành viên
thực hiện đối với báo cáo tài chính hoặc thông tin tài
chính của các đơn vị thành viên để làm cơ sở đưa ra ý
kiến kiểm toán tập đoàn hay chưa.
Nếu kiểm toán viên nhà nước tại tập đoàn kết luận
rằng chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán

thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán tập đoàn,
kiểm toán viên nhà nước tại tập đoàn có thể yêu cầu
kiểm toán viên nhà nước tại đơn vị thành viên thực hiện
các thủ tục bổ sung. Nếu việc này không khả thi, kiểm
toán viên nhà nước tại tập đoàn có thể thực hiện các
thủ tục riêng của mình đối với báo cáo tài chính hoặc
thông tin tài chính của đơn vị thành viên.
35. Kiểm toán viên nhà nước tại tập đoàn phải đánh
giá ảnh hưởng của bất kỳ sai sót nào không được điều
chỉnh (kể cả sai sót do kiểm toán viên nhà nước tập
đoàn phát hiện hoặc sai sót được các kiểm toán viên
nhà nước tại đơn vị thành viên trao đổi) đối với ý kiến
kiểm toán tập đoàn và bất kỳ trường hợp nào không thể
thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.
Trao đổi với lãnh đạo tập đoàn
36. Kiểm toán viên nhà nước tại tập đoàn phải xác
định những khiếm khuyết nào được phát hiện trong
kiểm soát nội bộ cần phải trao đổi với lãnh đạo tập đoàn
theo quy định tại CMKTNN 1260 - Trao đổi các vấn
đề với đơn vị được kiểm toán trong kiểm toán tài chính.
Khi đưa ra quyết định này, kiểm toán viên nhà nước tại
tập đoàn phải xem xét:
(i) Những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ của
cả tập đoàn;
(ii) Những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ
phát hiện được tại các đơn vị thành viên;
(iii) Những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ
mà các kiểm toán viên nhà nước đơn vị thành viên đã
(Kỳ sau đăng tiếp)
lưu ý.n
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Phù hợp với xu thế chung
của thế giới
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT
Nguyễn Chí Dũng cho biết, để đối
phó với đại dịch, Chính phủ nhiều
nước đã và đang thực hiện những
giải pháp mạnh mẽ, dành nguồn
lực lớn để phòng, chống dịch
bệnh, chống suy thoái và phục hồi,
phát triển kinh tế.
Từ năm 2020 đến nay, các đối
tác lớn của Việt Nam và các quốc
gia trong khu vực cũng đã ban
hành nhiều gói hỗ trợ quy mô lớn
và dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng
trưởng tương đối cao trong giai
đoạn 2021-2023. Thứ trưởng Bộ
KH&ĐT Trần Quốc Phương chia
sẻ, các nước chủ yếu tập trung sử
dụng chính sách tài khóa ưu tiên
đầu tư hạ tầng, giảm áp lực chi phí
cho DN, hỗ trợ người dân, lao
động; phát triển kinh tế xanh, kinh
tế số, chuyển đổi số. Chính sách
tiền tệ nới lỏng nhằm giảm chi phí
vốn vay và tăng khả năng tiếp cận
vốn đối với DN vừa và nhỏ, hộ
kinh doanh. Các tổ chức quốc tế
như ADB, WB, IMF, UNTACD
cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị
giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát
triển kinh tế khu vực ASEAN,
trong đó có Việt Nam, theo hướng
chính sách linh hoạt, hợp lý theo
từng giai đoạn của diễn biến dịch
bệnh, nâng cao năng lực nội tại,
khả năng thực thi và giám sát của
khu vực nhà nước, các đặc điểm
của nền kinh tế, dư địa chính sách
hiện có.
Để phù hợp với bối cảnh trong
nước, các chuyên gia của Bộ
KH&ĐT đã phối hợp với các Bộ,
cơ quan T.Ư, địa phương xây dựng
Dự thảo Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế gắn với nâng cao
năng lực nội tại và tính tự chủ của
nền kinh tế giai đoạn 2022-2023.
Chương trình tập trung vào các
chính sách, nhiệm vụ, giải pháp y
tế và kinh tế hỗ trợ trực tiếp cho
các DN, hợp tác xã, hộ kinh
doanh, người dân, người lao động;
các hoạt động kinh tế tạo động lực
phục hồi và phát triển bền vững
cho nền kinh tế. Các chính sách
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Nâng cao năng lực, tính tự chủ của
nền kinh tế giai đoạn 2022-2023
r PHÚC KHANG

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế giai đoạn 20222023. Trong bối cảnh hiện nay, Bộ KH&ĐT cho rằng, cần thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ
phục hồi và phát triển kinh tế trong 2 năm tới.

Cần nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế
tiếp cận cả từ phía cung (tín dụng,
giảm chi phí, lao động), phía cầu
(kích cầu tiêu dùng, đẩy nhanh giải
ngân vốn đầu tư công) và các khâu
kết nối (vận tải, lưu thông hàng
hóa, logistics). Thời gian thực hiện
đến năm 2023 nhằm tạo cơ sở
phục hồi mạnh mẽ, vững chắc cho
DN, nền kinh tế, góp phần phấn
đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh
tế bình quân cả giai đoạn 20212025 là 6,5 - 7%/năm.
Kiểm soát dịch bệnh gắn với
mở cửa nền kinh tế, phục hồi
doanh nghiệp
Đề cập đến 8 nhóm nhiệm vụ,
giải pháp mà Chương trình dự
kiến đề xuất, Thứ trưởng Trần

Quốc Phương cho biết, nhóm
nhiệm vụ, giải pháp quan trọng,
cấp bách nhất là kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh Covid-19, tạo nền
tảng cho quá trình phục hồi và
phát triển kinh tế bền vững. Thứ
hai là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô,
bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát
lạm phát. Tiếp tục thực hiện chính
sách tài khóa, tiền tệ mở rộng hợp
lý, bảo đảm an toàn tài chính quốc
gia; kiểm soát lạm phát, giá cả các
mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu
đầu vào cho sản xuất; tiết kiệm chi
thường xuyên.
Thứ ba là hoàn thiện thể chế,
cải cách hành chính, thủ tục hành
chính, cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh. Quyết liệt cắt giảm

Ảnh: H.VŨ
thủ tục hành chính, điều kiện kinh
doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong sản xuất, kinh doanh;
nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu
quả của bộ máy chính quyền, hành
chính các cấp. Thứ tư, phục hồi và
phát triển ngành du lịch, kích cầu
tiêu dùng trong nước. Phát triển
ngành du lịch hướng đến an toàn
với dịch bệnh, thân thiện với môi
trường; thúc đẩy tiêu dùng nội địa
thông qua các chính sách bình ổn
thị trường, xúc tiến thương mại và
giảm thuế, phí ô tô trong nước.
Thứ năm, hỗ trợ phục hồi DN
trong một số ngành, lĩnh vực ưu
tiên bằng các giải pháp về hỗ trợ
tín dụng, tài chính (miễn, giảm
thuế, phí); sản xuất, phát triển

Người tiêu dùng ngày càng hứng thú với mua sắm trực tuyến

T

heo nghiên cứu về thái độ thanh toán của người tiêu
dùng do Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử
hàng đầu thế giới thực hiện, các hình thức bán lẻ và tiêu
dùng số ở Việt Nam đang có sự tăng trưởng vượt bậc. Theo
đó, có đến 87% số người tiêu dùng Việt Nam tham gia khảo
sát hiện đang sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà và 82%
trải nghiệm dịch vụ lần đầu tiên từ khi đại dịch Covid-19
xảy ra. Trong số 10 đơn hàng thì có đến gần 6 đơn hàng
được giao đến nhà, tăng gấp 20 lần so với thời điểm trước
đại dịch.
Cũng theo khảo sát của Visa, 77% người tiêu dùng Việt
Nam hiện đã biết đến hoạt động mua sắm trên mạng xã hội.
Tính đến thời điểm hiện tại, mức độ nhận biết và đón nhận
loại hình thương mại này được ghi nhận đông đảo nhất ở
nhóm người tiêu dùng trong độ tuổi 18 - 23, những người
thường xuyên sử dụng mạng xã hội nên dễ dàng nắm bắt
được tính năng thương mại trên các nền tảng này. Giãn
cách xã hội và mô hình làm việc tại nhà được cho là nguyên
nhân dẫn đến những thay đổi nhanh chóng và đáng kể trong
lĩnh vực thương mại.
Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa tại Việt Nam và
Lào - nhận định: Người tiêu dùng ngày càng trở nên hứng

thú hơn với sự tiện lợi của hình thức mua sắm trực tuyến.
Việc sử dụng thanh toán trực tuyến thường xuyên hơn
khiến họ nhận ra sự an toàn và đơn giản của các hình thức
này. Sự thay đổi hành vi người tiêu dùng là động lực thúc
đẩy DN phát triển năng lực kỹ thuật số và có những bước
tiến sâu hơn vào lĩnh vực thương mại điện tử.
Cùng với đó, ranh giới giữa thương mại truyền thống
và thương mại kỹ thuật số đang mờ dần khi người tiêu dùng
ngày nay tìm kiếm những trải nghiệm kết hợp cả hai loại
hình thương mại. Thậm chí, nhiều người mong muốn tích
hợp các phương tiện truyền thông mạng xã hội và các dịch
vụ kỹ thuật số tiên tiến ngay tại cửa hàng vật lý.
Cũng theo Visa, các nhà bán lẻ hiện nay đang đẩy mạnh
quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ của mình đến người
tiêu dùng thông qua mạng xã hội. Nghiên cứu cho thấy đã
có 41% DN Việt Nam tham gia vào thương mại trên mạng
xã hội nhằm đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng. “Các
nhà bán lẻ không chỉ tìm được khách hàng tiềm năng nhờ
quảng cáo nhằm vào đối tượng cụ thể mà còn có thể tiếp
cận khách hàng và mang đến những chương trình ưu đãi
riêng phù hợp với nhu cầu từng cá nhân” - báo cáo của Visa
THÙY LÊ
nhấn mạnh.n

Đẩy mạnh...

chuỗi cung ứng bền vững, nhất là
các chuỗi giá trị ngành nông
nghiệp, thủy sản; hỗ trợ chuyển
đổi số cho DN, thúc đẩy đổi mới
sáng tạo. Thứ sáu, phục hồi, huy
động nguồn lực cho đầu tư phát
triển. Đẩy mạnh thu hút đầu tư
nước ngoài, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho DN FDI; khuyến
khích đầu tư nhà ở cho công nhân,
người lao động trong các khu công
nghiệp, khu kinh tế; thúc đẩy giải
ngân vốn đầu tư công, tập trung
đầu tư các công trình hạ tầng quan
trọng, nhất là hạ tầng giao thông
và nông nghiệp, thủy lợi. Dự kiến
nguồn vốn đầu tư công trong 2
năm 2022-2023 khoảng 1,2 triệu
tỷ đồng.
Một trong hai nhóm nhiệm vụ,
giải pháp còn lại là phát triển vùng,
đô thị, tháo gỡ thể chế để phát triển
các đô thị lớn của cả nước. Nhóm
giải pháp thứ tám là phát triển thị
trường lao động và lực lượng lao
động; nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng
cường kết nối cung - cầu lao động,
hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững
cho người lao động.
Tại Hội nghị tham vấn về
Chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế giai đoạn 2022-2023,
các chuyên gia cho rằng, cần nâng
tầm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp
mà Chương trình đề xuất thành
những chương trình thành phần.
Trong đó bao gồm: tiêm vắc-xin
gắn với mở cửa nền kinh tế; phục
hồi DN và thúc đẩy tái cơ cấu nền
kinh tế dựa trên các trụ cột về kinh
tế; phục hồi du lịch, kích cầu tiêu
dùng trong nước; khơi thông
nguồn lực để phát triển, tập trung
vào kết cấu hạ tầng và cải cách thể
chế, nâng cao năng lực, hiệu quả
của bộ máy chính quyền. Các
chuyên gia cũng khuyến nghị,
trong bối cảnh hiện nay, cần có các
quyết sách lớn, các biện pháp đột
phá, chấp nhận tăng bội chi để
sớm phục hồi kinh tế trong 2 năm
2022-2023, sau đó tăng tốc phát
triển trong 2 năm còn lại của Kế
hoạch 5 năm 2021-2025.n

(Tiếp theo trang 2)

Để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra
trong Chương trình, KTNN sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ
đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để xác
định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, từ đó triển
khai kế hoạch CCHC hằng năm của KTNN đảm bảo thiết
thực, hiệu quả, khoa học; nâng cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu đơn vị trong thực hiện CCHC. Đồng thời,
nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động
kiểm toán; tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ trên cơ sở
xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu biên chế của các
đơn vị trực thuộc; tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hành chính
ở các đơn vị trực thuộc KTNN...
Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực
thuộc KTNN bám sát nội dung, nhiệm vụ theo Chương
trình, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
CCHC hằng năm của đơn vị; trong đó chú trọng rà soát,
đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành
chính không thực sự cần thiết trong phạm vi, chức năng,
NGUYỄN LỘC
nhiệm vụ được giao.n
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Thu từ cổ phần hóa, thoái vốn dự kiến
không đạt kế hoạch
r MINH ANH

8 tháng, thu từ cổ phần hóa, thoái
vốn mới đạt 366/40.000 tỷ đồng
Cục Tài chính DN, Bộ Tài chính cho
biết, việc CPH DN trong năm 2021 khó
khả thi do nhiều đơn vị vẫn chưa hoàn
thành các thủ tục pháp lý về sắp xếp lại,
xử lý nhà, đất trước khi CPH theo quy
định, còn nhiều vướng mắc về tài chính.
Đồng thời, dịch Covid-19 làm ảnh hưởng
lớn đến thị trường tài chính, chứng khoán
trong nước và khu vực cũng như việc
triển khai đấu giá phần vốn nhà nước theo
quy định.
Thêm vào đó, các thành phố lớn như Hà
Nội, TP. HCM - nơi có số lượng DN CPH,
thoái vốn theo kế hoạch chiếm tới 60% kế
hoạch CPH còn lại của giai đoạn 20162020 - phải thực hiện giãn cách nghiêm
ngặt trong thời gian dài, trong khi đó, nhiều
DN T.Ư thuộc danh mục thoái vốn cũng tại
2 thành phố này. Các đơn vị cung cấp dịch
vụ định giá, tư vấn cũng bị ảnh hưởng của
dịch bệnh, giãn cách xã hội nên chưa thể
thực hiện công tác thẩm định giá, xác định
giá trị DN, phần vốn nhà nước.
Do vậy, 8 tháng năm 2021, số thu từ
CPH, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp
và phát triển DN mới đạt 366 tỷ đồng. Cục
Tài chính DN cho rằng, với tình hình dịch
bệnh Covid-19 như hiện nay, kế hoạch thu
từ CPH, thoái vốn nhà nước tại các DN
T.Ư nộp về NSNN trong năm 2021 khó
đạt 40.000 tỷ đồng.
Xây dựng lộ trình, kế hoạch phù hợp,
tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế
Năm 2022, nguồn thu từ CPH, thoái
vốn các DN T.Ư sẽ phụ thuộc vào công tác
thoái vốn tại các DN do SCIC (Tổng công
ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước)
quản lý. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị
Chính phủ giao các cơ quan, đơn vị chủ
động tổ chức thực hiện thoái vốn ngay từ
quý I/2022. Bên cạnh đó, để đảm bảo
nguồn thu từ CPH, thoái vốn tại các
DNNN nộp về NSNN giai đoạn 2021-

T

8 tháng năm 2021, số thu từ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp
xếp và phát triển DN là 366 tỷ đồng; trong khi đó, theo kế hoạch, nguồn thu này là
40.000 tỷ đồng. Với tình hình này, dự kiến nguồn thu ngân sách từ CPH, thoái vốn
trong năm 2021 không đạt kế hoạch.

Dự kiến nguồn thu ngân sách từ CPH, thoái vốn trong năm 2021 không đạt kế hoạch
Ảnh tư liệu
2025 đạt kế hoạch là 248.000 tỷ đồng, Cục
Tài chính DN đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài
chính trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo
các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan
thực hiện một số giải pháp.

chủ sở hữu phần vốn nhà nước từ các cơ
quan, đơn vị theo Quyết định số 908/QĐTTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ và triển khai thoái vốn nhà
nước tại 6 DN trong năm 2022 nhằm đáp

Theo kế hoạch thoái vốn trong năm 2022 (sau khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được
kiểm soát) do Cục Tài chính DN xây dựng, năm 2022 sẽ thoái vốn tại 6 DN: FPT, Sabeco,
Bảo Minh, Nhựa Tiền Phong, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam,
Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam. Cục Tài chính DN ước tính nguồn
thu từ thoái vốn nhà nước năm 2022 với 6 DN trên vào khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng.
Đối với các DN do các địa phương đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, Cục tính toán khoản
tồn, dư từ CPH, thoái vốn tại các địa phương có thể nộp vào ngân sách địa phương trong
năm 2022 khoảng 10.000 tỷ đồng.
Cụ thể, về công tác thoái vốn, Ủy ban
Quản lý vốn nhà nước tại DN chỉ đạo
SCIC xây dựng lộ trình, kế hoạch triển
khai thoái vốn nhà nước tại các DN đã
được bàn giao, tiếp nhận quyền đại diện

heo đánh giá của các chuyên gia Công ty Cổ phần
Chứng khoán VNDIRECT, sau giai đoạn thăng hoa 2
quý đầu năm, xu hướng sideway (xu hướng giá dịch chuyển
trong vùng được tạo bởi ngưỡng kháng cự và hỗ trợ mạnh)
đã được duy trì kể từ thời điểm đợt dịch Covid-19 lần thứ
4 bùng phát mạnh mẽ hồi đầu tháng 7/2021. Từ đầu năm
2021 tới nay, nhiều cổ phiếu vẫn có mức tăng trưởng mạnh
so với cùng kỳ như: dịch vụ tài chính (khoảng 92%), công
nghệ thông tin (khoảng 83%), tài nguyên cơ bản (khoảng
76%), bán lẻ (khoảng 62%), hóa chất (40%)… Đáng chú
ý, động lực quan trọng cho thị trường đến từ lượng nhà đầu
tư cá nhân mới tham gia vào thị trường trong bối cảnh khối
ngoại đang liên tục rút ròng khỏi chứng khoán Việt Nam.
Về mặt định giá, tính toán của VNDIRECT cập nhật
đến hết phiên 29/9 chỉ rõ, P/E của VN-Index chỉ giao dịch
quanh mức trung bình lịch sử 16,2 lần - được xem là mức
định giá vô cùng rẻ. Trong khi đó, lợi nhuận của các DN
tăng trưởng giúp định giá thấp hơn lịch sử. Mức tăng trưởng
lợi nhuận của các DN niêm yết năm nay khoảng 26%, kỳ
vọng năm 2022 khoảng 21% và năm 2023 là 18%. Do vậy,
định giá so với mức tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam là
hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Chưa kể, quy mô
thị trường hiện tại khác hơn nhiều so với năm 2018 nhờ hỗ

ứng nhiệm vụ cân đối tiền thu từ bán vốn
nhà nước nộp về NSNN. Bộ Công
Thương, Bộ Xây dựng bàn giao quyền
đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước
tại các DN đã CPH về SCIC.

Khi xây dựng kế hoạch, lộ trình CPH,
thoái vốn năm 2022, UBND các tỉnh,
thành phố còn DN thuộc diện CPH, thoái
vốn theo kế hoạch đã được Thủ tướng
Chính phủ giao nêu rõ kế hoạch cân đối
nguồn thu từ CPH, thoái vốn vào ngân
sách địa phương tương ứng thuộc giai
đoạn 2022-2025. Giai đoạn 2022-2024,
tập trung triển khai CPH, thoái vốn theo
kế hoạch.
Việc triển khai CPH, thoái vốn còn
phụ thuộc vào thị trường, lựa chọn thời
điểm bán cổ phần hợp lý để đem lại hiệu
quả. Do đó, Cục Tài chính DN cũng kiến
nghị việc giao kế hoạch thu NSNN từ
nguồn CPH, thoái vốn cần căn cứ vào
thực tế triển khai CPH, thoái vốn nhà
nước tại các DN theo nguyên tắc chỉ tính
vào kế hoạch thu NSNN đối với các DN
đã cơ bản hoàn thành giai đoạn phê duyệt
phương án CPH, các DN đã được chuyển
về SCIC để thoái vốn và xác định số thu
về NSNN từ CPH, thoái vốn và kết quả
công tác này cần được đánh giá theo cả
giai đoạn (2021-2025).
Theo TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên
Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh
tế T.Ư, để đẩy nhanh quá trình CPH, thoái
vốn, yêu cầu bắt buộc là DNNN hoạt động
theo cơ chế thị trường, DN thua lỗ phải
phá sản. Bên cạnh đó, công tác quản trị
DNNN phải tuân theo chuẩn mực toàn
cầu. Khi đó, thông tin được minh bạch và
thị trường sẽ đánh giá DN, nhà đầu tư sẽ
dễ dàng đầu tư vốn. Nếu chỉ loay hoay
thoái vốn, CPH mà không thay đổi 2 vấn
đề này thì nguy cơ bán rẻ DN rất lớn và
bán đắt thì không ai mua.
Để giải quyết tình trạng chậm CPH
DN, theo các chuyên gia kinh tế, các cơ
quan liên quan cần rà soát, chỉ rõ những
quy định còn bất cập để kịp thời sửa đổi,
bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm
quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.
Đặc biệt, Nghị định về quản lý, sử dụng
nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu DN, đơn
vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ
chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh
lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ
tại DN cần sớm được ban hành. Dự thảo
Nghị định đề xuất Chính phủ bổ sung quy
định: nguồn thu từ chuyển nhượng vốn
nhà nước đầu tư tại các DN đã chuyển giao
quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
về SCIC nộp NSNN theo chỉ đạo của
Chính phủ (nếu có). Đây cũng là giải pháp
nhằm tăng thu NSNN.n

Nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để mua
cổ phiếu giá rẻ
trợ từ các dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân trong nước,
thanh khoản cũng như quy mô tiếp tục phát triển ở mức bền
vững trong những năm tới. Ngoài ra, nâng hạng thị trường
là câu chuyện hấp dẫn trong tương lai.
Đánh giá những cơ hội cũng như rủi ro đối với thị
trường chứng khoán, Giám đốc đầu tư Công ty Quản lý quỹ
IPA Cao Minh Hoàng cho rằng, Việt Nam có GDP và cơ
cấu dân số ở thời điểm tuyệt vời nhất để đón chờ đà tăng
trưởng tích cực trong 5 - 10 năm tới. Chính vì vậy, những
khó khăn ngắn hạn cũng không làm ảnh hưởng đến thị
trường chứng khoán. Thậm chí, ông Hoàng đánh giá tích
cực cho các năm tiếp theo khi Chính phủ sẽ có những gói
kích thích bằng tài khóa cũng như tiền tệ trong thời gian tới
để hỗ trợ nền kinh tế.
Trưởng Phòng Tư vấn đầu tư VNDIRECT Hoàng Anh
Tuấn nhận định: Thông thường, khi đang chờ đợi một thông
tin nào đó, thị trường sẽ vận động theo xu hướng đi ngang

hoặc điều chỉnh nhẹ - trùng khớp với diễn biến thời gian
qua của VN-Index. Tới nay, khi những tin tức được cho là
xấu nhất về GDP và kinh tế đã được công bố thì sức ép ngắn
hạn đè lên thị trường đã được tiêu biến, do đó, vận động
trong quý IV của chứng khoán Việt Nam sẽ rất tích cực.
Ngược lại, một thông tin khác có khả năng tác động tới thị
trường trong ngắn hạn là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
(FED) sẽ ngừng mua tài sản, khi đó, thị trường Mỹ rất có
thể phải chịu cú điều chỉnh mạnh từ 5 - 10%, ít nhiều tác
động tới Việt Nam.
Xét chung về tổng thể, chuyên gia VNDIRECT nhận
định: Tầm nhìn ngắn hạn thiên về kịch bản tích cực khi triển
vọng của Việt Nam là rất lớn, trong khi định giá thị trường
đang ở mức khá rẻ. “Tuy nhiên, tháng 11, khả năng cao thị
trường sẽ có một cú điều chỉnh và nhà đầu tư cần chuẩn bị
tâm lý sẵn sàng giải ngân bởi đây sẽ là cơ hội rất tốt để mua
H.ANH
vào cổ phiếu với giá rẻ” - ông Tuấn cho hay.n
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Mở LạI đườNG BAY NộI địA:

Cần sự thống nhất giữa các địa phương
r LÊ HÒA

Các địa phương vẫn có
ý kiến khác nhau
Theo đề xuất của Cục
HKVN, từ ngày 05/10/2021, cơ
quan này sẽ mở lại các đường
bay đi và đến các địa phương
gồm: TP. HCM, Đà Nẵng, Hải
Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh,
Nghệ An, Điện Biên, Thừa
Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng
Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm
Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bà
Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa,
Kiên Giang, Cà Mau. Tổng số
các đường bay nội địa dự kiến
khôi phục lại là 385 chuyến khứ
hồi/ngày. Trong đó, TP. HCM
khôi phục lại 18 đường bay với
132 chuyến khứ hồi/ngày; từ Đà
Nẵng đi và đến các địa phương
khác là 10 đường bay.
Tuy nhiên, sau khi nhận
được kế hoạch mở lại đường
bay chở khách nội địa của Cục
HKVN, một số tỉnh, thành phố
đã có văn bản phản hồi với
nhiều quan điểm khác nhau, nơi
đồng ý, nơi không. Theo đó,
ngoài các địa phương như: TP.
HCM, Phú Yên, Điện Biên,
Bình Định, Khánh Hòa… chấp
thuận kế hoạch của Cục HKVN,
thì vẫn còn nhiều tỉnh, thành
khác chưa đồng ý mở lại đường
bay nội địa từ ngày 05/10.
Trong đó, tỉnh Gia Lai cho biết,

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có văn bản gửi 19 tỉnh, thành phố xin ý kiến về kế hoạch
mở lại đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch Covid-19, áp dụng từ ngày 05/10/2021.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều địa phương chưa đồng ý với kế hoạch này vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm
dịch bệnh từ các tỉnh, thành khác.

Nhiều địa phương chưa đồng ý với kế hoạch mở lại đường bay nội địa thường lệ
sau ngày 15/10 tới, căn cứ vào
tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ kiến
nghị khai thác bay trở lại.
Trước đó, TP. Hải Phòng
cũng cho biết tạm thời chưa
đồng ý khai thác các đường bay
chở hành khách đi/đến Thành

phố. Bởi, nếu mở lại đường bay
lúc này, không kiểm soát được
dịch bệnh sẽ làm ảnh hưởng
đến toàn bộ người dân; đồng
thời, thành quả chống dịch của
Thành phố trong thời gian qua
cũng bị ảnh hưởng... Mới đây,

Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó
khăn cho hoạt động giao thương toàn
cầu. Vì thế, việc chuyển từ hình thức
xuất khẩu (XK) truyền thống sang XK
trên các nền tảng kỹ thuật số, các sàn
thương mại điện tử không còn là sự
lựa chọn, mà là xu thế bắt buộc giúp
các DN tồn tại và phát triển trong bối
cảnh đại dịch.

XUấT KHẩU TRựC TUYếN:

“Cứu cánh” cho doanh nghiệp
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn
đang diễn biến khó lường do ảnh hưởng từ
dịch Covid-19 và gây ra không ít trở ngại
cho việc XK hàng hóa Việt Nam ra thị
trường quốc tế. Trước thách thức đó, XK
trực tuyến được đánh giá là một trong
những kênh hiệu quả nhất để DN Việt có
thể tiếp cận tới mọi thị trường và duy trì sự
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
trong bối cảnh đại dịch.
Bình luận về lợi thế của việc XK trực
tuyến, PGS,TS. Đinh Trọng Thịnh - Giảng
viên cao cấp Học viện Tài chính - cho
rằng, đại dịch đã làm thay đổi thói quen
kinh doanh của các nhà mua hàng. Theo
đó, hầu hết nhà mua hàng trên thế giới
đang tìm nguồn cung cho sản phẩm thông
qua các nền tảng thương mại điện tử.
Trong khi đó, thông qua phương thức
thương mại trực tuyến, các DN Việt có cơ
hội tiếp cận với người mua toàn cầu mà
không bị giới hạn về không gian, thời gian,

thậm chí còn giúp DN giảm chi phí xây
dựng chuỗi cung ứng. Đặc biệt, đối với các
DN nhỏ và vừa, đây là phương thức giúp
các DN có cơ hội bình đẳng vươn ra thị
trường thế giới, thay vì chịu nhiều thua
thiệt trước các DN có quy mô lớn, tiềm lực
kinh tế mạnh như trong hoạt động thương
mại truyền thống.
Chia sẻ thực tế từ DN, bà Trần Thị Yến
Phi - Giám đốc điều hành Công ty TNHH
Thương mại và Dịch vụ DSW - cho biết,
DN chuyên XK các mặt hàng nông sản và
đã tham gia vào sàn thương mại điện tử
xuyên biên giới Alibaba.com từ năm 2019.
Nhờ kết nối trực tuyến thông qua sàn
thương mại điện tử, áp dụng phương thức
XK trực tuyến nên trong bối cảnh khó
khăn của dịch bệnh, Công ty vẫn hoạt động
khá tốt, nhận được nhiều đơn hàng.
Cụ thể, trong năm 2020, mỗi tháng
Công ty đều XK đều đặn 8 container hàng
hóa đi 2 thị trường Trung Quốc và Nhật
Bản. Cũng nhờ đẩy mạnh tìm kiếm bạn
hàng, mở rộng thị trường thông qua các

Ảnh: V.HOÀNG

UBND TP. Hà Nội cũng đã có
công văn hỏa tốc gửi tới Cục
HKVN; trong đó, Hà Nội đề
nghị làm rõ phương án bố trí
phương tiện đưa đón hành
khách đi/đến Nội Bài với các
địa phương có khách đi/đến,

đảm bảo khách được địa
phương tiếp nhận; làm rõ cơ
chế phối hợp y tế các địa
phương để đảm bảo hành khách
đi tàu bay thuộc nhóm đối
tượng thực hiện cách ly và biện
pháp cách ly cụ thể. Đáng chú
ý, Hà Nội đề nghị Cục HKVN
chỉ tổ chức khai thác đường bay
nội địa đi/đến Nội Bài sau khi
đã báo cáo Bộ Giao thông vận
tải, Bộ Y tế và được sự thống
nhất bằng văn bản của UBND
Thành phố và các tỉnh, thành
phố lân cận.
Đã đến lúc phải mở cửa
hàng không
Liên quan đến vấn đề trên,
một số ý kiến nhận định, đợt
bùng phát dịch lần thứ 4 vừa
qua khiến các địa phương có
cái nhìn rất thận trọng về việc
mở cửa hàng không cũng là
điều dễ hiểu. Đây là lý do nhiều
tỉnh, thành phố đã thực hiện
những biện pháp phòng, chống
dịch rất nghiêm ngặt vì hiểu rõ
hậu quả sẽ khủng khiếp như thế
nào nếu để dịch lây lan và bùng
phát ở địa phương mình. Dù lúc
này việc nối lại các đường bay
nội địa là rất cần thiết nhưng
đảm bảo công tác phòng, chống
dịch, bảo vệ sức khỏe người
dân vẫn là nhiệm vụ được các
địa phương ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia
kinh tế bày tỏ quan điểm đã đến
lúc phải mở cửa hàng không.
Trao đổi với báo chí, chuyên
gia hàng không Nguyễn Thiện
Tống cho rằng, giao thông, vận
chuyển qua đường hàng không
có vai trò lớn trong việc vận

“Chìa khóa” giúp doanh nghiệp phát triển
thị trường trong dịch Covid-19
r DIỆU THIỆN

hình thức thương mại điện tử, năm 2021,
Công ty đã tiếp cận được các thị trường
mới là Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và
một số nước ở châu Phi. Mới nhất, tháng
9/2021, Công ty đã nhận được các đơn
hàng XK với khối lượng 12 container nông
sản, hoa quả. Dự kiến doanh thu XK nông
sản của DSW trong năm 2021 sẽ tăng
khoảng 35% so với năm 2020. “Khi XK
trực tuyến, tất cả các quy trình tiếp cận
khách hàng, quảng bá, giới thiệu sản
phẩm, ký kết hợp đồng, thủ tục XK, thanh
toán… hầu hết đều thực hiện trực tuyến,
nhờ đó đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí
cho DN” - bà Yến Phi chia sẻ thêm.
Cần chú trọng đầu tư nguồn nhân lực
thành thạo thương mại điện tử
Theo các chuyên gia, nhờ chủ động,
linh hoạt, nhiều DN không những trụ
vững qua các làn sóng dịch Covid-19, mà
vẫn đang tiếp tục mở rộng thị trường, tìm
kiếm bạn hàng thông qua các hình thức
thương mại điện tử, XK trực tuyến. Tuy

nhiên, không ít DN vẫn đang gặp phải
nhiều khó khăn, thách thức khi áp dụng
phương thức này.
Chia sẻ về vấn đề này, theo ông
Nguyễn Thành Lâm - Trưởng Phòng Kinh
doanh Công ty MediaStep (Công ty là đại
lý ủy quyền chính thức của sàn thương mại
điện tử Alibaba.com tại thị trường Việt
Nam), để có thể tiếp cận, giao dịch với
khách hàng quốc tế, DN cần phải có đội
ngũ bán hàng chuyên nghiệp, thông thạo
ngoại ngữ, có kiến thức về thương mại
quốc tế và thương mại điện tử… Trong khi
đó, thách thức lớn nhất của các DN, nhất
là các DN nhỏ và vừa khi tham gia XK
trực tuyến là hạn chế về nguồn nhân lực có
trình độ ngoại ngữ cũng như hiểu biết về
các quy tắc trong lĩnh vực này, điều này đã
làm ảnh hưởng đến thành công của các
giao dịch thương mại trực tuyến.
Đồng quan điểm trên, GS. Hoàng Đức
Thân - nguyên Viện trưởng Viện Thương
mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế
Quốc dân - chia sẻ thêm, mặc dù vận dụng
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chuyển hàng hóa, giao thương giữa các địa
phương. Do đó, việc mở cửa trở lại hàng
không là vô cùng cấp thiết và quan trọng
trong kế hoạch phục hồi kinh tế. Vì thế, các
địa phương từ chối mở lại đường bay nội
địa đã không tính đến những thiệt hại về
mặt kinh tế mà chỉ tập trung vào một mục
tiêu chống dịch, điều này mâu thuẫn với
chủ trương thực hiện mục tiêu kép của Nhà
nước. “Việc ngăn chặn giao thông không
phải là phương pháp tuyệt đối để phòng
dịch bệnh. Hoàn toàn có thể mở cửa giao
thông hàng không, đường sắt song song với
thực hiện các biện pháp phòng, chống lây
lan dịch bệnh, ví dụ như giảm số chuyến kết
hợp kiểm soát “thẻ xanh Covid”, xét
nghiệm, test nhanh... mà vẫn đảm bảo sự
lưu thông người và hàng hóa” - PGS,TS.
Nguyễn Thiện Tống khẳng định.
Còn theo Tổng Thư ký Hiệp hội DN
hàng không Việt Nam Bùi Doãn Nề, việc
nghiên cứu để khai thác trở lại các đường
bay nội địa thường lệ là cần thiết khi tỷ lệ
người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid19 từ 1 - 2 mũi ngày càng tăng. Thực tế
nhiều người dân vẫn đang di chuyển
phương tiện cá nhân từ địa phương này
sang địa phương khác, nên không có lý do
gì hàng không lại chưa thể mở lại được,
nhất là hàng không còn có những quy trình
an toàn và chặt chẽ. Thế nhưng, nếu các địa
phương yêu cầu nhiều thủ tục hoặc yêu cầu
cách ly tập trung dài ngày thì các chuyến
bay nội địa rất khó mở cửa trở lại. Trong
khi đó, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt
Thắng nêu quan điểm, khôi phục vận tải,
trong đó có hàng không, là vấn đề sống
còn. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất trong
việc triển khai kế hoạch bay nội địa trở lại
phụ thuộc vào phía các địa phương. Cục
HKVN đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo
cáo Chính phủ có quan điểm thống nhất
trên cả nước, nếu để mỗi địa phương áp
dụng một kiểu sẽ rất khó khôi phục đường
bay nội địa.n
phương thức thương mại điện tử đem lại
nhiều lợi ích cho DN, tuy nhiên, khảo sát mới
đây của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt
Nam lại chỉ ra rằng, trong số khoảng hơn
1.500 DN nhỏ và vừa có hoạt động XK thì
mới có khoảng 49% DN có website về thương
mại điện tử; 11% DN tham gia vào các sàn
thương mại điện tử, nhưng chỉ có 2% DN
thực hiện các giao kết hợp đồng với các sàn
thương mại điện tử quốc tế. Điều này cho thấy
các DN Việt vẫn chưa thực sự chú trọng đầu
tư một cách thích đáng đối với hoạt động
thương mại trực tuyến.
Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu, phân tích
thị trường khách hàng quốc tế của nhiều DN
còn yếu, cùng với những rào cản về điều kiện
logistics, điều kiện thanh toán…, khiến kết
quả kinh doanh theo phương thức thương mại
điện tử của DN còn hạn chế.
Từ thực tế trên, các chuyên gia cho rằng,
để có thể áp dụng thành công phương thức
XK trực tuyến, trước hết, các DN cần nâng
cao trình độ nguồn nhân lực phục vụ thương
mại điện tử.
Song song với đó, trong XK trực tuyến,
DN phải chú trọng nâng cao năng lực quản trị
rủi ro trong hợp đồng, đảm bảo các điều
khoản trong hợp đồng phù hợp, chặt chẽ.
Đồng thời, DN cần chăm chút kỹ lưỡng hơn
website thương mại, đầu tư hình ảnh sản
phẩm để thu hút khách hàng; cũng như tất cả
các thông số kỹ thuật liên quan đến sản phẩm
nên được mô tả rõ ràng để bạn hàng quốc tế
dễ dàng xem xét, đánh giá.n
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Ngành hải quan phấn đấu
thu ngân sách vượt dự toán
r THÙY ANH

Số thu ngân sách của ngành hải quan trong quý III/2021 có chiều hướng giảm mạnh do tác động từ dịch Covid19. Dự báo, xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra trong quý IV. Để thu ngân sách cả năm đạt 335.000 tỷ đồng, ngành
hải quan cần nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại gắn với chống thất thu.
Nguồn thu sụt giảm do
dịch Covid-19
Tổng cục Hải quan cho
biết, trong quý III/2021,
toàn ngành đã tích cực tạo
thuận lợi cho việc thông
quan hàng hóa, không để
đứt gãy chuỗi cung ứng
của DN. Tiêu biểu, ngày
02/8/2021, Tổng cục Hải
quan đã ban hành Văn bản
yêu cầu Cục Hải quan TP.
HCM phối hợp với Tổng
công ty Tân Cảng Sài Gòn
triển khai nhiều giải pháp
giải quyết tình trạng ùn tắc
hàng hóa tại Cảng Cát Lái.
Bên cạnh đó, Tổng cục đã
chủ trì thống nhất với các
cơ quan chuyên ngành cho
phép DN nộp bản chứng
thư “scan” điện tử trong
thời gian áp dụng Chỉ thị
số 16/CT-TTg và bổ sung
Ngành hải quan cần nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại
bản gốc sau… Đồng thời,
gắn với chống thất thu
Ảnh tư liệu
Tổng cục đã kịp thời chỉ
đạo các đơn vị hải quan
Thế nhưng, điều đáng lo ngại là số Hải quan, Thứ trưởng Bộ Tài chính
phối hợp với các lực lượng tại cửa thu trong quý III có chiều hướng giảm Vũ Thị Mai ghi nhận nỗ lực của ngành
khẩu thông quan nhanh hàng nông sản mạnh do dịch Covid-19 bùng phát làm hải quan, đặc biệt là các địa bàn bị
sang Trung Quốc và có giải pháp tránh đình trệ hoạt động của DN, nhất là tại ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19
ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu.
19 tỉnh, thành phố phía Nam. Số thu đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt
9 tháng năm 2021, toàn ngành hải tháng 8/2021 là 27.213 tỷ đồng, giảm công tác phòng, chống dịch bệnh,
quan thu nộp ngân sách ước đạt 7.950 tỷ đồng, tương đương giảm đảm bảo quản lý nhà nước về hải
284.600 tỷ đồng, bằng 90,35% dự 22,6% so với tháng 7 (35.163 tỷ đồng). quan, không để ảnh hưởng đến hoạt
toán, 84,5% chỉ tiêu phấn đấu và 85% Dự báo số thu tháng 9 là 20.000 tỷ động xuất nhập khẩu hàng hóa của
chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng đồng, giảm 7.213 tỷ đồng so với tháng DN. Bên cạnh đó, toàn ngành đã đấu
22,45% so với cùng kỳ năm 2020. 8 và giảm hơn 15.000 tỷ đồng so với tranh, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc
Nguyên nhân tăng thu là do tổng trị giá tháng 7.
vận chuyển trái phép ma túy xuyên
xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước
quốc gia và nhiều vụ việc liên quan
9 tháng năm 2021 ước đạt 485,68 tỷ Quyết tâm thu ngân sách
đến trang thiết bị, vật tư y tế, dược
USD, tăng tới 25% so với cùng kỳ đạt 335.000 tỷ đồng
phẩm phòng, chống dịch Covid-19…
năm 2020; kim ngạch xuất nhập khẩu
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải
Thứ trưởng nhấn mạnh: Do tác
có thuế ước đạt 104,73 tỷ USD, tăng quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết: Do động của dịch Covid-19, số thu trong
33,1% so với cùng kỳ năm trước. dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, quý III có chiều hướng giảm nhưng
Trong đó, kim ngạch một số mặt hàng lan rộng và kéo dài ở hầu hết tỉnh, tính chung 9 tháng năm 2021, toàn
có số thu lớn tăng so với cùng kỳ năm thành phố có số thu lớn, trong khi DN ngành vẫn tăng trưởng khá (ước 9
trước, như: sắt thép các loại ước đạt chưa kịp phục hồi nên DN sẽ ngày tháng tăng 22,45%, tương đương
10,62 tỷ USD, tăng 47,95%; máy móc càng khó khăn hơn. Mặt khác, từ đầu 51.347 tỷ đồng so với cùng kỳ năm
thiết bị, dụng cụ phụ tùng ước đạt năm 2021 đến nay, các DN nhập khẩu 2020). Tuy nhiên, nhiệm vụ của ngành
20,78 tỷ USD, tăng 25,23%; ô tô rất nhiều nguyên vật liệu phục vụ sản hải quan còn nặng nề bởi dịch Covidnguyên chiếc các loại ước đạt 2,51 tỷ xuất do lo sợ dịch bệnh bùng phát ở 19 còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
USD, tăng 69%; linh kiện phụ tùng ô các nước nên cuối năm, lượng nguyên Thứ trưởng yêu cầu ngành hải quan nỗ
tô các loại ước đạt 3,28 tỷ USD, tăng liệu nhập khẩu sẽ giảm so với đầu lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ
34,9% so với cùng kỳ năm trước… năm. Do đó, thu những tháng cuối năm được giao năm 2021, trong đó tiếp tục
Ngoài ra, giá dầu thô khi xây dựng dự dự kiến sẽ giảm mạnh. Vì vậy, toàn thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải
toán là 45 USD/thùng nhưng 9 tháng ngành cần nỗ lực thực hiện đồng bộ pháp để đảm bảo hoàn thành và hoàn
năm 2021 tăng lên hơn 65 USD/ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu
thùng, đây cũng là nguyên nhân tăng gắn với các biện pháp chống thất thu ngân sách cả năm 2021; hoàn thiện thể
thu. Đặc biệt, số thu của 8 Cục Hải ngân sách, nỗ lực thu đạt 335.000 tỷ chế về hải quan; chống buôn lậu; tiếp
quan tỉnh, thành phố: TP. HCM, Hải đồng (vượt chỉ tiêu dự toán cả năm là tục triển khai hiệu quả các chương
Phòng, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, 20.000 tỷ đồng), góp phần đảm bảo trình, kế hoạch liên quan đến đấu tranh
Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Hà tiềm lực tài chính quốc gia, thực hiện với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
Nam Ninh chiếm 81% dự toán thu của các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục
toàn ngành đều đạt từ 75% dự toán trở tế - xã hội và nguồn lực cho phòng, hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo
lên, trong đó có những đơn vị đạt trên chống dịch Covid-19.
thuận lợi thương mại; chú trọng hợp
80% dự toán như Cục Hải quan: Hải
Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tác quốc tế; tăng cường xây dựng lực
Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, kết quả công tác quý III, chương trình lượng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
Đồng Nai, Bình Dương.
công tác quý IV/2021 của Tổng cục trình độ cán bộ công chức…n
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Ra mắt Làng Sinh viên và Tuổi trẻ
Khởi nghiệp
Làng Sinh viên và Tuổi trẻ Khởi nghiệp (STK) do Bộ
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công
nghệ tổ chức với mong muốn tạo lập không gian sáng tạo,
khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên vừa chính thức ra
mắt. Ông Nguyễn Đình Thắng - đại diện Ban cố vấn của
STK - chia sẻ, Ban cố vấn sẽ giúp đỡ về kinh nghiệm, kết
nối để các bạn sinh viên biến các ý tưởng khởi nghiệp
thành hiện thực; đồng thời mong muốn các bạn trẻ thể
hiện bản lĩnh, quyết tâm để làm giàu cho chính mình và
cho đất nước.
Ngay sau đó, Làng Sinh viên và Tuổi trẻ Khởi nghiệp
đã phát động Cuộc thi “Vglobal Start” dành cho các bạn
trẻ có ý tưởng khởi nghiệp. Đây sẽ là nơi giao lưu, chia sẻ
và kết nối Hệ sinh thái Khởi nghiệp toàn cầu, thúc đẩy cơ
hội kết nối đầu tư - hợp tác giữa người trẻ khởi nghiệp với
các nhà đầu tư, các DN Việt Nam và trên thế giới.
NGUYỄN LỘC

THỨ NĂM 07-10-2021
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam
đang hội nhập mạnh mẽ, yêu cầu
nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề
cho người lao động (NLĐ) cần được
chú trọng. Vai trò của ngành giáo
dục, đặc biệt là giáo dục nghề
nghiệp (GDNN) - nơi trực tiếp đào
tạo hàng triệu NLĐ mỗi năm, cần
được nâng cao hơn nữa; bản thân
các cơ sở GDNN cũng phải nỗ lực
nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó
cung cấp nguồn nhân lực chất
lượng cao, giúp tăng sức cạnh
tranh của nền kinh tế.

chính sách và hành động quyết liệt để
đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực có
kỹ năng, tay nghề cao, phổ cập nghề
cho thanh niên. Cộng đồng DN tiếp tục
tham gia tích cực vào sự nghiệp hỗ trợ
đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho
NLĐ, đặc biệt là đối với NLĐ bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh...
Những đúc kết ngắn gọn của Chủ
tịch nước trong Thư đã phần nào cho
thấy vai trò của công tác đào tạo nghề
và nỗ lực của các cấp, ngành, NLĐ
trong việc nâng cao kỹ năng nghề để
phục vụ lao động, sản xuất, tăng năng

Nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo
kỹ năng nghề cho người lao động
r Bài và ảnh: NGUYỄN LỘC

Chính thức sử dụng 2 biểu tượng tôn vinh
giáo dục nghề nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa quyết định
ban hành 2 Biểu tượng “Skilling up Vietnam” (Nâng tầm
kỹ năng lao động Việt Nam) và Worldskills Vietnam (Thi
kỹ năng nghề Việt Nam) để chính thức sử dụng cho các
hoạt động quảng bá, tôn vinh giáo dục nghề nghiệp và phát
triển kỹ năng nghề Việt Nam.
Thời gian qua, 2 Biểu tượng “Skilling Vietnam” và
“Worldskills Vietnam” là hình ảnh nhận diện quy tụ, thu
hút sự quan tâm, đồng hành cùng nâng cấp kỹ năng lao
động Việt Nam của các đối tác trong và ngoài nước, toàn
xã hội. Việc công nhận 2 biểu tượng của giáo dục nghề
nghiệp cũng sẽ giúp cho lĩnh vực này thuận tiện hơn trong
việc tiếp cận người học cũng như góp phần từng bước làm
thay đổi nhận thức xã hội về giáo dục nghề nghiệp.
PHỐ HIẾN

Trường Đại học Ngoại thương được
vinh danh tại Cuộc thi quốc tế “Sáng tạo
kinh doanh xã hội”
Vượt qua hơn 250 đội thi đến từ hơn 20 quốc gia, Trường
Đại học Ngoại thương giành danh hiệu “Trường đại học xuất
sắc tiêu biểu - Hạt nhân thay đổi tạo tác động lớn nhất”. Ở
vòng chung kết toàn cầu Cuộc thi diễn ra ngày 02/10, Trường
Đại học Ngoại thương nhận được danh hiệu trên với giá trị
giải thưởng 30.000 CAD (khoảng 540 triệu đồng).
Sáng tạo kinh doanh xã hội (BSC) là nền tảng đào tạo
sáng tạo kinh doanh xã hội dưới hình thức một cuộc thi toàn
cầu do Trường Kinh doanh HEC Montréal (Canada) và GS.
Muhammad Yunus đoạt giải Nobel Hòa bình 2006 khởi
xướng, tổ chức và đảm bảo về chuyên môn, phương pháp.
Sau hai mùa hợp tác triển khai tại Việt Nam vào năm
2018 và 2019, Đại học Ngoại thương chính thức tham gia
mạng lưới đồng tổ chức của BSC trên toàn thế giới, đồng
thời trở thành đơn vị triển khai, tiếp nhận các dự án tại Việt
Nam và khu vực tham gia toàn cầu tại Canada. P.HIẾN

Thi chọn học sinh giỏi quốc gia
vào tháng 3/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thi chọn
học sinh giỏi quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế
năm học 2021-2022. Theo đó, Kỳ thi chọn học sinh giỏi
quốc gia tổ chức vào 3 ngày: 04, 05 và 06/3/2022; chấm
thi từ ngày 08 - 17/3/2022; công bố kết quả từ ngày 17 20/3/2022; chấm phúc khảo từ ngày 02 - 05/4/2022.
Như vậy, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học
này được tổ chức muộn hơn 2 tháng so với mọi năm. Trước
đó, Bộ đã ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý
chất lượng năm học 2021-2022. Theo đó, một trong những
nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục đổi mới theo hướng nâng
cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp
quốc gia; tiếp tục triển khai các chương trình đánh giá chất
lượng giáo dục quốc gia và quốc tế theo kế hoạch, thích
N.LỘC
ứng với tình hình dịch bệnh.n

Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập
quốc tế, phát triển nguồn nhân lực
được coi là một trong ba khâu đột phá
trong chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước, giúp tăng lợi thế cạnh
tranh quốc gia. Để thực hiện được mục
tiêu này, GDNN - với vai trò là nơi trực
tiếp đào tạo ra NLĐ tham gia vào quá
trình sản xuất phải được coi trọng và là
giải pháp quan trọng để thúc đẩy
nhanh, bền vững yêu cầu đáp ứng
nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nhìn nhận thực trạng lao động hiện
nay, nhiều chuyên gia nêu nghịch lý:

Ngành GDNN đang nỗ lực để đào tạo nguồn lao động có kỹ năng tay nghề cao
Nỗ lực không ngừng để phát triển
nguồn nhân lực có kỹ năng
Nhân Ngày Kỹ năng lao động Việt
Nam (04/10), Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc đã viết thư kêu gọi đồng
hành nâng tầm kỹ năng lao động “Vì
một Việt Nam chiến thắng dịch bệnh
và phát triển thịnh vượng”. Trong Thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề
cập, ngay từ những ngày đầu độc lập,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở
chúng ta rằng “cán bộ chăm chỉ làm
việc chưa đủ, cần phải biết làm việc
cho có phương pháp”. Ngày nay, xu
thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế
mạnh mẽ và tác động của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt
ra yêu cầu cấp thiết cho nâng cao kỹ
năng lao động.
Gửi lời tri ân những đóng góp lớn
lao của NLĐ, các cơ quan, tổ chức,
cộng đồng DN đối với phát triển của
đất nước và kêu gọi toàn thể NLĐ
trong cả nước không ngừng học tập,
rèn luyện kỹ năng nghề, Chủ tịch nước
đề nghị Quốc hội, Chính phủ, ngành
lao động - thương binh và xã hội (LĐTB&XH) cùng các Bộ, ngành, địa
phương ưu tiên nguồn lực, cơ chế,

suất lao động. Theo Tổng cục GDNN,
với việc không ngừng đổi mới trong
mọi hoạt động liên quan đến công tác
GDNN, đến nay, có 199 nghề đã đạt
tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;
73.000 NLĐ đạt tiêu chuẩn kỹ năng
nghề quốc gia. Đặc biệt, trong bối
cảnh đại dịch Covid-19 tác động, gây
biến động thị trường lao động và việc
làm, Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai
nhiều chương trình, hoạt động về phát
triển kỹ năng lao động, góp phần ổn
định thị trường.
“Đến nay, nhận thức của người
dân, NLĐ và DN đối với phát triển kỹ
năng từng bước được cải thiện. DN
tham gia sâu hơn vào quá trình xây
dựng chính sách và đào tạo kỹ năng
cho NLĐ, chung tay giúp phục hồi và
ổn định thị trường lao động” - Tổng
cục trưởng Tổng cục GDNN Trương
Anh Dũng nhấn mạnh.
Nâng cao kỹ năng nghề, không
để lợi thế thành yếu thế
Nhấn mạnh nguồn nhân lực là yếu
tố then chốt đối với sự phát triển của
mỗi quốc gia, nhiều chuyên gia trong
lĩnh vực lao động cho rằng, đối với

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban
hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình
Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Chương trình
nhằm mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm
sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh nhằm bảo
đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho trẻ.
- Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giải thưởng Khoa học
và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo
dục đại học năm 2021 được hơn 100 giảng viên đang công

Trong khi nguồn lao động của Việt
Nam dồi dào, nhưng các DN vẫn thiếu
lao động, chủ yếu là lao động có kỹ
năng nghề. Nhiều DN đã phải thuê lao
động nước ngoài khiến chi phí gia
tăng... “Đất nước đứng trước nguy cơ
tụt hậu về nguồn nhân lực và đang dần
mất đi lợi thế về chi phí lao động thấp.
Do đó, vai trò đào tạo, định hướng của
các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở đào
tạo nghề rất quan trọng” - TS. Vũ Xuân
Hùng (Tổng cục GDNN) nhấn mạnh.
Cho rằng GDNN chưa được xác lập
vị trí xứng tầm cả trong đầu tư lẫn nhận
thức xã hội, TS. Phạm Xuân Khánh Phụ trách Trường Cao đẳng Công nghệ
cao Hà Nội - nêu thực trạng, đào tạo
nghề hiện nay không chỉ thiếu về số
lượng mà còn bất cập về chất lượng đầu
vào do hầu hết các em coi học nghề là
sự lựa chọn cuối cùng. Do đó, điều
chỉnh cơ cấu trình độ hợp lý trong lực
lượng lao động, tạo cơ hội học tập, cơ
hội việc làm, cơ hội thăng tiến để tạo
được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận
thức về vai trò của GDNN là giải pháp
rất quan trọng. “Thay đổi này, một
mình ngành GDNN không thể làm
được mà cần sự vào cuộc của các
ngành, thậm chí phải ở cấp hoạch định
chính sách” - TS. Khánh nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, cần tăng cường gắn
kết đào tạo với DN. Các cơ sở GDNN
cần hướng đến tổ chức đào tạo tại DN,
đào tạo theo đơn đặt hàng. Ngành
GDNN cần hướng đến thành lập Hội
đồng kỹ năng ngành, nghề trong một
số lĩnh vực với sự tham gia của cơ quan
quản lý nhà nước về GDNN, các DN
để dự báo nhu cầu nhân lực và nhu cầu
đào tạo theo cơ cấu ngành, nghề và
trình độ phù hợp với yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn,
làm căn cứ cho các cơ sở xây dựng
chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu
sử dụng lao động của DN.n

tác tại 37 trường đại học trên cả nước. Sau khi rà soát tính
hợp lệ của hồ sơ, 71 công trình nghiên cứu cùng gần 200
sản phẩm công bố khoa học và chuyển giao đã được đánh
giá tại 7 hội đồng khoa học của Vòng Sơ khảo.
- Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
(10/10/1954 - 10/10/2021) và để công chúng có cái nhìn
toàn diện hơn về sự đổi thay của cảnh quan Hồ Gươm trong
những năm đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, Trung tâm
Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) tổ
chức Triển lãm “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây” theo hình
N. LỘC
thức trực tuyến từ ngày 08/10.n
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Nâng cao chất lượng thông
qua chuyển đổi số
Phát triển du lịch nông thôn
trong Chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn mới
(NTM) giai đoạn 2021-2025 được
xác định là một trong những động
lực đem lại việc làm, nâng cao thu
nhập cho người dân; góp phần
thực hiện đồng thời hai mục tiêu
chính trị quan trọng là phát triển
du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn và mục tiêu quốc gia về
xây dựng NTM bền vững. Nhiều
ý kiến cho rằng, chuyển đổi số sẽ
là giải pháp hữu hiệu để du lịch
nông thôn phát triển bền vững, bởi
ứng dụng công nghệ là công cụ kết
nối, giải pháp thúc đẩy đưa sản
phẩm du lịch tới thị trường.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) tỉnh Ninh Bình
Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, địa
phương này hiện có gần 1.800 khu
di tích và trở thành điểm đến du
lịch hấp dẫn trên toàn quốc. Trong
giai đoạn 2015-2020, ngoài các sản
phẩm du lịch truyền thống, du lịch
nông thôn đã được phát triển dựa
trên những lợi thế tự nhiên của
tỉnh. “Trong tương lai, Ninh Bình
sẽ xem phát triển du lịch, xây dựng
NTM là trọng tâm, trong đó
chuyển đổi số sẽ là giải pháp chính.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch
Covid-19 đang diễn biến phức tạp
và xác định sống chung với dịch để
phát triển kinh tế, vấn đề chuyển
đổi số sẽ là giải pháp hữu hiệu” Bà Lan Anh nhìn nhận.
Về ứng dụng công nghệ trong
phát triển du lịch nông thôn, Giám
đốc Marketing Công ty Du lịch
Bến Thành Trần Phương Linh cho
hay, 2 năm qua, công nghệ số là
phương tiện kết nối của các đơn vị
lữ hành với đối tác, từ các điểm du
lịch đến khách hàng. Dựa vào
công nghệ số, phía Công ty đã có
dữ liệu và công cụ để phân tích
nhu cầu, thói quen, hành trình của
du khách và tổ chức marketing
hiệu quả. Trong khi đó, Phó Chủ
tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ

CHUYểN đổI Số:

Giải pháp hữu hiệu để
phát triển du lịch nông thôn
r LÊ HÒA

Mặc dù có nhiều tiềm năng để phát triển nhưng phần lớn các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn
còn có quy mô nhỏ lẻ, chưa được khai thác hiệu quả. Vì vậy, vấn đề chuyển đổi số sẽ là một trong
những giải pháp hữu hiệu để phát triển loại hình du lịch này.

Chuyển đổi số sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu để phát triển loại hình du lịch nông thôn
Ảnh minh họa
công mỹ nghệ Việt Nam Lê Bá
Ngọc khẳng định, việc chuyển đổi
số trong du lịch nông thôn sẽ giúp
thu hút được thêm du khách, hỗ
trợ du khách chuẩn bị chuyến đi dễ
dàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn.
Cần hỗ trợ bà con nông dân
tiếp cận công nghệ
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu
đối với tất cả lĩnh vực, tuy nhiên,
từ thực tế triển khai, nhiều ý kiến
cho rằng, chuyển đổi số trong du
lịch nông nghiệp vẫn còn gặp khó
khăn. Theo Tổng Giám đốc Công
ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội
Nhữ Thị Ngần, DN này đã ứng

dụng chuyển đổi số từ nhiều năm
nay, phần lớn khách hàng do Công
ty khai thác là từ công nghệ số.
Tuy nhiên, thực tế triển khai, Công
ty gặp một số khó khăn như: Rào
cản về ngôn ngữ, đặc sản, đặc
trưng của địa phương chưa bảo
đảm việc đóng gói, bảo quản, vận
chuyển... Bên cạnh đó, tại một số
nơi, người dân không chú trọng
giữ nét văn hóa truyền thống mà
xảy ra tình trạng “bê tông hóa”,
“đô thị hóa”... khiến trải nghiệm
của du khách suy giảm.
Bà Trần Phương Linh cho
rằng, trước khi nghĩ tới việc
chuyển đổi số, thì việc chuẩn hóa

các điểm du lịch, sản phẩm du lịch
là rất cần thiết. Hiện nay, nhiều
điểm du lịch nông nghiệp - nông
thôn có hạn chế là “người người,
nhà nhà” làm du lịch một cách tự
phát, từ đó dẫn đến sự không đồng
đều của các điểm du lịch, cụm du
lịch. Đồng quan điểm, Giám đốc
Công ty Saigon Asset Nguyễn
Trọng Nghĩa nhìn nhận, vấn đề du
lịch nông nghiệp - nông thôn ở
Việt Nam phần lớn là do người
dân địa phương tham gia và phát
triển sản phẩm dịch vụ liên quan
đến du lịch. Họ chưa có đủ điều
kiện tiếp cận công nghệ mới để
ứng dụng quảng bá sản phẩm của

mình. Chính vì vậy, cần xây dựng
một nền tảng chung, trang thông
tin kết nối tất cả điểm du lịch, cộng
với ứng dụng công nghệ mới và
các phần mềm thì mới hỗ trợ tốt
cho quảng bá các sản phẩm, dịch
vụ du lịch.
Để phát triển du lịch nông thôn
chuyên nghiệp, hiệu quả, Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
Nguyễn Lê Phúc đề xuất, để bà
con nông dân ở những vùng nông
thôn, vùng khó khăn có cơ hội tiếp
cận công nghệ số, tiếp cận thị
trường du lịch thì cần tích hợp, liên
thông, chia sẻ thông tin, phát triển
các ứng dụng cho phát triển du
lịch nông thôn trên cơ sở kế thừa
những nội dung đã có từ ngành du
lịch; xây dựng các ứng dụng công
nghệ cho du lịch nông thôn cần có
sự gắn kết với tổng thể du lịch Việt
Nam, với khu vực đô thị và đơn vị
lữ hành. Hơn nữa, cần có chính
sách thu hút khu vực tư nhân đầu
tư cho công nghệ, thu hút lực
lượng thanh niên nông thôn được
đào tạo về công nghệ, du lịch trở
lại phục vụ quê hương.
Vì vậy, Bộ NN&PTNT cần
phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể
thao và Du lịch và các địa phương
trong triển khai Chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng NTM
giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt,
tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ thí điểm
xây dựng mô hình Làng du lịch
thông minh tại những nơi có điều
kiện phát triển; trong đó ưu tiên
phát triển đồng bộ về cơ sở vật
chất kỹ thuật, hạ tầng cho khu vực
được thí điểm phát triển mô hình
này. “Tổng cục Du lịch vừa xây
dựng các nền tảng số để hỗ trợ kết
nối DN và khách du lịch, người
tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm, dịch
vụ, thực hiện giao dịch thương mại
điện tử như: Trang vàng Du lịch
Việt Nam, website Sản vật Việt
Nam... Đồng thời, phát triển ứng
dụng Du lịch Việt Nam an toàn để
phục vụ du khách đi du lịch an
toàn trong trạng thái mới” - Phó
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
thông tin.n

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày
Tăng cường thanh tra, kiểm tra
N. HỒNG
chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an để phương, nhận thức của cử tri, nhân dân, tạo về địa phương.
việc nhập khẩu, sản xuất, kinh
xử lý theo quy định.
Đ. KHOA sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành
doanh trang thiết bị, vật tư phòng,
công cuộc bầu cử.
ĐĂNG KHOA Tháng 9, số người tham gia
Trao giải Hội thi Tuyên truyền
chống dịch
bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng
Hướng dẫn áp dụng biện pháp
Để kịp thời phát hiện và xử lý những hành bầu cử đại biểu Quốc hội
1,2 triệu người
vi liên quan lợi dụng dịch bệnh để trục lợi,
phòng, chống dịch đối với người
khóa
XV
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội
nâng giá, lợi ích nhóm, Bộ Y tế đề nghị các
về
từ
TP.
Hồ
Chí
Minh
Ban
Tổ
chức
(BTC)
Hội
thi
Tuyên
truyền
(BHXH)
Việt Nam, hiện số người tham gia
tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra việc nhập
khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại test kít
xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR.
Theo đó, UBND các địa phương giao Thanh
tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đột
xuất các cơ sở nhập khẩu, mua bán, sản xuất,
kinh doanh và sử dụng các trang thiết bị, vật
tư, phương tiện phòng, chống dịch, đặc biệt
là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và
xét nghiệm RT-PCR; rà soát về quy trình, thủ
tục mua sắm, chất lượng, giá, tư cách pháp
nhân...; thanh tra, kiểm tra về giá xét nghiệm
và giá dịch vụ xét nghiệm tại các công ty
cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét
nghiệm (bao gồm cả test xét nghiệm chẩn
đoán kháng nguyên nhanh và RT-PCR); kịp
thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm.

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
vừa quyết định trao 6 Huy chương Vàng, 12
Huy chương Bạc chương trình cho thể loại
Kịch Thông tin; 6 Huy chương Vàng, 14 Huy
chương Bạc chương trình cho thể loại Phim
phóng sự và 25 Huy chương Vàng, 40 Huy
chương Bạc tiết mục cho thể loại Văn nghệ.
Sau thời gian phát động, Hội thi đã thu
hút sự tham gia của đông đảo các Trung tâm:
Văn hóa, Văn hóa - Điện ảnh, Văn hóa Nghệ
thuật của 24 tỉnh, thành phố. Thông qua Hội
thi giúp các tầng lớp nhân dân, cử tri hiểu rõ
ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; từ đó nâng cao

Ngày 06/10, Bộ Y tế đã có Công văn về
việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch
đối với người về từ TP. HCM, Bình Dương,
Đồng Nai và Long An. Theo đó, người đã
tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi Covid-19
tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú
trong 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu
về địa phương. Người tiêm chưa đủ liều
vắc-xin thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu
trú 7 ngày, thực hiện xét nghiệm SARSCoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ
ngày về địa phương. Những người chưa
tiêm vắc-xin thực hiện cách ly 14 ngày kể
từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi
sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện
xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ

BHXH bắt buộc trên toàn quốc là 13,339
triệu người, giảm 272.000 người so với tháng
8/2021, giảm 1,697 triệu người so với cuối
năm 2020, giảm 1,327 triệu người so với
cùng kỳ năm trước. Số đối tượng giảm tập
trung vào nhóm BHXH bắt buộc do nhiều
DN tạm dừng, thu hẹp sản xuất. Tuy nhiên,
số tham gia BHXH tự nguyện có sự gia tăng
tích cực với 1,206 triệu người, tăng 19.000
người so với tháng 8/2021, tăng 77.800
người so với cuối năm 2020, tăng 361.000
người so với cùng kỳ năm trước. Theo kế
hoạch, trong các tháng cuối năm, toàn ngành
cần phát triển thêm 2,609 triệu người tham
gia BHXH bắt buộc, 541.800 người tham gia
BHXH tự nguyện…n NGUYỄN HỒNG

.
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HOA Kỳ:

Công bố Báo cáo Tổng thể các SAI
toàn cầu
Cơ quan Sáng kiến phát triển của Tổ chức
quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao mới
công bố Báo cáo Tổng thể các cơ quan kiểm
toán tối cao (SAI) toàn cầu năm 2020. Báo
cáo thể hiện những nội dung và kết quả hoạt
động thuộc 6 nhóm chính: toàn cảnh các SAI
thế giới, sự độc lập, công tác quản trị, nhiệm
vụ kiểm toán cốt lõi, công tác phát triển năng
lực và hiệu suất của các SAI khu vực. Các
phụ lục và dữ liệu bổ sung sẽ tiếp tục được
đăng tải trên trang web của cơ quan.
(Theo INTOSAI)

EUROSAI cải tiến trang web
Cuối tháng 9, Tổ chức Các cơ quan Kiểm
toán tối cao châu Âu (EUROSAI) vừa lên kế
hoạch cải tiến trang web giúp cho công tác
thông tin, tuyên truyền hấp dẫn hơn, dễ tiếp
cận nhiều đối tượng hơn. EUROSAI đang kêu
gọi các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên
và các bên liên quan gửi ý kiến đóng góp thể
hiện nhu cầu, kỳ vọng và ý tưởng. Hiện Tổ
chức đã gửi bản khảo sát đến các thành viên
và các bên liên quan.
(Theo EUROSAI)

Namibia: Tập đoàn Capricorn
đạt nhiều kết quả
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm
kết thúc ngày 30/6/2021 đã được kiểm toán,
Tập đoàn Capricorn ghi nhận lợi nhuận sau
thuế đạt 65,23 triệu USD, tăng 14,8%; thu
nhập ròng tăng 3,3%... so với năm ngoái. Đây
là những kết quả đáng ghi nhận trong bối
cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu tác động mạnh
mẽ bởi Covid-19. Tập đoàn cho biết đang lên
kế hoạch khởi động một số mô hình kinh
doanh mới tại Botswana vào năm 2022.n
(Theo Namibian)

Ngày 11 và 12/10, cuộc họp của Tiểu ban
về Các chuẩn mực giám sát nội bộ của Tổ
chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao
sẽ họp theo hình thức trực tuyến.
(Theo INTOSAI)
Hãng kiểm toán BDO vừa hoàn thành
cuộc khảo sát đối với 1.000 người trong độ
tuổi từ 16 - 21 về nhu cầu công việc của lao
động trẻ.
(Theo BDO)
Hãng kiểm toán Deloitte tại Anh báo cáo
doanh thu năm 2021 đạt 4,5 tỷ Bảng, tăng 4%
so với năm tài chính trước.n (Theo Deloitte)
YẾN NHI

phối hợp với các đơn vị có liên quan để
bổ sung Học viện Kiểm toán vào quy
hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại
học và sư phạm giai đoạn 2021-2030…
Đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng,
Trường sẽ xây dựng mới các chương trình,
tài liệu đào tạo phù hợp với yêu cầu thực
tiễn hoạt động kiểm toán; biên soạn các
giáo trình có chất lượng theo định hướng
đào tạo của mô hình Học viện Kiểm toán...
Thống nhất và đánh giá cao nỗ lực của
Trường trong việc xây dựng Kế hoạch
hoạt động 3 năm giai đoạn 2022-2024,
lãnh đạo các đơn vị đề nghị Trường bổ

Tổng biên tập: ĐỖ HỒNG CÔNG
Phó Tổng biên tập: MAI HẢI ĐƯỜNG

Chưa chú trọng đảm bảo an toàn
tàu điện ở Washington
r THANH XUYÊN

Ngày 14/9, Ủy ban An toàn tàu điện ngầm bang Washington (WMSC) đã công bố Báo cáo kiểm toán sau khi thực
hiện đánh giá hoạt động của Cơ quan Vận tải khu vực
đô thị bang Washington (WMATA). Cuộc kiểm toán chỉ ra
nhiều sai sót trong công tác đảm bảo an toàn cho hệ
thống tàu điện ngầm tại đây.
Nhiều rủi ro tiềm ẩn
Cuộc kiểm toán tập trung xem xét các báo cáo, hồ sơ,
tài liệu của WMATA trong năm 2020 và 2021; đánh giá
công tác kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống tàu điện
ngầm; công tác đào tạo nhân sự, quản trị, lập kế hoạch,
nâng cao trình độ kỹ thuật, đồng thời xem xét việc tuân thủ
các quy tắc hiện hành.
Báo cáo kiểm toán dài 45 trang chỉ ra 12 sai phạm lớn
WMATA để tồn đọng trong 2 năm qua. Cơ quan này bị chỉ
trích không tuân thủ các quy định về chứng nhận an toàn
đường sắt đô thị trong quá trình bảo dưỡng, đại tu các công
trình đường sắt giúp làm giảm bớt các mối nguy hiểm hoặc
giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn. Thậm
chí, một số cán bộ của WMATA còn có những hành vi đi
ngược lại các quy định hiện hành. Hậu quả là năm 2020,
hai vụ tai nạn ngành đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra.
Trong khoảng thời gian được xem xét, WMATA đã bắt
tay vào thực hiện dự án bảo trì một số đoạn đường ray và
tàu điện, tuy nhiên đến nay, dự án vẫn bị đình trệ với lý do
WMATA chưa thống nhất được nhiều hạng mục công việc
với Phòng An toàn của cơ quan.
Việc quản lý hồ sơ của các tàu điện và các thiết bị liên
quan được đánh giá là vô cùng quan trọng trong quá trình
theo dõi, giám sát hoạt động và đánh giá mức độ an toàn
của tàu. Tuy nhiên, một trong số những phát hiện được Báo
cáo kiểm toán nhấn mạnh là WMATA đã không yêu cầu
các nhà sản xuất cung cấp hồ sơ thiết bị. Các tài liệu, giấy
tờ từ các nhà sản xuất thiết bị tàu điện bị thiếu rất nhiều và
không được lưu trữ. Điều này dẫn đến tình trạng các quy
trình bảo dưỡng tàu cũng không được kiểm soát theo đúng
quy định. Công tác đào tạo nâng cao năng lực của kỹ thuật
viên, thợ máy, kỹ sư cũng là một vấn đề nan giải tại đây.
Báo cáo kiểm toán cho biết, nhiều nhân viên vẫn còn lúng
túng với những công việc cơ bản, những nhiệm vụ chuyên
môn được giao trong 2 năm qua.
Trong nhiều trường hợp, hành khách có thể cảm nhận
được sự không chắc chắn, thậm chí xuống cấp của các toa
tàu khi chúng rung lắc trong lúc di chuyển. Việc các
phương tiện xuống cấp và không đáp ứng đủ các tiêu
chuẩn vận hành cũng khiến cơ sở hạ tầng nhanh hư hỏng.

Định hướng kế hoạch...
sung lộ trình và các mục tiêu cụ thể cần
đạt được đối với mỗi nhiệm vụ trọng tâm
được đưa ra. Cùng với đó, Trường cần
đánh giá tổng thể các điều kiện cần thiết
để tiến tới nâng cấp thành Học viện; chú
trọng hơn nữa chất lượng nghiên cứu
khoa học để hoạt động nghiên cứu khoa
học ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.
Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm
toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung yêu cầu

Hệ thống tàu điện ngầm bang Washington chưa đảm bảo
an toàn
Ảnh: bondbuyer
Tuy nhiên, WMATA vẫn không kịp thời giải quyết tình
trạng trên.
Khuyến nghị cấp thiết
Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến
hiệu quả hoạt động của WMATA là yếu tố nhân sự. Tại cơ
quan này, tình trạng mâu thuẫn, bất hòa giữa một số lãnh
đạo, cán bộ, kỹ thuật viên, các nhóm giám sát viên và nhân
viên thường xuyên xảy ra khiến việc phối hợp không thuận
lợi, suôn sẻ, gây ra tình trạng chậm trễ trong giám sát và ứng
phó với các sự cố bất thường.
Báo cáo kiểm toán đã đưa ra nhiều khuyến nghị, trong
đó, đầu tiên là WMATA cần ngay lập tức giải quyết tình
trạng thiếu trang thiết bị phục vụ công tác giám sát hoạt
động của hệ thống tàu điện. Trong đó, camera giám sát để
ghi lại hình ảnh và các thiết bị ghi âm tại tất cả các khoang
tàu được khuyến nghị là rất cần thiết giúp ích đắc lực cho
công tác điều tra các sự cố an toàn và hỗ trợ công tác xác
định rủi ro định kỳ.
Ban Lãnh đạo WMATA được yêu cầu thường xuyên cập
nhật các quy định mới nhất và quán triệt các bộ phận tuân
thủ nghiêm ngặt để phối hợp chặt chẽ trong giám sát từng
hạng mục và trình tự công việc một cách nhất quán. Việc
lập báo cáo thường xuyên cũng được khuyến nghị cho
WMATA vì một số bộ phận đã không thực hiện việc lập báo
cáo định kỳ trong suốt nhiều năm qua.
WMATA cũng được yêu cầu xây dựng một kế hoạch
hành động để khắc phục từng sai sót được nêu ra trong cuộc
kiểm toán, đồng thời giải trình và phản hồi lại tất cả các phát
hiện trong Báo cáo kiểm toán chậm nhất 30 ngày sau khi
báo cáo được phát hành.n (Theo wmsc.gov và tổng hợp)

(Tiếp theo trang 2)

Trường tiếp thu các ý kiến của các đơn vị
tham mưu, trong đó cần tập trung vào các
nội dung: Phối hợp chặt chẽ với các đơn
vị trong Ngành để thực hiện Đề án Nâng
cấp Trường thành Học viện Kiểm toán;
xác định rõ mô hình hoạt động của Học
viện, từ đó hình thành tiêu chí hoạt động;
rà soát và ban hành Quy chế hoạt động của
Trường (hoạt động đào tạo, nghiên cứu
khoa học, dịch vụ…) trong quý I/2022.
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Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng
yêu cầu Trường nghiên cứu, xem xét và
đổi mới hoạt động đào tạo, giảm số
lượng các đề tài nghiên cứu khoa học
hằng năm và tăng số lượng các đề tài
đặt hàng, liên kết với các trường đại
học, viện nghiên cứu để nâng cao chất
lượng các đề tài nghiên cứu khoa học,
tọa đàm, hội thảo chuyên môn. Đặc
biệt, giai đoạn 2022-2024, Trường cần
có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp
Nhà nước và hằng năm có 1 đề tài
nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ. n
THÙY LÊ
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