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KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ở VIỆT NAM 
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh 

Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 
 
Trước yêu cầu của cải cách thể chế và đổi mới nền kinh tế sang kinh tế thị trường, mở cửa 
và hội nhập ở Việt Nam, kiểm toán nội bộ (KTNB) đã hình thành và là đòi hỏi cấp thiết 
trong quản lý tài chính Nhà nước, kiểm tra và kiểm soát hoạt động tài chính doanh nghiệp 
(DN). Đến nay, KTNB đã được quy định mang tính pháp lý trong Luật Kế toán 2015. 
Chính phủ giao cho Bộ Tài chính soạn thảo quy chế và văn bản hướng dẫn về KTNB, 
trong quá trình triển khai các quy định Luật Kế toán 2015. Cần thấy rõ thực trạng, những 
thách thức, yêu cầu cũng như những việc cần làm để đưa Luật Kế toán vào cuộc sống, để 
KTNB hoạt động có hiệu lực, có hiệu quả ở Việt Nam. 
Từ khóa: KTNB, Internal Audit.  

 
Thực ra, KTNB đã hình thành ở Việt Nam khá sớm, nhưng không được quan tâm và 

không vận hành một cách có hiệu quả. Cách đây hơn 30 năm (từ năm 1986), cùng với tiến 
trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, nhiều thể chế kinh tế, trong đó có các thể 
chế tài chính, các công cụ quản lý kinh tế - tài chính đã đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn 
diện, góp phần tích cực hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập của Việt 
Nam. 

Ở tầm quốc gia, Nhà nước đã kiên quyết từ bỏ cách quản lý, điều hành và kiểm soát 
nền kinh tế bằng biện pháp hành chính, mà chuyển dần sang quản lý nền kinh tế bằng luật 
pháp và sử dụng có hiệu quả các công cụ, các biện pháp kinh tế. Theo nguyên tắc hạch toán 
kinh tế trong cơ chế thị trường, các tổ chức kinh tế, DN phải tự quyết định, tự chịu trách 
nhiệm về hoạt động của mình. Để có được những quyết định đúng, để tồn tại và phát triển, an 
toàn và chiến thắng trong kinh doanh. Nhà nước đã và đang cố gắng tạo dựng một môi trường 
pháp lý rõ ràng, bình đẳng cho tất cả các thành phần kinh tế. Hệ thống tài chính, quản lý tài 
chính nhà nước, tài chính DN đã được đổi mới. Hệ thống kế toán, kể cả kế toán nhà nước, kế 
toán DN đã được cải cách triệt để và đổi mới toàn diện từ năm 1995 theo yêu cầu kinh tế thị 
trường và từng bước hòa nhập, hội tụ với chuẩn mực, nguyên tắc và thông lệ kế toán quốc tế. 
Hệ thống kiểm toán được hình thành và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Kiểm toán độc lập 
hình thành từ 1991, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) hình thành từ năm 1994, KTNB hình thành 
năm 1997. Trong đó,  KTNN, kiểm toán độc lập đã phát triển mạnh mẽ, tạo lập vị trí vững 
chắc trong nền kinh tế, đóng góp tích cực và có hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội và 
lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia, minh bạch hóa tài chính nhà nước và tài chính DN. Có 
thể đánh giá, Hệ thống kế toán và kiểm toán Việt Nam đã chuyển đổi khá nhanh từ kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường và phát triển đúng hướng, vững chắc trong 
nền kinh tế đa sở hữu, hội nhập và mở cửa.  

Nhưng rất đáng tiếc là KTNB đã hình thành nhưng hoạt động không có hiệu quả, 
không duy trì được. Điều đáng buồn là, Quyết định số 832 TC/QĐ của Bộ Tài chính về 
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KTNB ban hành đang đi vào cuộc sống, dù rất khó khăn, nhưng đã được không ít Tổng công 
ty, Liên hiệp các xí nghiệp, Công ty,… hưởng ứng và vận hành. Nhưng vì nhiều lý do, rồi 
chính Bộ Tài chính lại ban hành quyết định dừng áp dụng Quyết định 832. Tất cả là do nhận 
thức chưa đầy đủ về vai trò, về tác dụng và bản chất của KTNB trong một nền kinh tế tự do 
cạnh tranh, mở cửa và hội nhập. Kể cả nhận thức của các tổ chức, cá nhân làm công tác quản 
lý nhà nước, làm công tác hoạch định chính sách, đang mang nặng tư duy quản lý của thời 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu và bao cấp. Hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế Việt 
Nam gần 100% là DN Nhà nước, là xí nghiệp quốc doanh, với 12 000 DN Nhà nước và một 
vài DN vừa được Cổ phần hóa, kinh tế tư nhân hầu như chưa phát triển là cản trở quan trọng 
cho hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và KTNB tồn tại trong những DN mà người quản lý 
đều là viên chức Nhà nước làm công ăn lương.  

        Quá sốt ruột với thực trạng quản lý kinh tế - tài chính, quá tiếc nuối cho một công 
cụ hữu hiệu trong quản trị kinh tế tài chính quốc gia, cũng như từng tổ chức kinh tế, trước hết 
và trực tiếp là các tổ chức tài chính nhà nước, một lần nữa quy định về KTNB được đưa vào 
một điều trong Luật KTNN năm 2005 (Điều 6). Với mong muốn, tài chính nhà nước, tiền của 
dân của nước phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ngay trong quá trình tập trung, phân phối 
sử dụng ở từng đơn vị, từng tổ chức. Đồng thời, hy vọng KTNB sẽ trở thành cánh tay nối dài 
của KTNN. Nhưng rất buồn, sau gần 10 năm thực hiện Luật KTNN, điều quy định này vẫn 
không được triển khai trong thực tế. Đến năm 2015, Luật Kế toán được Quốc hội thông qua, 
có một điều quy định về KSNB và KTNB. Vai trò và vị trí của KTNB trong các tổ chức kinh 
tế tài chính lại được quan tâm, có ai đó và những ai đó đã thấy sự cần thiết của công cụ này vì 
sự an nguy của nền tài chính, của các hoạt động tài chính. Tất nhiên cũng có câu hỏi, vì sao 
lại quy định kiểm toán trong Luật Kế toán?  

      Luật Kế toán (số 88) được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2015, có hiệu lực 
thi hành từ 01/01/2017. Nhưng cho đến nay (8/2018), Chính phủ (trực tiếp là Bộ Tài chính) 
vẫn chưa có văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện. Các tổ chức kinh tế chưa triển khai thi 
hành nội dung này của Luật. Nhiều cơ sở đào tạo (kể cả các trường Đại học kinh tế) chưa có 
nội dung này trong chương trình đào tạo. Lại một lần nữa có sự nghi ngờ về tính khả thi của 
Luật cũng như tính nghiêm minh của Luật pháp Việt Nam.  

    Đây cũng là thách thức cho Việt Nam, khi vận hành hệ thống KSNB và KTNB. 
Thách thức lớn nhất vẫn là nhận thức, chưa có sự nhận thức đúng mức và đầy đủ về KTNB. 
Biết là không có KSNB và KTNB sẽ mất đi sự kiểm soát cần thiết các gian lận và sai sót 
trong quản lý kinh tế tài chính, mất đi khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động quản lý, nhưng 
tâm lý và ý chí chưa muốn hoặc chưa thể chấp nhận sự kiểm soát mang tính tự nhiên đối với 
các quyết định và hành vi trong quản lý. Đồng thời, phần lớn chưa thấy hết trách nhiệm giải 
trình và lợi ích trong từng chức năng, từng vị trí công việc. Trên thực tế, nhiều DN tư nhân, 
DN có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng thương mại và nhiều tổ chức tài chính đã quan 
tâm vận hành hệ thống KSNB, tổ chức KTNB vì sự an toàn, vì hiệu quả hoạt động, hiệu quả 
kinh doanh. 

   Phần lớn các tổ chức tài chính nhà nước, các DN nhà nước và có vốn thuộc sở hữu 
nhà nước chưa vận hành hệ thống KSNB và tổ chức KTNB. Vì vậy, tình trạng gian lận, chiếm 
đoạt, lãng phí tài sản chưa được ngăn chặn, hiệu quả kinh doanh thấp.  
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  Vấn đề đặt ra là từng DN, từng tổ chức tài chính cần hình thành và duy trì một hệ 
thống KSNB hữu hiệu, đặc biệt là hệ thống KTNB làm nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động tài 
chính, kế toán, mà ở đó không chỉ nhấn mạnh hậu kiểm mà quan trọng hơn là kiểm soát trước 
và trong quá trình hoạt động. 

Trong cơ chế hạch toán kinh tế, tính độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DN càng 
cao, hiệu quả kinh doanh của DN càng lớn thì nền kinh tế xã hội, nền tài chính quốc gia mới 
có chỗ dựa vững chắc và ngày càng lớn mạnh. Nếu không đảm bảo được tính độc lập của DN, 
thì DN không thể là nền tảng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tính cạnh tranh và hòa nhập 
vào các nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN) và thế giới. 

Nền tài chính quốc gia Việt Nam sẽ phải dựa vào một hệ thống DN (Nhà nước, tư 
nhân, cổ phần,...) có trình độ kỹ thuật cao để tăng thu nhập quốc dân, phát triển sản xuất, xuất 
khẩu được nhiều hàng hóa, có nguồn thu ngoại tệ lớn và thu hút được vốn đầu tư nước ngoài 
ngày một nhiều. Để DN có thể tồn tại và phát triển một cách vững chắc theo hướng này phải 
thực hiện kiểm toán, trong đó có KTNB. 

Đưa được KTNB vào quy định Luật là một thành công và bước tiến quan trong, nhưng 
triển khai trong thực tế còn là việc rất khó khăn, cần rất nhiều công sức, trí tuệ và sự quyết 
tâm của cả xã hội. Tôi cho rằng, cần phải làm ngay những việc sau đây: 

Trước hết, cần tăng cường tuyên truyền và thống nhất nhận thức về KSNB và KTNB, 
công cụ kiểm soát, sức đề kháng cần thiết không thể thiếu trong từng tổ chức, từng đơn vị. 
Cần phải hiểu, KTNB là công cụ quản lý của các nhà lãnh đạo, của các nhà quản lý để kiểm 
soát, đánh giá, phân tích tình hình hoạt động của DN, của các tổ chức tài chính, đánh giá và 
điều chỉnh chiến lược hoạt động, chiến lược  kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất. KTNB 
cũng là công cụ để phân tích, đánh giá chất lượng của hệ thống kế toán và hệ thống KSNB. 
Có thể nói, KTNB là công cụ giúp cho lãnh đạo DN phân tích hoạt động đầu tư, kinh doanh, 
kiểm soát, đánh giá các chiến lược phát triển kinh doanh của DN, các hành vi quản lý. KTNB 
cung cấp các căn cứ để lãnh đạo điều hành hoạt động, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu 
quả, bảo vệ an toàn tài sản và chiếm lĩnh được thị trường. 

KTNB là công cụ kiểm tra, đánh giá hoạt động của DN ở từng bộ phận, ở tất cả các 
giai đoạn trước, trong và sau quá trình kinh doanh. KTNB là một công việc thường xuyên 
theo yêu cầu và chỉ đạo của lãnh đạo DN. 

  Ở nước ta, các tổ chức tài chính, các DN còn thiếu hệ thống phân tích chức năng, do 
đó việc tổ chức bộ phận KTNB ở các đơn vị là hết sức đúng đắn và cần thiết. KTNB là tai mắt 
cho đơn vị. Mục đích của KTNB là tạo ra công cụ để phân tích toàn bộ hoạt động chiến lược, 
để rút kinh nghiệm trong quản lý, trong điều hành. Đồng thời, đề ra chiến lược phát triển của 
riêng bản thân DN. Thông qua hoạt động kiểm toán mà kiểm soát hoạt động tài chính của tổ 
chức, của DN, đảm bảo chi tiêu có lợi, tiết kiệm, minh bạch về số liệu kế toán. 

Tóm lại, KTNB có hai chức năng lớn là: 

- Phân tích chiến lược hiện tại và dự đoán tương lai. 
- Quản trị rủi ro và Kiểm soát hoạt động tài chính. 
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Cùng với Kiểm toán độc lập, KTNB sẽ giúp cho đơn vị, cho DN có thể công khai Báo 
cáo tài chính với độ tin cậy và củng cố lòng tin, giảm rủi ro cho các nhà đầu tư, các nhà quản 
lý. 

Thứ hai, cần tách bạch KTNB trong các DN và KTNB trong các tổ chức nhà nước, 
các DN nhà nước, Trong các DN, KTNB vì quyền lợi sống còn của các DN, các DN tổ chức 
KTNB trên cơ sở tự nguyện và trên cơ sở nhận thức sự cần thiết của nó, vì chính sự an toàn 
tài sản, tài chính và vì lợi ích của chính DN. Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và khuyến 
khích các DN, các nhà quản lý tổ chức và vận hành có hiệu quả hệ thống KSNB và tổ chức 
KTNB phù hợp cho từng loại hình, từng quy mô hoạt động của DN, hướng dẫn nghiệp vụ và 
đào tạo đội ngũ kiểm toán viên nội bộ. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tài 
chính nhà nước, các DN có vốn sở hữu của nhà nước phải áp đặt mang tính bắt buộc, phải 
thiết lập hệ thống KSNB, thiết lập KTNB. Bởi vì, ở các tổ chức này là tài sản, tiền vốn của 
nhà nước, của nhân dân phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích theo luật pháp, có 
hiệu quả. Các nhà quản lý, các đại diện chủ sở hữu có nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý và sử 
dụng theo chức năng giao phó và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát theo chế định của nhà nước 
ngay từ khâu huy động, tập trung, phân bổ và phân phối cho đến khâu sử dụng và bảo toàn 
phát triển nguồn lực. Cần có hai nghị định riêng biệt của Chính phủ, để quy định và hướng 
dẫn Điều 29, của Luật Kế toán 2015. 

Thứ ba, cần khẩn trương xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện về KSNB và 
KTNB. Các trường đại học cần sớm đưa nội dung môn học KTNB vào chương trình đào tạo, 
trước mặt là môn học cho các chuyên ngành đào tạo quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán, 
tiến tới có thể là một chuyên ngành đào tạo riêng về kiểm soát, KTNB. Tổ chức nghề nghiệp 
kế toán và kiểm toán cần phối hợp với các Trường Đại học để hoàn thiện và chính thức hóa 
chương trình đào tạo, chuẩn hóa chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ. 

Thứ tư, sớm hình thành và thừa nhận nghề nghiệp kiểm tra, kiểm soát và KTNB trong 
nền kinh tế thị trường. Với một nền kinh tế có hàng triệu các tổ chức hành chính, sự nghiệp, 
tổ chức tài chính nhà nước, hàng triệu DN thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ rất cần một đội 
ngũ kiểm soát viên, kiểm toán viên nội bộ có đầy đủ năng lực, kiến thức nghiệp vụ và phẩm 
chất bản lĩnh cần thiết. Đây là đội ngũ các kiểm toán viên nội bộ chuyên nghiệp. Cần sớm tạo 
dựng đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp và thành lập tổ chức nghề nghiệp kiểm toán viên 
nội bộ ở Việt Nam. 

Thứ năm, Đề cao vai trò trách nhiệm của KTNN, trong việc hướng dẫn và kiểm soát 
hoạt động của KTNB ở các cơ quan quản lý tài chính nhà nước, các đơn vị hành chính nhà 
nước. KTNB phải là cánh tay nối dài của KTNN và trở thành một hoạt động không thể tách 
rời của hoạt động KTNN. Hoạt động tài chính nhà nước và hoạt động tài chính trong các DN 
nhà nước phải được kiểm soát trước và ngay trong quá trình huy động nguồn lực, phân bổ và 
sử dụng tài chính nhà nước tại từng đơn vị chứ không chỉ kiểm tra, kiểm soát sau khi hoạt 
động tài chính đã diễn ra. 

Tóm lại, có nhiều việc phải làm nhưng việc thiết lập và vận hành KTNB là việc làm 
cấp thiết, để lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia, để hạn chế gian lận, sai sót trong hoạt 
động tài chính ở từng đơn vị cơ sở, ở từng hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời, KTNB góp phần 
tăng cường quản trị rủi ro, xây dựng và vận hành chiến lược hoạt động của từng tổ chức trong 
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nền kinh tế thị trường năng động và đầy những bất trắc. Hy vọng, công cụ thiết yếu này của 
nền kinh tế thị trường sẽ được vận hành có hiệu quả ở Việt Nam. 
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TRANSFORMING THE INTERNAL AUDIT ACTIVITY: 
AN IMPERATIVE NEED FOR LOCAL BANKS IN VIET NAM 

 

 Dr. Trinh Thanh Binh 

Head of Board of Supervisors 
Vietnam International Bank (VIB) 

 

Credit institutions in Viet Nam regulated under Law on Credit Institutions(1) consist of 
commercial banks, non-bank credit institutions, and cooperative banks. The commercial 
banks are allowed to perform all types of banking activities and for profit purpose. The 
internal audit activity is established under direct supervision of Board of Supervisors 
(hereafter called BOS), which is elected by General Shareholders’ Meeting. As a 
consequence, the internal audit activity is expected to retain organizational independence as 
having direct access to Board of Directors (hereafter called BOD), BOS. 

Local banks under restructuring pressure. The financial crisis in 2008 imposed 
serious consequences on the economy in general and the banking system in particular. 
According to VCBS’s Reports(2), by the end of 2010, Viet Nam had 100 banks and foreign 
bank branches including 5 state owned banks, 37 joint stock banks, 53 of 100% foreign 
owned banks and foreign branches, and 5 joint venture banks. During the period from 2008 to 
2015, banks faced with a chaotic situation characterized by (i) a very high interest rate, up to 
25-35% per year, (ii) unsustainable NPL, (iii) drained liquidity and insolvent problems. The 
situation sent a strong signal of a banking system collapse and forced the authority  to 
announce an interest subsidiary package and the first restructuring program for the period 
2011-2015(3) and followed with the second program for the period 2016-2020(4). By the end of 
2015, after M&A deals and forced sales, the number of local commercial banksreduced to 
33(2). The credit institutions targeted for M&A and forced sales at nil value were classified as 
drained liquidity or insolvency with negative owners’ capital. According to Vietnambiz(5) the 
governor of State Bank of Viet Nam cited 5 subjective reasons causing high bad debts and 
problems of the banking system, including: (i) weak and ineffective credit processes and 
procedures created opportunities  for bank staff and bad customers to make use for their 
personal gain. The control systems failed to perform effectively and neglected code of 
conduct by credit officers, (ii) a number of bank officers failed to comply with code of ethics, 
colluded with fraudsters and bad customers to bypass controls, (iii) restructuring programs 
during last five years gained initial achievements but not solved fundamental weaknesses of 
the banking system and the high bad debt situation, (iv) limited financial resources of credit 
institutions, especially for state owned banks, and (v) State Bank of Viet Nam’s weak 
inspection functiondid not meet the development of credit institutions in the new period, 
together with inspectors’ limited competence and violation of law for some cases. 

Limitations of the internal audit activity and its challenges. Along with the 
restructuring of credit institutions, Sate Bank of Viet Nam took a step by step to create 
comprehensive requirements for internal control framework and placed the internal audit 
activity  as a third line of defense together with first line and second line operating and 
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monitoring internal control systems as required in the circular no. 44(6) and circular no. 13(7) 
which is to replace the circular no. 44 from 1 January 2019.  

The internal audit activity was regulated and provided  a good corridor to perform. 
However, in practice, the internal audit activity faces with many challenges and limitations 
influencing its performance. From practical points of view, the author concerns limitations 
faced by a local bank’s internal audit activity in the following aspects. 

Positioning. Internal audit and internal control are normally misunderstood and used 
in exchange for each other. A big number of staff, evenly managers at a high level do not 
understand clearlyof the internal audit’s role. For a long time, the internal audit activity was 
considered a must have unit according to law but added little value to organization as its main 
focus was on checking the mistakes and compliance of transactions including credits or 
transfers. It was a common practice that internal audit’s findings and recommendations were 
not paid much attention bythe management  and they did not care of correction measures by 
issue owners as it went mainly with old compliance issues. Along with more comprehensive 
regulations on internal audit and internal control system,  the internal audit activity is required 
to take a more proactive role in risk management and assurance. It becomes a helping hand 
for BOS, BOD, CEO to undertake their oversight responsibilities over the operation of 
internal control systems and regulatory compliance. Position of the internal audit  activity is 
dependent on how it wants to transform  towards assurance and advisory roles and level of  its 
involvement in the organization risk management process. 

Organization structure.It depends on each bank, organization of the internal audit 
activity varies. However, a typical structure would be called a department or a center. It 
groups auditors into several teams aligned with geographic locations or divisions and support 
functions. It is also centralized for decentralized. This structure tends to create a specialized 
team for each activity such as retail banking, wholesale banking, or support functions. The 
question might be raised herewith whether the internal audit’s organization is aligned with 
bank’s strategies and help it in achievement of objectives in the most efficient and effective 
ways. As audit team assignments are the center point in delivering annual audit plan, creating 
many control layers between the teams and chief audit officer is not necessary as it could 
slower down information flow. The flat or matrix organizations are more preferable. This 
view is supportive by the requirements at Circular no. 13 that BOSapproves internal audit 
report before sending to BOD and management. In addition, Circular no. 13 specifies risks 
that banks have to manage and controls to manage such risks. In practice, one type of risk 
might occur at several locations and one control might help to manage several types of risks. 
It creates a matrix of risks and controls. In consequence, the challenge here is to answer the 
question: how well risks are managed butnot whether controls works well.  Therefore, the 
internal audit activity is also in question of how to structure itself to best fit to changes in risk 
management framework required by SBV and assure on the design and operation of internal 
control systems. 

Audit methodology.As a common practice, the internal audit activity mainly 
concentrates on checking and detecting compliance issues and violations of internal 
regulations or laws, it is likely seen as “a policeman” who tracks and makes conclusion of 
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what go wrong and who are responsible. The audit approach, therefore, is likely a 
compliance-based approach. While foreign banks and foreign bank branches are familiar with 
the risk-based audit approach, the approach is still not popular with local banks due to its 
limited position, audit staff competence and infant risk management framework implemented 
by banks. The audit method consists of two parts: (i) annual audit plan approved by BOS and 
sent to Sate Bank for report before the start of the next fiscal year. The audit universe consists 
of list of branches, products or units which have not been checked for a period of three year to 
the date of audit start in the plan and branches intuitively considered as a high priority. It 
depends on audit resources but mandatory audits are normally accounted for at least two third 
of total planned audits. The credit risk is the main focus, other risks (market, liquidity, 
operational risks) are still paid by less or little attention; (ii) individual audits are normally 
planned before field visits a weeks, team leaders are rotated among specialized team 
members. The sample size is selected depended on number of team members or size of 
population. As credit operation is a key risk and dominate in branches’ income, the selected 
sample emphasizes significantly on credit files. Auditors checks along with credit process 
(loan origination, appraisal, approval, documentation, disbursement and monitoring) if any 
violations or lack of support documents in the files; the report summarizes findings and 
presents detail of discovered violations, persons responsible and then send to the auditee for 
comment and sign off. Then report sent to the auditee for correction and their supervisors for 
information and follow up. The reports to senior management are usually made on a quarter 
basis on upon their requests; (iii) the audit follow up is normally handled by the internal audit 
itself. The limitation of the audit methodology is that it use traditional compliance approach 
and lack of a foresight anticipation that add value to the auditee in risk management and 
controls. The risk-based audit approach and best practices in audit are not popular with local 
banks. Along with the new regulatory requirements on internal control system and risk 
management framework, the internal audit activity should reengineer its methodology 
applying best practices and international standards for its success. 

Auditors’ competence and compensation. Internal auditors’ competence is the key 
issue faced by local banks in Viet Nam. Auditors in banks are not required to be a certified 
professional. The Circular 13 requires those who act as banks’ auditors having at least 
bachelor degree in economics, business administration, law, auditing and accounting, and 
information technology for IT auditors, and a minimum 2 years of work experience in a bank.  
The concept of a risk-based audit approach is still unfamiliar with many auditors and banks’ 
executives. It is not easy to find a professional who have experience or expertise of internal 
audit best practices or international standards in Viet Nam job market at present. As its 
positioning, the internal audit activity is classified as a back office function. Its reward and 
compensation policy are still under management’s decision and lower than middle or front 
offices. The situation prevents internal audit from recruiting the best talents. Although the 
Amendment Law on Credit Institutions allows BOS to decide the recruitment of internal 
auditors and their compensation, it might take time and strong effort from BOS to bring the 
requirement into practice as it is a change in mindset of top leaders and 
management.Therefore, BOS plays a key role to promote the transformation of the Internal 
audit activity. 
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Data analytics.According to PWC(8), internal audit continues to search for 
opportunities to provide deeper insights and value across the organization to address rising 
pressure from stakeholders, increased regulations, and a dynamic business landscape. To that 
end, 82% of internal audit functions surveyed in PwC’s 2017 State of the Internal Audit 
Profession Study have increased their investment in data mining and data analytics to 
facilitate monitoring of key trends and support continuous auditing. However, many functions 
are finding their analytics programs stalled and in need of a jumpstart. 

Data analytics becomes more and more important for any business in today times. 
Data analytics might be risk-focused or performance-focused and expected to (i) identify 
additional risks, (ii) better understand of existing risks, (iii) provide more assurance coverage 
and (iv) extract and come-out with insights to support management’s decision making 
process. The data analytics level applied for banks depends much on the skill level of staff 
and maturity of the internal audit activity.As internal audit activities for Viet Nam banks are 
in initial stages of development, the skills and methods for data analytics are still not available 
at a large extent. Therefore, it becomes a big challenge for internal audit function to develop 
the competence along with its transformation process. 

Process automation. In fact, internal audit resources are never sufficient to cover an 
absolute assurance on all activities, even a reasonable assurance as banks try to control 
operating budget during difficult periods and concern of cost-benefits that the internal audit 
activity could deliver. According to a survey made by IIA(9), the average ratio of the IA staff 
to total employees in eleven large financial institutions is 0.67% with a range from 0.35% to 
1.32%. In reality, an internal audit function must exist but it could not grow its size in parallel 
with organization’s growth as budget concerns. Therefore, the best solution to gain 
productivityis by increasing the level of automation of audit processes and reports. The 
automated controls in audit processes will also increase the accountability and communication 
practices between auditors and stakeholders. In Viet Nam, although some local banks are 
looking for audit process automation, most of audit tasks are still done manually. Once the 
internal audit function becomes more mature and its application of best practices and 
international standards, the standardized audit software or self-developed ones can be feasibly 
deployed with local banks. 

Internal audit activity to be in transformation.As the new regulatory requirements on 
internal control system is coming in effect and demanding more role and involvement of the 
internal audit activity in the risk management framework, local banks are facing an imperative 
need to transform its internal audit activities into more realizable and satisfactory ones 
towards applying international standards and best practices. MetricStream(10) in its report on 
internal audit best practices quoted “gone are the days when internal audits were limited to 
annual assessments of operational and financial controls alone. Today’s internal auditors are 
expected to do more – to step out of their comfort zones and provide assurance on a range of 
new and emerging risks, while also delivering timely insights to guide key strategic decisions. 
Stakeholders are increasingly relying on internal auditors to help them navigate the choppy 
waters of rapidly changing regulations, large-scale data breaches, complex global business 
ecosystems, and geopolitical uncertainties. How internal audit responds to these expectations 
will determine their success, relevance, and value in the coming years.” 
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Conclusion. For local banks, transformation might take place as an initiative or a 
project. It does matter how the change processes proceed, the application of international 
standards and best practices of the internal audit activity are strongly recommended to ensure 
the success, including but not limit to the following (i) risk based approach as a center of audit 
plans, (ii) increasing foresight and advisory role with valuable insights in risk management 
and control to support the management in decision making process, (iii) sharpening internal 
auditors’ competence and skills in line with international standards and best practices, (iv) 
closely managing stakeholders’ expectations, and (v) data analytics and process automation at 
a maximum possible extent. 
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Abstract 

This study provides new evidence on the extent to which auditors are aware of the use and 
importance of audit technology in an age of industrial revolution 4.0. This study explores 
determinants that influence the use and importance of information technology audits; 
examines the relationship between the use of awareness and the importance of specific tools 
and features of audit firm. By using interviews and questionnaires of auditors at independent 
audit firms in Vietnam, the resultsshow the high importance of using audit technology in 
technical and administrative procedures, particularly for risk assessment. We also conclude 
the use and importance of audit technology is highly valued. The results provide policymakers 
with guidance on the opportunities and challenges of using information technology in the 
audit process in both independent audit and internal audit. 

Keywords: Audit technology, audit software, information technology, Vietnam. 

 

1. Introduction 

Information technology (IT) has been widespread in the global business environment 
for decades, especially with the rapid changes in customer demand and the desire to deal with 
competitors. Compete in providing a timely, better quality service at a lower cost. As a labor-
intensive industry, audits require consistent consistency and efficiency to increase the 
auditor's productivity throughout the audit process. Therefore, the use of information 
technology in the audit process should enhance productivity, provide faster communication, 
and ensure the protection of customer data. In particular, recent auditing tendencies have put 
in place rules that put more pressure on auditing firms to become more efficient and willing to 
compete on price. 

The purpose of this study is to examine the auditor's perception of the use and 
importance of audit technology in the Vietnamese audit market, with an emphasis on 
independent auditors and internal auditors as well. Specifically, the study set out some 
objective as (i) evaluate the use of knowledge and the importance of audit technology by 
auditors, auditors at independent audit firms in Vietnam; (ii) explore the types of audit 
technology tools used in the audit process; (iii) determinedeterminants influencing the use of 
audit technology in the auditing process; and (iv) investigate whether the use of audit 
technology in auditing procedures is relevant to the characteristics of audit firm. Although our 
study considers the use of information technology by independent audit firms doing business 
in the context of Vietnam. 

2. Literature Review 

Globalization in the 1990s has led to the emergence of an important social trend: the 
transition from industrial society to the knowledge society in which information plays a 
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critical role. The development and application of information technology (IT) today signal a 
new era with great social change. Information technology has appeared in Vietnam since quite 
early, it can be said that it appears almost at the same time with the appearance of IT in the 
world. It is a comprehensive branch with many small branches such as telecommunication 
network, multimedia, internet, we can assert that in Vietnam a synchronized infrastructure has 
been built, complete in the information technology system. 

The introduction and expansion of technology to achieve more efficient production 
(Clarke, 1988). In the 1980s, the price of personal computers dropped dramatically to reach 
more people. Business environment has been characterized by the use of IT in enhancing 
business management and supporting decision making regulations. 

According to Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA), over the 
past 25 years, there have been only two independent auditing firms in the past 25 years. 
Certificate of qualification for auditing services, with nearly 11,000 employees working at 
audit firms across the country. 

The use of IT in the audit, which we refer to throughout the research process, is an audit 
technology that plays an important role in enhancing the auditor's ability to audit. (Elliott and 
Jacobson 1987) outlines that audit technology refers to the tools that empower an individual 
to perform auditing tasks. Accordingly to Janvrin et al. (2008), they proposed that auditing 
technologies include audit applications, productivity tools, document review technology, and 
IT professionals. They view the use of audit technology as the level at which auditors use IT 
in each audit task, while the critical view of audit technology is the level of auditors 
significant. Associated with the use of IT in the audit. 

Audit technology in history is called automation. It includes the use of computers in 
processes for complete planning, implementation and auditing to ensure consistent audit 
quality (Manson el al., 1998). However, higher quality audit is not the only motive for 
auditing firms to use IT in the audit process. Auditing standards encourage auditors to apply 
IT auditing tools and auditors (CAATs) in the auditing process, for example: fraud risk 
assessment; Identify articles and other adjustments to be checked; inventory assessment and 
adequacy; select sample transactions from key files; arranging transactions with specific 
characteristics; examine the whole population instead of sampling; have evidence of effective 
control; check the accuracy of electronic files; and repeat the procedure as Receivables Aging 
(AICPA, 2006; 2002a, 2002b, 2002c). 

Previous research has attempted to develop models to explain and predict the success of 
the introduction and use of new technologies. For example, the Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology (UTAUT), developed by Venkatesh et al. (2003), was modified by 
Bierstaker et al. (2014) with audit background. They propose four key determinants that affect 
the adoption of technology: (i) user expectations about system performance; (ii) user 
awareness of the effort required to use the new system; (iii) user perceptions of the role of 
influencers in promoting system use; and (iv)user expectations about the existence of an 
appropriate infrastructure to support the use of the system.Previous evidence suggests that 
technology cannot improve performance unless it is used (eg. (Venkatesh et al., 2003). 
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According to Ismail and Abidin(2009), the level of IT knowledge among auditors is 
lower than their perception of the importance of audit technology. Therefore, we investigate 
the use and importance of audit technology in the technical and administrative procedures of 
the auditing process, as perceived by auditor accountant. 

According to Janvrin et al. (2008) and Bierstakeret al. (2014), the complexity of the 
customer's IT system influences the nature of the test check form chosen. In the context of 
complexity, where auditors rely on control, auditors are more likely to use IT in auditing 
procedures. 

According to Janvrinet al. (2008), the use of audit technology in audit procedures varies 
by firm size. Sundgren and Svanström (2010) argue that audit quality is relatively lower in 
non-Big 4 firms. This is mainly because the auditor depends on fees from a single important 
customer and negatively affects the quality of the audit (Craswell et al., 2002). Differences in 
the quality of audits by firm size compared with the conclusion that Big 4's big firms may 
suffer reputational losses due to their investment in technology and capital. Ismail and Abidin 
(2009) found that the auditors of the four major Malaysian firms rated their overall IT 
knowledge better than the auditors of non-Big 4 firms. 

Venkatesh et al. (2003) investigated the behavior of young and elderly workers using a 
new software system and concluded that this age affects the use of technology. Cleveland and 
Shore (1992) show that older workers are less engaged in vocational training than younger 
workers.Hartono (2012) concluded that IT knowledge of employees, at the management level 
associated with the firm's decision to apply public. Porter and Donthu (2006) found that the 
ease of use of the technology was found to be lower for the less educated. Previous evidence 
shows that less educated users have greater computer anxiety, hindering their ability to learn. 

Abou-El-Soodet al. (2015) initiated and used qualitative and quantitative research to 
develop and validate a measurement technology scale including the following: firm/auditor 
against perception using audit technology in technical audit procedures; auditing 
characteristics compared to determinants influencing the use of audit technology in the 
auditing process; consequences of using audit technology during the audit process. 

3. Research Methodology 

The questionnaire consists of ten questions, divided into five sections, to assess the 
audiences' unawareness of the following aspects: (i) use of IT and its importance in audit 
procedures; (ii) use IT and its importance in administrative procedures; (iii) reasons for using 
audit technology in the auditing process; (iv) limiting the use of audit technology; and (v) the 
type of technology audit tool used in the audit process. This is followed by a section on the 
respondent's demographic data. Most of the answers were measured by a five-point Likert 
scale of 1 to 5, with 1 indicating "little effect", and 5 indicating "very significant". By using 
SPSS software to produce results. 

Data collection and research model 

When developing the investigation, we sent questionnaires to the auditors and assistant 
auditors at independent audit firms in Vietnam by distributing 40 questionnaires to each audit 
firm. We track respondents through the google docs. The result was 126 respondents. 
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  To examine whether the use of perceived audit technology is relevant to the 
characteristics of the firm / auditor, we used the model as follows:  

Figure 1: Research model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particular, the auditing firm convention is equal to 1 if the audit firm is a Big 4 firm 
and equals 0 other firms; Years of experience: 1 if the experience is 5 years or more, 0 if less 
than 5 years. IT qualifications: 1 for university and postgraduate, 0 for 
undergraduate. Function: 1 if the auditor and the auditor, 0 assistant auditors and other. 

Audit technology: Characteristics of the firm/auditor against the perception of the use of 
audit technology in technical audit procedures; Auditing characteristics compared to 
determinants affecting the use of audit technology in the auditing process; Consequences of 
using audit technology during the audit process. 

4. Results and Discussions 

This section begins with a presentation of preliminary results and descriptions. We then 
discussed the results of the auditor's perception of the use and importance of audit technology 
in auditing procedures. The final section provides the result of the connection between the use 
of the perception of the audit technology in the audit procedures and the characteristics of the 
firm / auditor. By using SPSS 22, we have the following results: 

Preliminary analysis and descriptive statistics 

Table 1 shows that 24.6% of the respondents were experienced auditors with 10 years of 
experience at various levels, from auditors to partners, 52% experienced less than 5 years, 5 -
10 years accounted for 34.1%. 

Table 1: Years of Work Experiences 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 5 years 52 41.3 41.3 41.3 

> 10 years 31 24.6 24.6 65.9 

From 5 to 10 years 43 34.1 34.1 100.0 

Total 126 100.0 100.0  

Technology 

of 

Accounting 

Firm Type 

Number of years 

Technology information 

Position 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 18 

About the type of firm, Table 2 shows that about 31% work in Big 4 audit firms and 
69% work in other audit firms. 

Table 2: Types of Audit Firms 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Big 4 39 31.0 31.0 31.0 

Others 87 69.0 69.0 100.0 

Total 126 100.0 100.0  

To review the IT expertise of the auditors in the auditing firm, survey results show that: 
Table 3: Level of information 

Table 3: Type of Audit Firm - IT Expertise Cross Tabulation 

 

IT Expertise 

Total College University After university Intermediate 

Type of audit firm Big 4 8 26 - 5 39 

Others 16 45 4 22 87 

Total 24 71 4 27 126 

The types of auditing tools used in the auditing process, see Table 4, almost auditing 
firms in the big 4 group use custom designed audit software, While other audit firms used 
Microsoft Office for auditing purposes, the majority (87 of the 87 respondents, 58 reported 
using Microsoft Office for audit). 

Table 4: Type of Audit Firm - Audit Software Usage 

 

The audit software usage 

Total Others 
Microsoft 
Office 

Audit software 
self-design 

Type of audit firms Big 4 - 6 33 39 
Others 18 58 11 87 

Total 18 64 44 126 

Looking at Table 5, we find that the number of years of auditing experience over 5 
years in Big 4 audit firms is high (39 out of 39 respondents have experienced over 5 years). 
The number of years of auditing experience in other audit firms is quite young (less than 5 
years). 

Table 5: Type of Audit Firms - Years of Working Experiences 

 

Years of professional experiences 

Total < 5 years > 10 years 
From 5 to 10 
years 

Type of audit firms Big 4 11 11 17 39 
Others 41 20 26 87 

Total 52 31 43 126 

 
Looking at Table 6 we find that almost all audit firms use the audit firm infrastructure: 

Wireless network. 
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Table 6: Type of Audit Firms – Infrastructure Usage 

 

The infrastructure usage 

Total Others 
Network access 
from remote 

Wireless 
network 

Type of audit firms Big 4 - 12 27 39 
Others 11 12 64 87 

Total 11 24 91 126 

Inspection of technology in technical and administrative procedures, look at Table 7 we 
have some following data: 

Table 7: Audit and Administrative Procedures (n=126) 
Items n 1 2 3 4 5 Mean 
I. Audit procedures        
Accept customers 126 12.7 42.9 6.3 26.2 11.9 2.817 
Preparation of audits 126 11.1 15.9 14.3 41.3 17.5 3.381 
Audit planning 126 7.9 13.5 14.3 41.3 23 3.579 
Preparation of audit programs 126 7.9 13.5 11.1 38.9 28.6 3.667 
Check compliance with accounting standards 
and auditing 

126 6.3 18.3 15.1 37.3 23 3.524 

Internal control rating 126 7.9 13.5 12.7 40.5 25.4 3.619 
Risk assessment 126 6.3 18.3 7.1 42.9 25.4 3.627 
Sample 126 7.9 10.3 12.7 40.6 28.6 3.712 
Fraud evaluation 126 4 18.3 9.5 43.7 24.6 3.656 
Evaluation of audit evidence 126 9.5 18.3 7.1 42.9 22.2 3.5 
Calculate, physical examination 126 14.3 19.8 7.9 34.9 23 3.325 
Analytical review 126 11.1 9.5 11.9 44.4 23 3.587 
Check the details 126 6.3 23 11.1 31 28.6 3.512 
Write a report 126 5.6 11.1 8.7 48.4 26.2 3.786 
II. Administrative procedures related to auditing 
Get to know the customer 126 22.2 27 7.9 35.7 7.1 2.786 
Schedule time and cost budgeting 126 11.9 34.9 7.9 35.7 9.5 2.960 
Time / cost calculation 126 12.7 20.6 11.9 46 8.7 3.175 
Assignment of audit team tasks 126 5.6 21.4 12.7 40.5 19.8 3.476 
Record and monitor the costs incurred for the 
audit 

126 2.4 28.6 12.7 33.3 23 3.460 

Commit to the independence of the audit team 126 4.8 25.4 12.7 34.1 23 3.452 
Review the factors that affect independence and 
protection 

126 11.9 24.6 5.6 36.5 21.4 3.310 

Time recording and track rotation KTV in 
charge 

126 5.6 25.4 13.5 38.9 16.7 3.357 

Discuss with the unit director about the audit 
plan 

126 5.6 21.4 11.9 42.9 18.3 3.468 

Maintain / update the file permanently 126 4.8 28.6 9.5 31 26.2 3.452 
Issue invoice to customer 126 8.7 23.8 15.1 33.3 19 3.302 

In which: (1): Very little influence (%); (2) Little influence (%); (3): Neutral (%); (4) 
Influence (%); (5): Big influence (%). 

The results in Part I of Table 7 show that technology audits are widely used in technical 
auditing procedures, reflected by means for the evaluation elements. From the 14 audit 
procedures listed in the questionnaire, Writing the report is the most commonly used audit 
technology (according to the number of responses to the 'used method'), then sampling. 
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Respondents highly valued the importance of using accounting technology in technical audit 
procedures. The use of audit technology in risk assessment was assessed as significant with an 
average of 3.627. Sampling is secondary to importance with an average of 3.712. 

Interestingly, respondents said that fraudulent assessment is a factor that audit 
technology is quite important. However, it is not used appropriately, as disclosed by the 
corresponding rate of use compared to the importance of audit technologyis 43.7% and 
24.6%. Similarly, evaluating audit evidence is understood as a factor in the importance of 
audit technology over its actual value (65.1% of respondents believe that information 
technology has an impact.  This compares to only 9.5% of respondents saying that it is 
actually used but less). 

Part II of Table 7 presents findings on the perception of use and importance of audit 
technology in administrative auditing procedures. Assignment of audit team tasks is 
categorized as administrative procedures when the accounting technology is most commonly 
used, followed by an exchange with the unit management of the audit plan. For the auditor's 
perception of the importance of audit technology in administrative procedures, the use of 
audit technology in assigning audit team tasks is most influential with an average of 3.476. 

The perception of the questioner about the importance of audit technology does not 
necessarily indicate its widespread use in related administrative procedures to 
audit. Calculating the time to change from the budget is one factor that the assessment 
technology is very important because of 46 percent of the respondents. 

Table 8: Reasons for Usage of Audit Technology in an Audit 

Items 1 2 3 4 5 Mean 

To improve the quality of the audit 11.9 25.4 7.1 40.5 15.1 3.214 

To minimize the time and cost of audit tasks 4 9.5 6.3 56.3 23.8 3.865 

To survive in an IT-based audit environment 4 10.3 9.5 54.8 21.4 3.794 

To gain competitive advantage over other firms 4.8 16.7 6.3 38.9 33.3 3.794 

To allows auditor to operate anywhere 5.6 23 11.1 38.1 22.2 3.484 

To better manage the audit process 4 15.9 8.7 53.2 18.3 3.659 

To unite globally 7.9 16.7 10.3 43.7 21.4 3.540 

To meet the expectations of customers 7.1 19 4.8 43.7 25.4 3.611 

To minimize the risk of auditing 7.1 10.3 12.7 40.5 29.4 3.746 

To simplify the audit process 3.2 15.1 6.3 42.9 32.5 3.865 

To pay more attention to risk areas 3.2 14.3 9.5 42.1 31 3.833 

 
As shown in Table 8, the majority of respondents said that the most important reason 

for using audit technology during the audit process is to improve audit quality and minimize 
the time and expense of auditing tasks and to simplify the process, while other respondents 
find that the most important reason for the use of audit technology is to minimize the time and 
cost of auditing tasks, to simplify the audit process and pay more attention to risk areas (i.e. 
3.865 and 3.833). 
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Table 9: Limitations of Usage of Audit Technique from Auditors 

Items 1 2 3 4 5 Mean 

Lack of IT audit training 26.2 31 9.5 20.6 12.7 2.627 

Lack of knowledge / expertise on IT by auditors 8.7 34.9 6.3 36.5 13.5 3.111 

Difficulty in applying software in real situations 5.6 21.4 17.5 32.5 23 3.460 

The risk of losing sensitive information is stored in the 
computer 

7.9 23 11.9 35.7 21.4 3.397 

Difficult to quantify the benefits and costs of IT 6.3 15.9 12.7 41.3 23.8 3.603 

Lack of enthusiasm for IT in senior auditors 4 19 14.3 46 16.7 3.524 

 

On the other hand, Table 9 shows that the difficulty in quantifying the benefits and costs 
of information technology and the lack of enthusiasm for information technology in high-
level auditors are believed to have a great impact on the use Information technology in the 
audit (average level (3,603 and 3,524). Meanwhile, the lack of training in IT audit does not 
affect the audit process (mean = 2.627). 

In general, the respondents emphasized higher quality and higher efficiency than those 
related to the use of audit technology. The main difficulty, however, is the lack of IT training 
and lack of enthusiasm for information technology in auditing and the difficulty of applying 
software in real-world situations. Therefore, firms apply the required audit technology to have 
intensive training programs and focus on corporate culture. A related literature-based 
interpretation of cultural integration. 

Table 10: Results of Usage Increase of Audit Technique 

Items 1 2 3 4 5 Mean 

The assessment of the partner / manager's work was done 
in a timely manner 

7.9 19 12.7 50.8 9.5 3.349 

Experienced staff has more time to focus on high risk 
areas 

3.2 15.1 9.5 42.9 29.4 3.802 

The assessment of partner / manager work has been made 
easier 

1.6 21.4 6.3 50 20.6 3.667 

Emphasis is put on recruiting audits with IT skills 2.4 21.4 9.5 47.6 19 3.595 

Many audit tasks have been simplified 4.8 12.7 12.7 44.4 25.4 3.730 

Job satisfaction of auditors increased 4 15.1 7.9 42.9 30.2 3.802 

Other IT professionals recruited by audit firms 2.4 12.7 13.5 43.7 27.8 3.817 

IT auditors hold higher positions in audit firms 3.2 11.1 15.9 33.3 36.5 3.889 

 

Looking at Table 10, we find that auditors are aware of the importance of information 
technology in auditing, leading IT auditors to hold higher-level positions in auditing firms. 
The higher the clutch (mean = 3,889). Besides that, Other comments also found that the 
application of information technology to the audit of experienced staff has a lot of time to 
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focus on high-risk areas, while increasing the satisfaction of auditors increased (mean = 
3.802). 

Table 11: Characteristics of Audit Firms vs. Perceptions of Audit Technology Usage 
Variables Audit firm 

type 
No. years of 
experiences 

IT level Position R2 

Accept customers 1.108 
(0.27) 

-0.309 
(0.75) 

-3.536 
(<0.01***) 

-2.554 
(<0.01***) 

0.102 

Preparation of audits 1.175 
(0.242) 

-0.259 
(0.796) 

-3.134 
(<0.05**) 

-1.514 
(<0.1*) 

0.57 

Audit planning 0.884 
(<0.05**) 

1.912 
(<0.05**) 

-0.643 
(0.521) 

-1.549 
(<0.1*) 

0.23 

Preparation of audit programs 2.252 
(<0.05**) 

3.427 
(<0.01***) 

-2.689 
(<0.05**) 

-1.509 
(0.134) 

0.139 

Check compliance with accounting 
standards and auditing 

2.395 
(<0.05**) 

2.342 
(<0.05**) 

2.259 
(<0.05**) 

-2.217 
(<0.05**) 

0.583 

Internal control rating 0.931 
(0.354) 

1.058 
(0.292) 

-1.615 
(<0.1 *) 

-0.862 
(0.39) 

0.105 

Risk assessment 0.149 
(0.882) 

2.019 
(<0.05**) 

-1.493 
(<0.1*) 

-1.721 
(<0.05**) 

0.26 

Sample 0.379 
(0.705) 

3.114 
(<0.05**) 

-2.358 
(<0.05**) 

-2.850 
(<0.05**) 

0.36 

Fraud evaluation 4.171 
(<0.1*) 

1.679 
(<0.1*) 

-2.295 
(<0.05**) 

-1.671 
(<0.1*) 

0.453 

Evaluation of audit evidence 0.530 
(0.597) 

0.627 
(0.532) 

1.541 
(0.126) 

-1.111 
(0.269) 

0.03 

Calculate, physical examination 1.274 
(0.205) 

-0.03 
(0.998) 

-0.649 
(0.517) 

-1.381 
(0.17) 

0.024 

Analytical review -0.664 
(<0.05**) 

2.616 
(<0.01***) 

-1.10 
(0.274) 

-2.362 
(<0.05**) 

0.297 

Check the details 1.587 
(<0.1*) 

-0.209 
(0.835) 

-1.311 
(0.192) 

-2.117 
(<0.05**) 

0.23 

Write a report 1.306 
(<0.1*) 

2.896 
(<0.01***) 

-1.551 
(<0.1*) 

-2.588 
(<0.01***) 

0.32 

Note: *, ** and *** express the meaning at 10%, 5% and 1% respectively 

The results in Table 11 illustrate the connection between the perception of the use of 
audit technology in auditing procedures and the characteristics of the firm/auditor. The 
coefficients of interceptions are not reported. 

The type of auditing firm involved in the use of audit technology, however, some audit 
procedures are not statistically significant such as customer acceptance, audit preparation, 
internal audit evaluation, risk assessment, sampling, audit evidence, physical examination (P-
values of 0.27, 0.242, 0.354, 0.882, 0.705, 0.597; 0.205 respectively). 

As we have speculated, the number of years of experience is related to the use of audit 
technology in auditing procedures. Therefore, many years of experience auditors are in the 
firm, they are less likely to be aware of the use of audit technology to be in the audit 
procedures. Achieved results are conventional for most audit procedures. For audit procedures 
to accept customers, prepare audits, internal control assessment, audit evidence evaluation, 
material examination calculations, detailed test results are not significant at 0.1 (p-values are 
0.75, 0.796, 0.992, 0.532, 0.998, and 0.835 respectively). Whereby, workers have little 
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business more knowledge of technology is useful in enhancing their work Improve 
productivity and productivity. Therefore, technology can be considered a competitive industry 
to advance their career advancement. 

For IT qualifications, the results show that the level of IT expertise of active auditors is 
closely linked to the use of audit techniques in auditing procedures. Users with more expertise 
have overcome any technological worries. 

  Information and focus on the usefulness of technology, while those who use less 
information technology are interested in using IT easily. However, the IT level of the auditor 
does not affect audit procedures: auditing, calculating, material inspection, analysis and 
detailed examination (p-values: 0.532, 0.998, and 0.835). 

As far as positions are concerned, we find that the position influences the use of 
information technology in the audit technique. The higher the position, the more information 
technology is required. 

  The coefficients of most audit procedures are significant at the normal level. An 
explanation of the negligible results for some audit procedures is that the respondent is 
considered Lack of knowledge / expertise in IT auditors as one of the primary obstacles to the 
use of audit technology. Overall, our results confirm our expectation. 

Table 12: Characteristics of Audit Firms vs. Determinants Impacting Audit Technology 
Attributes Audit firm 

type 
No. years of 
experiences 

IT level Position R2 

To improve the quality of the audit -0.196 
(0.845) 

2.455 
(<0.01***) 

1.138 
(<0.1*) 

-2.492 
(<0.01***) 

0.289 

To minimize the time and cost of audit 
tasks 

2.021 
(<0.05**) 

1.353 
(<0.1*) 

-1.673 
(<0.1*) 

-1.119 
(0.246) 

0.25 

To survive in an IT-based audit 
environment 

-0.115 
(0.908) 

3.114 
(<0.05**) 

1.955 
(<0.05**) 

-1.487 
(<0.1*) 

0.32 

To gain competitive advantage over 
other firms 

0.799 
(0.426) 

1.271 
(0.206) 

-0.853 
(0.395) 

-1.7656 
(<0.1*) 

0.182 

Allows auditors to operate anywhere -0.53 
(0.958) 

1.299 
(0.196) 

0.52 
(0.604) 

0.586 
(0.559) 

0.027 

To better manage the audit process 2.275 
(<0.01*) 

1.115 
(0.252) 

0.15 
(0.988) 

-1951 
(<0.1*) 

0.275 

To unite globally 1.957 
(<0.1*) 

2.883 
(<0.01***) 

0.073 
(<0.1*) 

-0.06 
(0.544) 

0.327 

To meet the expectations of customers 1.605 
(<0.1*) 

2.798 
(<0.01***) 

0.083 
(0.934) 

-2.214 
(<0.05**) 

0.296 

To minimize the risk of auditing 0.813 
(0.418) 

0.711 
(0.479) 

-2.118 
(<0.05**) 

-2.318 
(<0.05**) 

0.264 

To simplify the audit process 2.484 
(<0.01***) 

1.289 
(0.2) 

-2.029 
(<0.05**) 

-2.212 
(<0.05**) 

0.298 

Pay more attention to risk areas 1.406 
(<0.1*) 

2.267 
(<0.05**) 

0.758 
(0.45) 

0.441 
(0.66) 

0.302 

Note: *, ** and *** express the meaning at 10%, 5% and 1% respectively 

 

Audit implementation is conducted by using audit technology has some consequences 
as below: 
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Table 13: Consequences of Audit Technology Usage in Audit Performance 

Attributes Audit firm 
type 

No. years of 
experiences 

IT level Position R2 

The assessment of partner/manager's 
work was done in a timely manner 

-1.217 

(0.226) 

1.472 

(<0.1*) 

1.354 

(<0.1*) 

-0.333 

(0.74) 

0.195 

Experienced staff has more time to 
focus on high risk areas 

-0.331 

(0.741) 

3.183 

(<0.01***) 

1.508 

(<0.1*) 

-0.440 

(0.660) 

0.306 

The assessment of partner / manager 
work has been made easier 

0.08 

(0.936) 

0.717 

(0.475) 

-7.95 

(0.428) 

-1.242 

(0.217) 

0.134 

Emphasis is put on recruiting audits 
with IT skills 

-1.343 

(<0.1*) 

2.252 

(<0.05**) 

0.061 

(0.952) 

-2.240 

(<0.05**) 

0.287 

Many audit tasks have been simplified 0.913 

(0.363) 

1.508 

(0.134) 

-0.3 

(0.765) 

-1.217 

(0.226) 

0.167 

Job satisfaction of auditors increased 0.847 

(0.398) 

2.049 

(<0.05**) 

-0.824 

(0.412) 

-0.588 

(0.558) 

0.125 

Other IT professionals recruited by 
audit firms 

1.827 

(<0.1*) 

1.43 

(<0.1*) 

-5.4 

(0.59) 

-1.787 

(<0.1*) 

0.223 

IT auditors hold higher positions in 
audit firms 

2.858 

(<0.01***) 

0.882 

(0.380) 

-0.825 

(0.411) 

-1.161 

(0.248) 

0.269 

Note: *, ** and *** express the meaning at 10%, 5% and 1% respectively 

 

Looking at Table 12 shows the results of examining the relationship between cognitive 
reasoning using audit technology in the auditing process and demographic characteristics of 
the participants. Highly educated, postgraduate, and cognitive respondents improved audit 
quality, reduced audit time and costs, reduced audit risk, and simplified process Audit is the 
most important in the use of audit technology. On the other hand, when respondents have 
more years of experience, they perceive that the reasons are not relevant weight. This end 
result may be due to years of experience with relatively low levels of participation in IT 
training, by reducing confidence in their ability to learn (Cleveland and Shore, 1992). The 
respondents had a large number of ICT specialists considering all the significant reasons, 
while respondents at management level, supervisory level, or partner level thought that the 
most important reasons for using the test technology The math is to minimize the time and 
expense of task audit, to minimize audit risk, and to pay more attention to the risk area. In 
general, the global coefficients are consistent and satisfying customer expectations are 
negligible at levels usually, common, normal. However, the significance of the determinants 
increases with the level of IT expertise of the auditor. 

Regarding the link between the cognitive consequences of using audit technology and 
the characteristics of the respondents, the results in Table 13 reveal that respondents have a 
graduate degree, With less experience, Knowledge of IT and management positions is 
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recognized by the review of the work of the partners / managers and Emphasis on recruiting 
IT auditors is one of the most important consequences. 

Overall, these findings are consistent with previous results that respondents with 
postgraduate education and IT expertise are more affected by perceptive ease of use. 

5. Conclusions and Recommendations 

Although auditing standards encourage the use of information technology in auditing, 
previous studies lacked the use of accounting technology in industrial revolution markets 4.0. 
The contribution of our article stems from its application to a revolutionary 4.0 technology 
environment, unlike previous studies that focused primarily on development markets. These 
results are particularly relevant for auditors, managers, and the academic community on 
improving the quality of audits by using audit technology. 

Audit technology is widely used in both technical and administrative audits of 
Preparation of Working Documents and Sampling. Auditors generally consider audit 
technology to be most important in risk assessment and sampling. For the use and importance 
of audit technology in administrative auditing procedures, issue customer invoices and 
summarize the results to review the top-ranked list. The leading reason for using audit 
technology is that it is important to improve the quality of auditing. However, the lack of 
auditor training and Lack of knowledge / expertise in IT of auditors are considered as the 
main constraints to the use of audit technology. This reflects a general cultural trend that 
needs further investigation. 

The determinants are most likely to explain why the nature and extent of interaction 
differ between the Big 4 and the non-Big 4 firms including their training facilities, expertise, 
and administrative support. Such determinants can affect the degree of cultural integration and 
reflect appropriately the adoption of IT in Vietnamese audit firms. To investigate the impact, 
if any, of such determinants, requires an interview-based survey to assess the extent of the 
cultural integration process and its potential impact on IT levels. And / or respondents' 
perceptions of the use of IT in the audit process. 

Finally, regarding the relationship between the use of the recognized technology and the 
characteristics of the firm / auditor, our evidence suggests that the use of technology audits in 
auditing procedures The assessment is significant when the IT auditor level increases, and 
when the auditing firm is a large firm 4, while the use of audit technology in auditing 
procedures is reduced by the auditor's experience. More detailed analysis provides rich results 
on specific determinants that shape the perception of respondents about the importance of 
audit technology. This perception is significantly affected by the demographic characteristics 
of the auditor. These results have significant implications for the decision to apply audit 
technology in audit firms. 

There are some limitations to this study. First, the main limitation of this study is the 
relatively small number of responses. Although respondents may be the ones who are most 
concerned about the issues being investigated and therefore, as can be said, are also the most 
informed, their views may not represent those people are not respondents. Second, the sample 
was not balanced because respondents from other audit firms were over represented by Big 4's 
big firms. 
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Abstract 
The internal audit activity can be organized internally or outsourced. Many companies 
outsource their internal audit activities to outside service providers.There are several 
benefits as well as drawbacks to outsourcing internal auditing. The purpose of this study is 
to explore the realities and capabilities of outsourcing internal audit activities of listed 
companies in Vietnam as one of the developing countries. The results of the study reveal 
that a large proportion of Vietnamese listed companies has internal audit function and 
adequate internal audit staff. These results may indicate to the increasing recognition of 
the internal audit function by Vietnamese listed companies. However, internal audit 
functions in many companies have not really effective. This study also give some 
recommendations for enhancing outsourcing internal audit activities in Vietnamese listed 
companies.  
Keywords: internal audit, outsourcing, corporate governance. 

 

1. Introduction 

From a traditional perspective, the internal audit function is designed to protect assets 
of a business and to assist in providing reliable accounting information to managers for 
decision-making purposes. However, the failure of US businesses (such as Enron, 
WorldCom), as well as in Europe (such as Ahold, Parmalat ...) and other parts of the world 
has undermined confidence of the public in respect of not only the related auditing firms but 
also the general accounting and financial professional. That has led to increase interest in 
corporate governance and the role and responsibility of different parts of corporate 
governance, including internal auditing in recent years. The Internal Audit Institute (IIA, 
1999, 2017) has provided the definition of internal auditing: Internal audit is an independent 
and objective assurance and consultancy which improve the operation of the business. Internal 
auditors help companies achieve their business objectives by providing a systematic, 
disciplined approach to assessing and enhancing the efficiency of risk management, control 
and governance. This definition demonstrates that the role of internal auditors has shifted 
from assessing compliance and asset protection to assurance and advisory services to add 
value to the enterprise through oversight roles, assessing and improving risk management, 
control and governance processes, and enhancing stakeholder value (Bou-Raad, 2000). 

As such, the internal audit activity can be organized internally or outsourced. Many 
companies outsource their internal audit activities to outside service providers (such as, 
accounting firms, consulting firms, or other services providers). This trend began in the 
1980s, when companies experimented with outsourcing many activities that historically had 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 28 

been performed internally. In 2002, 54 percent of companies in the US surveyed by the 
Institute of Internal Auditors (IIA) were using third parties to perform some or all of their 
internal audit work. A 2006 study found that 33 percent of public companies in the US were 
outsourcing the internal audit activity, while 15 percent of privately held companies were 
outsourcing internal auditing.Studies have found that companies commonly use inhouse 
internal auditors for activities that require firmspecific investments and support the company’s 
strategy, whereas companies often outsource internal audit activities that are more generally 
applicable. The studies also reveal that companies using internal audit services frequently will 
tend to have inhouse internal audit staffs, while those that use internal audit services 
infrequently will tend to outsource internal auditing. 

2. Literature Review 

The outsourcing of internal auditing is just one part of a larger trend of outsourcing 
that is taking place across organizations. It is a relatively new phenomenonand, accordingly, 
has yet to receive widespread and intense study in academic circles.As for the size of the 
market for outsourced internal audit, Kusel et al. (1997) reportedthat 21% of US companies 
and 31% of Canadian organizations currently outsource atleast a part of their internal audit 
function, with 30% of the non-outsourcers indicatingthat they intend to outsource in the 
future. 

The most comprehensive study of internal audit outsourcing is an IIA 
ResearchFoundation monograph entitled "The Outsourcing Dilemma: What's Best for 
InternalAuditing" (Rittenberg and Covaleski, 1997). That document describes the nature 
ofinternal auditing, noting that it is a dynamic and changing profession. The authorsgathered 
information from parties on all sides of the outsourcing issue - theoutsourcing companies, the 
service providers, regulators, and internal auditorsthemselves. Based upon their study of each 
of the major firms, they state that Big 6firms see internal auditing as more of a management 
consulting service than atraditional audit service, one that is expected to experience growth 
rates of up to 40%over the next few years. With regard to independence, the authors see 
potentialproblems resulting from a mutuality of interests and from increased fees. 

Carey et al. (2006) found that 45% of Australian companies outsourced some or all of 
their internal audits. Similarly, Dickins and O'Reilly (2009) note that 77% of US listed 
companies outsource part of their internal audit work, with 15% outsourcing more than half of 
this work. However, Caplan and Kirschenheiter (2000) provide contradictory results. 
Accordingly, Caplan found that encouraging outsourcing often increases the risk, including 
the difficulty of control, the independence of external auditors ... However, the separation of 
audit-firm staff performing the outsourced internal audit from those performing the financial 
statement audit has a significantly positive impact on their perceptions. Also, Swanger and 
Chewning (2001) suggest that financial analysts’ perceptions of auditor independence are 
negatively affected when the internal and external audits are performed by the same certified 
public accountant firm, but only if there is no separation of the two audit staffs. Gramling and 
Vandervelde (2006) find that, while the external auditors assess internal audit objectivity as 
higher when the provider was another accounting firm, the internal auditors assess objectivity 
to be higher when internal audit was provided in-house. Abbott et al. (2007) suggest that 
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some forms of outsourcing certain internal audit functions (such as auditing of irregular 
operations) may not bring real benefits to corporate governance. In addition, outsourcing of 
internal audits often tends to lead to economic constraints and affects to the independence of 
external auditors.  

Although research papers on outsourcing or self-organization of internal audit 
functions are more common in developed countries, very few studies related to this field are 
conducted in developing countries. Therefore, the purpose of this study is to explore the 
realities and capabilities of outsourcing internal audit functions of listed companies in 
Vietnam as one of the developing countries. 

3. Legal background for internal auditing activities in Vietnam 

In Vietnam, internal audits have been mentioned more than two decades ago, as 
reflected in the Finance Ministry's Decision No. 832 / QD-BTC of 1997 regulating the 
internal audit regulations and the State Audit Law in 2005. However, in recent years, internal 
audits have been paid much attention. 

Specifically, the revised Accounting Law takes effect from January 1st, 2017 for the 
first time regulating internal auditing. According to Article 39 of the Accounting Law (2015), 
internal audit is the examination, assessment and supervision of the adequacy, efficiency and 
effectiveness of internal control. 

Internal auditors have the tasks of checking the suitability, effectiveness and efficiency 
of companies’ internal control; examining and certifying the quality and reliability of 
economic and financial information of financial statements and management accounting 
reports before submitting them for approval; inspecting the observance of operation 
principles, management, compliance with law, financial and accounting regimes, policies, 
resolutions and decisions of leaders of accounting units. 

At present, the Draft Decree on Internal Auditing has been submitted to the 
Government by the Ministry of Finance for its comments and, in the future, if it is 
promulgated, it will help to standardize the definition, position, role, the methodology for 
conducting internal audit in accordance with international standards issued by the 
International Institute of Internal Auditors (IIA) provides the basis for more advanced internal 
audit. Accordingly, in order to ensure independence and objectivity, to prevent inequity, 
prejudice and conflict of interest, the Draft Decree provides quite strict regulations. For 
example, the chief audit executives, internal auditors, internal audit assistants are restricted to 
audit the internal regulations, policies, procedures, and processes for which they are the 
primary responsible person in elaboration of those regulations, internal policies, procedures 
and processes; chief audit executives, internal auditor, internal audit assistant must not have 
conflicts of rights and economic interests with audited units and sections; The chief audit 
executives, the internal auditor and the internal audit assistant will not be allowed to audit the 
units or sections where such unit's managers are related persons; Chief audit executives, 
internal auditors and internal audit assistants will not be allowed to participate in the audit of 
activities or sections where they are responsible for carrying out their operations or managing 
such departments within 3 years; There must be inspection measures to ensure the 
independence and impartiality of the internal audit activities right in the course of performing 
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the audit at the audited units and sections and in the period of making or sending audit 
reports; The audit records in the internal audit report must be carefully analyzed and based on 
the data and information collected to ensure objectivity. In particular, the results of the 
performance of the duties of the internal audit chief must be regularly inspected, reviewed and 
evaluated by the direct manager of such personnel. 

According to the Draft Decree, listed companies are obliged to organize the internal 
audit.It is undeniable that these regulations are enforceable in Vietnam, especially for listed 
companies, which are important to the public as well as the economy. However, if the Decree 
is issued without preparation, it will cause many difficulties for businesses. 

The first difficulty in implementing this regulation is the human resource challenge. 
According to the draft, internal auditors must meet many criteria such as having bachelor or 
higher degree in subjects in accordance with auditing requirements, full knowledge and 
always up to date on the real field of current internal audit; Having worked for more than 5 
years in the specialized field of training, or for 3 years or more working in the companies, or 
for 3 years or more as an auditor, accountant or auditor; Have general knowledge and 
understanding of law and operation of the companies; Ability to collect, analyze, evaluate and 
synthesize information; Have knowledge, skills in internal audit. With the chief audit 
executives, in addition to the standards as for internal auditors, they must have bachelor or 
higher degree in one of audit, accounting, finance, economics, business administration, bank, 
or law. If they do not have a bachelor degree in one of the above-mentioned specializations, 
they must have an internal audit certificate issued by an international professional 
organization for internal audit or an accounting expert certificate and have at least 5 years of 
practical experience in auditing, accounting, finance, control or inspection. 

The second difficulty is to ensure the objectivity and independence of the internal 
audit department. It is funded by enterprise, but it has the function of auditing other 
departments, even the Executive Board. Therefore, the internal auditors should have sufficient 
knowledge and be empowered to ensure their functions. 

Therefore, in order to prepare the foundation for Vietnam's legal requirements, 
Vietnamese listed companies need to gradually establish internal audit functions in their 
businesses. In the short-term, if Vietnamese listed companies do not meet the conditions of 
resources, they may consider outsourcing the internal audit service. However, through the 
survey results of this study, the outsourcing of internal audit services is still relatively new to 
Vietnamese enterprises. 

4. Benefits and drawbacks of outsourcing internal audit activity 

Out-sourcing is the substitution of internal capacity with an external organization’s 
capacity. In internal auditing, out-sourcing pays an outside firm to handle the internal 
auditing.  

There are several benefits as well as drawbacks to outsourcing internal auditing. Some 
potential benefits cited for outsourcing include: 

(i) Quick start-up and execution of work by the outsourcing organization: For companies 
starting to perform internal auditing, it may be more efficient to use an existing outside 
organization rather than building one’s own internal department from scratch. 
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(ii) More Qualifed staff: An outside firm might assert that its claim of a more qualified 
staff refers not so much to their audit teams as to the resources of the firm as a whole. 
Howevcr, well-staffed and well-managed intemal audit departments have even superior 
resources available to them.  

(iii) A variable cost arrangement rather than having fixed costs: the payment of outsourced 
internal auditors using an arrangement rather than paying fixed salaries to employees. 

(iv) Access to more resources than the company would have on its own: An outside firm 
would have a larger talent pool of internal auditors from which to obtain expertise in various 
auditing techniques and risk areas, as well as expanded geographic coverage through trained 
personnel who possess local knowledge; and 

(v) Potentially more independence and objectivity: because outsourced internal auditors 
are contractors rather than employees, and thus not subject to the same potential degree of 
control by management as would be internal auditors who are employees. The potential for 
increased independence and objectivity is corroborated by a study that found that outsourced 
internal auditors advocated managements position to a lesser extent than in-house internal 
auditors 

On the other hand, potential drawbacks of outsourcing include: 

(i) Internal auditors who do not have much knowledge about the company’s business 
processes and operations; 

(ii) Internal auditors lacking relationships and networks throughout the company; 

(iii) Internal auditors whose allegiances are to the outsourcing firm rather than to the 
company; and 

(iv) Not having a department where company employees can rotate through, learning 
about internal controls and expanding their knowledge about different facets of the company’s 
operations to better prepare them for future roles in the company as internal audit departments 
are frequently training grounds for managerial positions elsewhere in the company. 

5. Research Methodology 

The study involved a mailed questionnaire survey (available on request from the 
corresponding author). Closed questions were used to avoid ambiguous interpretation, to 
make answer coding easier, and to facilitate statistical analysis. The questionnaire survey 
includes demographic questions in addition to 3questions that aim to explore the insourcing or 
outsourcing arrangements of internal audit function. In survey questions, respondents were 
requested to indicate if internal audit function is performed by outside services providers or 
by in-house internal audit department and provide details concerning, if internal audit function 
has been done by internal auditors, the position of internal audit function in the organizational 
structure. The questionnaire survey was directed to the managers of internal audit function. 
Accordingly, the questionnaire survey was mailed to 97 of the managers of internal audit 
function in Vietnamese listed companies. 46 of the managers of internal audit function were 
responded to the survey resulting in a response rate of 47.42 percent. The questionnaire 
responses form the primary basis for data analysis. 

6.Results 
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6.1. Demographic profile of respondents 

The analysis of respondents’ demographic characteristics indicates that 83 percent of 
the respondents have at minimum an undergraduate academic degree in accounting. The 
average working experience of the respondents in their present position was 3.9 years and in 
the firm was 6.3 years, indicating that they had adequate knowledge of the firm and its 
internal processes. 

6.2. Descriptive analysis 

The study examined the insourcing versus outsourcing arrangements of internal audit 
function. Some companies have been engaging independent public accounting firms and other 
outside professional in recent years to perform work that traditional has been done by internal 
auditors. These arrangements are often called internal audit outsourcing. Since the 
maintaining of internal audit department by Vietnamese companies is still voluntary, 
respondents were asked to indicate if internal audit function is performed by outside services 
providers or by in-house internal audit department and provide details concerning, if internal 
audit function has been done by in-house internal auditors, the position of internal audit 
function in the organizational structure. 

About 42 of internal audit mangers (91.3 percent) indicate that internal auditing is 
performed by in-house internal audit department. Internal auditing may be conducted by a 
formal department in the firm’s organizational structure or may be conducted as a part of the 
work of accounting department. So, respondents were also asked to indicate if internal audit 
activity, which has been done by in-house internal auditors, is performed in a formal 
department or as a part of the work of accounting department. About 39 of respondents (92.9 
percent) indicate that internal auditing is conducted by a formal department in the firm’s 
organizational structure compared to only three (7.1 percent) who indicate that internal 
auditing is conducted as a part of the work of accounting department. These results may 
indicate to the increasing recognition of the internal auditing by Vietnamese listed companies. 
However, about 18 of respondents (42.9 percent) indicate that internal auditing  is not 
respected in the business, there is no efficient support from the management so the operation 
of internal audit department has not really effective. 

7. Discussions and Recommendations 

7.1. Discussions 

Recent internal auditing plays a critical role in corporate governance by providing a 
wide spectrum of assurance and consulting services. To be effective, internal auditing should 
be given the appropriate status in the organization to enable the activity to exercise 
organizational independence and individual internal auditors to act objectively. Internal 
auditors should possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform their 
individual responsibilities. The management support with resources and commitment to 
implement the internal audit recommendations is essential in attaining internal audit 
effectiveness. Also, internal auditing needs to expand its traditional activities from 
compliance assurance and assets safeguarding to value-added assurance and consulting 
services through its role in monitoring, evaluating, and improving risk management, control, 
and governance process.  
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The study aims to explore the features of internal auditing in Vietnamese listed 
companies. The results of the study reveal that a large proportion of Vietnamese listed 
companies has internal audit function and adequate internal audit staff. However, internal 
audit activities in many companies have not really effective. These resultsmay indicate to the 
increasing recognition of the internal audit activity by Vietnamese listed companies. These 
results are inconsistent with some researches in prior literature. For example, Carey et al. 
(2006) find that 45 percent of Australian firms have outsourced some or all of their internal 
audit activities; Dickins and O’Reilly (2009) find that 77 percent ofUSmiddle-market firms 
have outsourced some portion of their internal audit work, with 15 percent outsourcing more 
than half of this work. 

7.2. Recommendations 

The issue of outsourcing the internal audit activity carries serious implications for 
internal auditors, internal audit leaders, management and board of director of listed 
companies. For some companies, outsourcing can be perfect solution, while for others it is 
neither cost-effective nor efficient. This depends on factors such as the efficiency of the 
current internal audit department, the size of the company, and the cost of outsourcing 
arrangements. However, to catch up with the international trend, in the near future, 
Vietnamese listed companies should consider outsourcing internal auditing to enhance this 
activity in corporate governance. If following this model, Vietnamese listed companies should 
consider factors that may affect the quality of outsourced internal auditing services, including: 
The outsourced internal auditors need to have a clearly defined mission that was continually 
reinforced by company management; There is excellent communication, both formal and 
informal, between the outsourced internal auditors and top management; there are strong 
relationships between the outsourced internal teams and audit committees; Outsourced 
internal auditors should be willing to be measured according to the value-added services they 
provided to the company; The outsourced providers should have expertise and experience in 
IT auditing and were willing to obtain additional assistance when necessary; The outsourced 
internal auditors should be responsive to the needs of the company and eager to bring their 
insights into discussions about problems and potential solutions…. 

------------------------- 
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Abstract:  
Today auditing plays an important role in corporate governance. Internal auditors have 
derived from the desire of the managers. This study analyzes the current situation of 
internal audit organization and operations in Vietnamese firms, thus pointing out the 
limitations and causes of limitations and proposing solutions to perfect the organization 
and Internal audit activities in the firms. 
Keywords: Auditing, Internal Auditing; Internal control; Auditor. 
 
1. Introduction 

 Internal auditing is an independent, objective consulting activity, an effort designed to 
add value and improve an organization's performance. According to the Internal Audit 
Institute (IIA, 2009), "Assisting an organization accomplishing its goals by providing a 
systematic and disciplined approach to assessing and improving the effectiveness of 
governance of risk management, control and management processes". 

 Internal auditing has been around for a long time, but only since the financial scams of 
WorldCom and Enron in the 2000-2001 period and especially when the US Sarbanes-Oxley 
Act was established in 2002. This law requires companies listed on the US stock market to 
report on the effectiveness of the company's internal control system. 

 After the global economic crisis, economic managers around the world have re-
evaluated the models and found the role of risk management as well as the role of internal 
audit has become increasingly important. Companies are more active in identifying risks, 
especially critical ones, that can have a negative impact on their business systems. At the 
same time, they develop more effective methods, programs and approaches to auditing. 

As can be seen, internal auditors play a role as guardians of value to the business. The 
internal auditor is an independent observer, ensuring that the company's operations comply 
with national laws, business ethics, and company operating regulations. Internal auditors are 
responsible for identifying errors in the business operations of the firm, acting as consultants 
and guiding the board of excecutive managers and the board of directors to the risk control. 

 The next function of internal audits is to help business owners limit weaknesses in 
corporate governance and management systems. By analyzing, inspecting and monitoring the 
operating procedures of the departments, internal auditors will provide advice to help the 
company operate more efficiently and effectively. In fact, in the world, companies with 
effective internal audit functions are less likely to cheat and perform better. 

 The role of internal auditors emerges and attracts management attention to potential 
risks, establish acceptable risk limits, and provide operational support. Through their 
activities, internal auditors are responsible for highlighting the internal control system of the 
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organization. In the meantime, they must take measures to ensure that managers have a proper 
functioning of the system. 

 An expanded role of internal auditors is to work effectively in the processes of 
integrity. Another function of internal audit is to assess the limits of risk allowed in the 
company, activities and reports to be performed. In the meantime, another role is to check 
whether there is a making decisions and processes compatible with the ethics and politics of 
the entity and the degree of risk allowed.  

 According to IIA, internal auditing is an independent function within the unit. Internal 
auditors have the highest degree of independence when reporting results to the highest level 
of responsibility, ie, the CEO, and the reporting to the board of directors through a specialized 
unit. This specialized agency should have independent members and expertise in accounting 
and auditing. The specialized agency is also responsible for monitoring the risk, compliance, 
accounting and auditing functions. The Board of Directors has the authority to appoint, 
dismiss and determine the salary of the Chief Internal Auditor. Internal auditors and internal 
audit personnel must have the necessary expertise, knowledge and skills together with 
necessary certificates and qualifications. Internal auditors perform audit and advisory tasks 
related to internal control, risk management and governance within the unit. Internal auditors 
are not involved in control activities or management responsibilities in their day-to-day 
operational procedures to ensure their impartiality. 

 As such, internal auditors represent an independent, neutral objective of insurance and 
advisory activity that aims to improve companies, operations and create added value for them. 
The role of internal auditors emerged and attracted management attention to potential risks, 
established acceptable risk limits, and provided operational support. Through its operations , 
the internal auditors are responsible for highlighting the internal control system of the 
organization. 

2. Current Situations of Organization of Internal Audit at Vietnamese Firms 

 The organization and operation of internal audit in firms in Vietnam is regulated in 
Decision No. 832-TC / QD / CDKT on the issuance of the Regulation on Internal Audit 
(Internal Audit) applicable to State Enterprise (Enterprise); Circular No. 171/1998 / TT-BTC 
of December 22, 1998 guiding the implementation of internal audit at State firms, whereby 
the internal audit system shall apply to State firms. Internal auditing includes auditing, review, 
evaluation, management and monitoring activities for all public bodies and organizations to 
ensure the economy, efficiency and effectiveness of operations, governance of the unit. 

In recent years, new internal audits have been more concerned. Specifically, the 
revised Accounting Law takes effect as from January 1, 2017 for the first time regulating 
internal auditing. According to Article 39 of the Accounting Law (2005), internal audit is the 
examination, assessment and supervision of the adequacy, suitability and effectiveness of 
internal control. Internal auditors have the tasks of: checking the suitability, effectiveness and 
effectiveness of the internal control system; To examine and certify the quality and reliability 
of economic and financial information of financial statements and management accounting 
reports before submitting them for approval; To inspect the compliance with the principles of 
operation, management, compliance with law, financial and accounting policies, resolutions 
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and decisions of the leaders of the accounting units; To detect loopholes, weaknesses and 
frauds in the management and protection of the units' property; To propose solutions to 
improve and perfect the management and operation system of the accounting units. 

2.1. Organizational structure and mechanism of internal audit activities in firms. 

* Organizing the internal audit function. 

Auditing has been taking place in Vietnam since 1991 but until 1997, the legal basis 
relating to auditing organization was promulgated. The formation of internal auditing in 
Vietnam is mainly in state-owned corporations established under the Prime Minister's 
Decision No. 90 / QD-TTg or Decision No. 91 / QD-TTg. These organizations, due to the 
trend of scale development as well as the diversification of the business sector, generated the 
need to set up an internal audit department. 

Internal audits held in economic organizations or in corporations are also organized in 
different models, depending on the views and perceptions of unit managers. However, it is 
basically organized in accordance with the general principles of building internal auditing, 
and at the same time has shown some distintivecharacteristics. Some models of internal 
auditing are currently implemented in Vietnamese firms: 

First, the internal audit model is organized into a separate functional department under 
the general director. The General Director shall assign the person in charge of the audit work. 
In particular, the main trend of the current companies is to assign a deputy general director 
who directly directs the internal audit activities. 

According to this model, the internal audit department of corporations is usually run 
by the Deputy General Director in charge of finance, accounting and auditing. This has partly 
diminished the independence of the internal audit department. 

Second, the internal audit department is organized into an audit team within the 
control board. Internal audits are developed under the direction of the control board, which is 
a model widely used in financial institutions when they are governed by the Law on Credit 
Institutions. The internal audit of this model ensures the independence of the performance of 
internal audit functions. On that basis, the internal auditor will report the work to the General 
Director and the audited entities first of all. This organizational model ensures the 
independence and power of internal auditing. 

Third, the internal audit department is organized into an organization of the accounting 
department of the holding company. In fact, this model is not widely applied in Vietnamese 
firms today. According to this model, the internal audit organization shall conduct the audit 
according to the decision of the General Director. The internal auditor will report the work to 
the control board and the general director first. In this way, the enterprise arranges personnel 
in a concurrent manner: the deputy head of the board of control or the accounting and finance 
section may assume the position of head of the internal audit section. 

* Mechanism of operation and main tasks of internal audit 

Internal auditing in firms performs audits of activities and audits specific purposes 
(auditing by thematic). Performance auditing is an audit aimed at reviewing and assessing the 
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economy, effectiveness and effectiveness of audited operations. Auditing specific purposes 
includes auditing beyond the scope of the performance audit. 

The internal auditing activities in the assigned firms perform the audit function and the 
qualified persons as the auditors. After completing the audit work, internal auditors and 
auditors shall have to make reports on auditing results and submit them to the head of the 
audited entity. 

2.2. Weaknesses of Organization and Operations of Internal Audit in Vietnamese firms 

 After 20 years of establishment and development, internal audit activities in 
Vietnamese firms have shown it is necessity in the management of firms. Besides the 
advantages, the organization of internal auditing in Vietnamese firms has revealed some 
limitations as follows: 

 Firstly, in firms, internal auditing organizations are mainly focused on corporations or 
state economic groups. In these firms, the internal audit unit is also organized in many 
different models. Some firms, internal audit unit is organized into an independent function 
directly under the General Director, but in other firms, internal audit is organized into a group 
or an internal unit of financial and accounting department. The accounting department 
performs the function of processing and providing information and also performs the 
accounting audit function. 

 Secondly, the organization of the internal audit system has not been regulated or 
guided the appropriate form and organization. Practices of Vietnamese companies to self-
identify the form of organization of internal auditing unit in accordance with company’s 
characteristics. 

 These limitations, due to the following reasons: 

 Firstly, managers have different views on the role and effects of internal audits in the 
unit's control. There are many views that the organization of the internal audit department is 
unnecessary, as it can make the cumbersome management, increase the unit cost, especially 
managersemotionally does not want to have a section to examine and evaluate their activities. 

 Secondly, the State management agencies are now only issuing about internal audit 
regulations itself, there are no regulations required firms to organize internal audit 
department. The National Assembly has promulgated the Law on Accounting, the State Audit 
Law and the Independent Auditing Law, but have not yet promulgated a specific law on 
internal auditing, only have a section about internal audit in the Accounting Law 2015. Not 
yet promulgated the internal audit standards as well as regulations on the legal status, 
responsibilities and powers of internal audit. 

 Thirdly, universities and training institutions are not focused on training in internal 
audit. Most of the universities in the economic sector of Vietnam only focus on professional 
training on independent audit, state audit, not put the subject of internal audit into the 
curriculum. In addition, there are very few professional training centers on Internal Auditing. 

 Fourthly, internal audit is a unit of enterprise, carrying out audittingand control actions 
of the enterprise’s main activities itself. Therefore, independence has not been ensured. At 
many unit, internal auditors still hold positions and other specialized jobs in the executive 
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apparatus of the company. As a result, the internal auditor is in a state of inability and 
opportunity to give his / her opinion objectively in the audit process as well as in the 
assessment and presentation of the audit report. 

 Fifthly, at the present time, the organization of the internal audit department is still 
only formal, not yet trully functioningand taking tasks as an internal audit. The format and 
scope of internal audits are still of the same nature as accounting audits. Mainly after-activity 
audits are performed and focus only on content sections and targets that contain many errors 
or with high risk. Companies only apply methods of collecting audit evidence are the same as 
accounting audit methods. Most of the businesses do not have the research and assessment on 
internal control system. As a result, the content, scope and duration of the audit have not been 
properly defined. 

3.Conclusion 

 In order to overcome the shortcomings and limitations in order to organize internal 
auditing activities in firms effectively and in line with the tasks and functions of internal 
auditing, the following solutions should be implemented: : 

 Firstly, business executives need to recognize the role of internal audit in corporate 
governance as an effective management tool in preventing, detecting and dealing with 
negative, fraudulent in the management and operation of economic and financial activities in 
the unit. Therefore, business executives need to have a more positive view of internal 
auditing, which is not entirely an examination of individual or collective behavior, but it is 
finally to build a sustainable business enterprise. 

 Secondly, the State should develop and issue regulations for internal auditing in line 
with new conditions, guiding companies to set up an internal audit unit. The State should 
issue regulations and sanctions, forcing firms to organize internal audit. 

 From the Ministry of Finance, it is necessary to issue internal audit standards and 
guidelines in line with international standards and practices. Providing practical guidance, 
applying the internal audit framework and risk management in a standardized manner, as a 
basis for internal audit development in line with international practice. In addition, there 
should be regulations on legal status, independence, professional ethics as well as the rights 
and responsibilities of internal audit. 

 Thirdly, focus on training and developing human resources on internal audit. 

For colleges: Focus on equipping students with the knowledge of internal auditing, which can 
put the subject of internal audit into the compulsory curriculum, for students specialized in 
Accounting - Auditing.  

 For professional associations: Regularly open training courses for certificates of 
internal audit profession in accordance with international standards and practices. Cooperate 
with leading audit organizations around the world to assist in the exchange of experience or 
the training of high quality human resources. 

 Fourthly, to ensure independence, enhance the legal status of internal auditors. The 
internal audit department must be separate and independent from the other departmentsand 
functional units of the company. There must be regulations on the independence of internal 
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auditors, during the audit process: Internal auditors do not participate in the audit of activities 
they are responsible for implementing or managing in the past. 

 The purpose, powers and responsibilities of the internal audit unit must be clearly 
stated in the official document, must clearly state the position of the internal audit unit, 
allowing the internal audit unit to access accounting books, staff and assetsrelated to the audit 
actions and clearly define the scope of activities of the internal audit. 

 Fifthly, in the process of conducting an internal audit, the methods and procedures of 
an audit should be strictly followed from the stage of audit preparation to the end of the 
audit.  
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Viet Nam banking sector had experienced an expansion and strong growth during the 
period of 1997 to 2007, supportive to a rapid growth of the economy. Many new licenses 
provided for the establishment of financial institutions, together with a wave of converting 
rural joint stock banks into urban joint stock banks and the requiredincrease for banks’ owner 
capital. As impacted from the financial crisis in 2008, the banking sector appeared several 
weaknesses and deficiencies.One of the deficiencies was the failure of banks’ internal control 
systems in aspects of their design and operation. The crisis of credit institutions forced the 
government to announce the restructuring programs.As consequences of the programs, local 
banks face with big challenges toevolve their internal control systems for sustainability. 

Restructuring of Vietnam banking system. The banking system plays an important 
role in economic development as it mobilizes idle fund and place it with ones who need and 
provide a bridge for economic activities. The health of the banking system contributes 
significantly to the strength of the economy. Vietnam banking system was seriously impacted 
in the financial crisis in 2008. According to VCBS’s Reports(1), by the end of 2010, Viet Nam 
had 5 state owned banks, 37 joint stock banks, 53 of 100% foreign owned banks and foreign 
branches, and 5 joint venture banks. During the period from 2008 to 2015, banks faced with a 
chaotic situation characterized by (i) a very high interest rate, up to 25-35% per year, (ii) 
unsustainable non-performing loan (NPL), (iii) drained liquidity and insolvent problems. The 
situation sent a strong signal of a banking system collapse. The whole banking system faced 
with drained liquidity, sharp increase of NPL resulted from high interest rates and bankruptcy 
of economic entities. The vulnerability and deficiencies of the banking system forced the 
government to announce the banking system restructuring programs, phasing into two 
periods. By the end of 2015, after M&A deals and forced sales, the number of local 
commercial banks reduced to 33. The credit institutions targeted for M&A and forced sales at 
nil value were classified as drained liquidity or insolvency with negative owners’ capital. 

The first period named Program for Credit Institutions Restructuring Period 2011-
2015(2).  According to Giabao (2017)(3), the restructuring resulted in (i) improvement of the 
banking system liquidity, (ii) handling of weak institutions by M&A, license withdrawal, 
liquidation, and forced sale at nil value, (iii)  NPL reduced to 2.72%, (iv) interest rate rebound 
from the peak level of 25%-35% per year in 2011, and (v) stabilization of gold market. 
However, many problems occurred and remained after the period: (i) poor governance 
practiced by some bank owners/directors enabled the owners to withdraw  money from 
substandard loans to enterprises that they owned or controlled for their own business or to 
flow back to the banks as an increase of  paid-in capital funds, (ii) deterioration of asset 
quality as a result of untrusted collateral classification and collateral value deterioration, (iii) 
capability building and compliance with Basel II standards  behind schedule.  
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The second period named Program for Credit Institutions Restructuring and Bad Debt 
Handling Period 2016-2020 (4).The program combined restructuring of credit institutions and 
handle of bad debts targeted to below 3%. The government also reconfirmed its commitment 
in the second to enhance credit institutions’ capability by applying Basel II standards 
(standard approach at least) with a minimum number of 12-15 bank compliance by 2020.  

Basel II compliance in practice. According to Basel II Framework(5), three pillars 
consist of (i) pillar 1-minimum capital requirement establishes minimum standards for 
management of capital on a more risk sensitive basis covering credit, operational, and market 
risks, (ii) pillar 2- supervisory review process increases  responsibilities and level of 
discretion for supervisory review and controls covering banks’ capital evaluation, adequacy 
strategies, internal rating model, level of capital charge, proactive monitoring of capital levels 
and ensured remedial action’ (iii) pillar 3- market discipline requires banks to increase their  
information disclosure, especially on the measurement of credit and operational risks and 
expends the content and improves the transparency of financial disclosures to the market. 

In February 2016, ten local banks were nominated by State Bank of Viet Nam to 
implement the pilot of internal capital adequacy calculation and to practice of risk 
management in line with Basel II standards. These banks consist of BIDV, Vietcombank, 
Vietibank, Techcombank, ACB, VPbank, MB, MSB, Sacombank and VIB. However, to 
successfully implement Basel II, selected banksare required to measure and raise their capital 
base, improve risk management practices, enhance governance and management capability 
and comply with operational safety requirements. These requirements are not easy to comply 
with. The lack of integrated regulatory framework and experience in guiding the process are 
obstacles delaying the Basel II compliance progress. 

Situation of internal control system. Kimanh (2018)(6) concluded in her study that 
there was a positive correlation between internal control system and its components with 
enterprise performance. If operating effectively, the internal control system might help to 
minimize risks and increase performance. The weak internal controls might not be able to 
mitigate risks that impact negatively on performance.  

A report on assessment of internal control system of commercial banks in Viet Nam(7) 
analyzed banks’ internal control system by using COSO framework(8): (i) control 
environment, (ii) risk assessment, (iii) control activities, (iv) information and communication, 
and (v) monitoring activities. The report indicated several limitations and causes for the 
weaknesses of internal control systems and recommended state authorities to develop a 
comprehensive regulatory framework for guiding the establishment and operation of internal 
control system. The limitations summarized into four aspects: (i) some bank personnel 
including senior management disregarded integrity and ethical conduct, (ii) control system 
weaknesses and failures in identifying, assessing, and controlling risks, (iii) failed to comply 
with design and operation principles of internal control system, and (iv) internal audit’s 
failure to timely identify weaknesses and deficiencies. 

The existing regulation on internal control system is Circular No. 44(9). The circular is 
general, not in detail and lack of content guiding the assessment of capital level to implement 
Basel II’s pillar 1(10) and lack of guidance on risk management framework as well. 

New regulatory requirements on internal control system. The internal control system 
is defined in Law on Credit Institutions(11) and subject to guidance of Sate Bank of Viet Nam.   
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To provide a more comprehensive guideline of internal control system and facilitated 
the realization of Basel II standards in practice, State Bank of Viet Nam issued Circular 
No.13(12) on the internal control system of commercial banks and foreign bank branches. The 
Circular shall be partly in effective from 1 January 2019 and fully in effect from 1 January 
2021. It regulates five key areas: (i) senior management’s oversight including  BOD, BOS, 
and CEO on the internal control system, risk management, capital adequacy level assessment, 
and internal audit activity, (ii) internal control to ensure legal compliance, prevention of 
conflict of interests, increase of accountability and promotion of control culture, and 
facilitation of management information system, (iii) risk management ensures identification, 
assessment, control and monitoring of key risks covering credit, operational, market, liquidity, 
concentration risks and interest rate risk in banking books, (iv) capital adequacy level 
assessment to ensure the capital requirement level and satisfy stress tests, and (v) internal 
audit to ensure its independence and act as third line of defense. 

The Circular clearly defined internal control as “control and monitor individuals, units 
in implementing policies, procedures, internal regulations, professional ethics standards, 
control culture in order to control conflicts of interest,  risks and to ensure the achievement of 
bank objectives and legal compliance” and internal control system as “a combination of 
policies, processes, internal regulations, organizational structure established in compliance 
with the circular and legal requirements and is organized to control, prevent, identify, handle 
timely risks to achieve objectives. The internal control system performs the oversight of 
senior management, internal control, risk management, internal capital adequacy level 
assessment and internal audit”. 

The challenges. Although the issuance of the Circular no. 13 is well received by 
professionals and banking sector, the compliance with it challenges market players in the 
follow aspects:  

First, the Circular creates a level-playing field for all market players by setting a 
minimum requirement for several dimensions of internal control system. However, resources 
and competences vary differently among banks. Therefore, the readiness and speed in 
compliance with the circular might rest with banks that show a strong commitment from the 
top and deploy sufficient resources to pursue the compliance. As many banks already listed 
and to be listed in the stock market as required by State Bank of Viet Nam under each bank’s 
restructuring program, the market might reward the good performers and give penalty to the 
poor ones. By timely complying with the requirements, banks can be able to build its good 
reputation and receive the recognition from government authorities. Therefore, banks face 
with pressure of falling behind in the pipeline. 

Second, calculation of internal capital adequacy is a challenging task as it requires a 
huge resource. The most challenging task for banks should be the pressure to raise capital as 
their capital adequacy ratio (CAR) down to be under a minimum level with application of 
internal capital adequacy assessment process (ICAAP)’s calculation and capital needed for the 
future growth. According to VCBS’s projection(13), the additional capital needed  for three 
biggest local banks including Vietcombank, BIDV, and Vietinbank should be USD1.1 billion 
USD for 8% CAR target and USD2.2 billion for 9% CARtarget for ICAAP calculation under 
Basel II method. Tier 2 capital is normally preferred as bank owners do not concern their 
stock dilution or loss of control. However, the ceiling of tier 2 capital is also fixed at a 
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maximum level equal to tier 1 capital. The targeted return on investment might discourage 
speculative investors to participate in tier 1 capital raising scheme due to the fact that banks’ 
ROE might be negatively impacted as compliance costs increase and owners’ capital in size 
expand inconsistently with the growth of interest bearing assets. 

Third, the new regulatory requirements on the internal control system urge banks to 
reformulate their competitive strategies, structure and to reengineer their processes. Banks 
have time for changes to comply with the requirements, and the real nature should be a 
change management process. The success of the change should be dependent on several 
factors such as: (i) how banks well prepare for the change, (ii) whether banks place it as a top 
agenda with a strong commitment from BOD and management, (iii) whether banks able to 
allocate sufficient resources and plan for new capital injection, (iv) whether banks able to 
manage the process reengineering, and (v) overcome well the resistance resulted from the 
changes. 

In conclusion. The government’s programs for restructuring credit institutions forced 
a structural change of banking system towards application of international banking best 
practices and standards and required banks to take changes for their long term sustainability. 
The new requirements on internal control system set by State bank of Viet Nam challenge 
banks to comply but also create opportunities for them to build their sustainable strategies and 
success in the future. 
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Abstract  

In Real Estate Firms (REEs), managers always have to make decisions while running their 
business in various forms. Among the manager’s decisions on real estate business, the 
pricing decision for real estate is one of the difficult decisions for managers in the REEs. 
Pricing decisions for real estate are often strategic decisions, which play an important role 
for the existence and development of REEs. Thus, enterprise managers often consider this 
to be the most important task for its historical mission and decisive factor of other tasks. 
This paper focuses on analyzing and evaluating the actual situation of Vietnam’s REEs in 
making pricing decisions for real estate, then proposing some recommendations for 
improving the information system and pricing decisions for real estate making process for 
creating the highest economic efficiency for the REEs in the current market conditions. 

Keywords: Real estate firms, pricing decisions for real estate, real estate 

 

1. Introduction 

The pricing decisions for real estate in REEs are influenced by various factors such as 
the enterprise’s internal and external factors, positive factors, negative factors, qualitative 
factors, and quantitative factors. These factors can be divided into two basic groups, the 
internal factors including the objectives of the enterprise, the marketing policies of the 
enterprise, and the product cost; and the external factors including market demands, 
competitiveness of the same products on the market, macroeconomic policies of the 
Government, and the overall factors in the business environment. For decision making, the 
managers shall base on the collected and processed data to retrieve information on the 
financial reporting system and the management reporting system such as the directions 
reporting system, results reporting system, fluctuations reporting system and causes of 
fluctuations then analyze and evaluate this information in the most effective way for making 
the management decisions of the enterprise. 

In REEs, management decisions are often divided into two categories namely short-
term decisions and long-term decisions. In particular, the investment in and construction of 
real estate for sale are considered as a production cycle of the REEs starting from the time of 
capital investment to the time of profit gain. If the above characteristics are taken into 
account, the pricing decisions of real estate can be considered as short-term decisions. 
However, if the characteristics of investment and construction of real estate for sale are taken 
into account requiring huge investment capital and long investment duration which are 
strategically significant and vital to the existence and development of firms, then these 
decisions are considered as long-term decisions. A pricing decision for real estate is the 
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enterprise’s determination of the selling price for a specific real estate entity at a 
predetermined time based on the technical criteria, nature, location, size, and status of the real 
estate. And that must follow the market mechanism at the time of making pricing decisions to 
meet the business objectives of the enterprise. Usually, firms shall decide the real estate prices 
at three points of time during the project investment and construction process namely the time 
of project evaluation and construction; the time when firms are allowed to raise investment 
capital from customers and the time when the real estate project has been completed. 

For making pricing decisions of real estate, various valuation methods may be used 
depending on the type of real estate to be valued, such as: comparison method, cost method, 
income method, surplus method, and profit method. Of the above methods, there is no only 
one exact and correct method, there is only the most appropriate method, and other methods 
are used to support, supplement or test the results of the most appropriate method that is 
selected. In fact, methods such as comparison methods, cost method and surplus method are 
the more frequently-used methods. However, this paper shall not present the real estate 
valuation methods but it shall take into consideration the actual situation of pricing decisions 
for real estate in Vietnam’s REEs then propose some solutions for improving the information 
system and the real estate pricing decision-making process for creating the highest economic 
efficiency for the REEs in the current market conditions. 

2. Research Methodology 

The research method used was the qualitative one with specific studies such as 
systematic, interpretive, inductive, comparative studies and actual investigation to analyze, 
evaluate, and draw reasonable conclusions. The research method was specifically 
implemented as follows: 

Data collection method: Primary data collection through survey forms and 
questionnaires. 

(i) Survey method: The survey method was used to collect real information about the 
actual situation of pricing decisions for real estate of Vietnam’s REEs. The survey was 
conducted by delivering survey forms to managers and accountants of REEs in Hanoi. The 
survey sample was selected based on case studies of 80 REEs in Hanoi. The reason for 
selecting case studies in Hanoi was that the characteristics of the real estate business were 
similar in terms of business activities among regions, the objects of real estate business were 
not limited by spaces among regions across the country. Based on the research’s targets and 
respondents, the questions on the survey forms were prepared by the author. Before delivering 
the survey forms, the author has consulted with some chief accountants of REEs for the 
purpose of identifying questions on the survey forms to suit the respondents. Moreover, the 
author has also consulted with some experts for comments on the survey form to improve it. 

(ii) Interviewing method: There were intervals between interviews for the author to 
have time for reviewing the interview questions for the next interviews. The places for 
implementing interviews were determined by interviewees, but the author often asked for 
permission to interview at the interviewee’s working places so that they could discuss all 
issues more openly and there were chances to access the enterprise’s data source. The 
interviewees were divided into two groups namely managers of all levels, internal controls 
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and accountants. Interview questions were often sent in advance for the interviewees to 
understand the purpose and content of the interviews so that the information obtained would 
be useful and on focus. 

Data processing and analysis: To summarize the survey forms, the collected results 
were analyzed to make conclusions about the problems. The author used Excel to analyze the 
results. The results of the survey method are the evaluation data on actual situation of pricing 
decisions for real estate of REEs in Hanoi, the limitations and shortcomings in pricing 
decisions for real estate.  

3. Current Situations of Pricing Decisions for Real Estate of Real Estate Firms 

In REEs, the pricing decisions for real estate are made at three points of time namely 
the time of real estate project evaluation and construction; the time when firms are allowed to 
raise investment capital from customers and the time when real estate project has been 
completed. 

(i) The time of real estate project evaluation and construction: According to the 
survey, 53.6% of REEs conducted real estate pricing at this stage on their own. Firms apply 
the cost norms system published by the competent agencies to make construction cost 
estimates, calculate the cost price to use as basis for pricing. At this point of time, firms do 
not really pay attention to the real estate pricing. The pricing activity at this time mostly 
serves the purpose of developing the real estate business plan. However, also according to the 
survey results, as high as 46.4% of REEs hired independent real estate appraisal firms to 
conduct real estate pricing for them. Enterprise managers have based on this appraisal result 
for the purpose of developing the real estate business plan for their own enterprise. 

(i) The time when firms are allowed to raise investment capital from customers: 
According to the survey, 13.1% of REEs hired independent appraisal firms to make pricing 
decisions, while the remainder made pricing decisions for real estate on their own based on 
the price decided at the time of making cost estimates. These firms (including those hiring 
independent appraisal firms to make pricing decisions at the time of project evaluation and 
construction) used comparative method and cost method to make pricing decisions again for 
the real estate. According to the survey, REEs who made pricing decisions for real estate on 
their own used the established cost estimation system for real estate investment and 
construction budget and some management accounting reports for analysis and evaluation of 
information, then gave it to functional departments to make pricing decisions for real estate. 
The real estate selling price was determined by the formula: 

Selling price = 
Whole estimated  

cost price 
+ 

Estimated 
profit 

+ Value Added Tax  

In fact, surveys showed that the apartment prices were calculated by REEs based on 
cost prices: 

The pretax selling price by square meter of the usable floor area = The pretax cost 
price by square meter of the usable floor area + taintenance costs + predetermined taxable 
income. 

The pretax cost price by square meter of the usable floor area = Total 
construction cost/Total usable floor area. 
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The post-tax selling price by square meter of the usable floor area = The pretax 
selling price by square meter of the usable floor area + Value added tax. 

For example, the pricing decisions for real estate of Hoa Phat Group were made as 
follows: For the project at No. 275 Giai Phong street, to determine the selling prices of the 
apartments at the time when the enterprise was allowed to raise capital from customers, 
managers based on the cost estimate system to decide the selling prices, then they allocated 
the total investment costs by square meter of the built floor area. Based on this unit price of 
square meter of the built floor area, the management accounting department and the 
department in charge of pricing decisions for real estate determined the selling prices of the 
apartments after adding (+) the maintenance unit price and the estimated interest rate or 
expected interest rate of the enterprise. The Group used the comparative method to make a 
comparison table of their selling prices and other apartment building projects with similar 
basic features in terms of purposes for use, legal characteristics, economic and technical 
characteristics, characteristics of location and points of sale. Hoa Phat Group also studied the 
market trends and conditions at the time of launching project’s marketing plan. As a result, 
the average selling price of the apartment was 33,500,000 VND/m² (with details for each 
apartment). It can be said that, at the time of the apartment’s pricing decision when the project 
was allowed to raise capital from customers, there were a lot of expert’s opinions stating that 
price the project at No. 257 Giai Phong street was quite high compared with the real estate 
market price which was going down. However, thanks to the good location and prestige of the 
enterprise, when the marketing plan was launched, more than 90% of the project has been 
sold. And 100% of the project has been sold when the project was completed and handed 
over. However, the surveys also showed that though the price decided by the enterprise was 
relatively high, in fact, the actual market prices of apartments of the project at No. 257 Giai 
Phong street ranged from 34,000,000VND/m2 to 40,000,000 VND/m2. 

(iii) The pricing decision at the time when real estate project has been completed. 

When the project has been completed, 100% of the surveyed REEs responded that 
they have made pricing decisions again for customers. However, because the real estate 
projects are allowed to raise capital right from the beginning of the project, or in other words, 
the firms are allowed to trade right from the beginning of the investment and construction 
process, REEs shall normally sell most of their real estate products at the selling price at the 
time they are allowed to raise capital. As a result, surveys showed that most firms often keep 
the original price and if they adjust prices to suit the market conditions they would usually do 
in the way that the conditions for sales promotion are accompanied. 

4. Evaluation of Current Situations of Pricing Decisions of Real Estate Firms  

 At present, there are no or less effective procedures for making real estate pricing 

decisions as well as information systems and databases used for making real estate pricing 

decisions in most REEs. According to the surveys, pricing decisions for real estate of firms 

have not been really suitable with market conditions, most of the prices are different from 

those of successful transactions in the real estate market.  
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Table 1: Statistics on the selling prices for real estate of some projects in Hanoi 

No. Project name 

Average price decided 
by firm  when the 

project is allowed to 
raise capital  

(Mil VND/m²) 

The rate of 
apartments sold 
when the project 

is allowed to raise 
capital (%) 

Actual average 
transactions prices in 
the real estate market 

(Mil VND/m²) 

1 
Rainbow Apartment Building in Van 
Quan ward 26 92 

 

28 

2 
Euroland Apartment Building in Mo 
Lao ward, Ha Dong district 24 94 

 

27 

3 
Apartment Building at Hoang Van 
Thai street 17.5 94 

25 

4 
M3-M4 Apartment Building at 
Nguyen Chi Thanh street 32.5 95 

 

40 

5 Geleximco Apartment Building 16.6 88 14 

6 Vincom Ba Trieu Apartment Building  72.5 66 

 

85 

7 The Manor Apartment Building 35.5 45 45 

8 Keangnam Apartment Building 41.5 86 45 

9 
17CT – Vinaconex Apartment 
Building 29.5 78 

 

27 

10 Vimeco Apartment Building 29 89 33 

11 
Apartment Building at No. 143 Doc 
Ngu street 

 

35.5 

 

67 

 

37 

(Source: Financial Department of Hoa Phat Group) 

 This indicates the needs for an effective information system and procedures for 
making pricing decisions to deliver the best economic performance for the firms and suit the 
real estate market conditions. 

5. Solutions for improving the information system and procedures for making real estate 
pricing decisions in Real Estate Firms 

For the purpose of improving the information system and procedures for making real 
estate pricing decisions in REEs, which help firms overcome the shortcomings in making 
pricing decisions for real estate, the author proposed as follows: 

First: REEs should establish a team of experts to help managers make estimates for 
real estate business budgets and take responsibility for budgeting and directly helping 
managers make decisions on real estate business. This team can directly take personnel from 
related departments such as planning, organization, accounting, project management, 
construction teams, etc. 

Second: The procedures for making pricing decisions should be as follows: 
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Diagram 1: Procedures for making real estate pricing decisions in REEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pricing decisions at the time of real estate project evaluation and construction 

Surveys showed that most of the REEs have not really seen the important role of 
pricing decisions at this time of the project. It can be said that the pricing decisions in this 
period are usually made to make the project highly feasible to achieve the different objectives 
of the enterprise. If the real estate market is busy, where demands are higher than supply, then 
this does not affect REEs much. But when the downturn occurs, if the firms make inaccurate 
and unreasonable pricing decisions for real estate, it shall greatly affect the establishment of 
cost estimation system for project efficiency analysis, which results in the provision of wrong 
information to the making of management decisions. With the important role of pricing 
decisions for real estate in this period, the author would like to propose the steps for making 
real estate pricing decisions in this period as follows: 

Step 1: Making pricing decisions for real estate by expert team 

In this step, the expert team should use the cost method, the comparative method, and 
the income method for making pricing decisions. The established cost estimate reporting 
system for real estate projects shall be used as guiding information for the initial pricing 
decisions. In addition, the expert team should prepare additional analysis reports for making 
decisions such as: 

+ The reports which analyze the socio-economic development strategies of the 
regions, localities and industries, the transport planning that affects the real estate sector and 
directly affects the real estate projects. 

+ The reports which analyze housing market (adjoining buildings, villas), apartment 
buildings market. In these reports, the enterprise must show the estimated average price and 
the price successfully transacted on the market. 

+ Reports on additional expenses incurred due to inflation of construction cost. This 
report should be made by enterprise based on the calculation of the average inflation 
coefficient over the last 3 to 5 years. 

From there, the expert team shall have a scientific basis for making real estate pricing 
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decisions and prepare reports on estimates of revenue, profit and loss and reports on the 
effectiveness of the project. 

Step 2: Independent appraisal firm 

Depending on the conditions of each enterprise, the independent appraisal of the price 
made by the expert team can be done by the enterprise on their own or by another independent 
appraisal firm. Then, based on the results of the independent appraisal, the expert team and 
the independent appraisal firm shall produce a report analyzing the pricing results, the 
increase and decrease and the causes for that and submit to the management board to make 
the final pricing decision. 

Step 3: Making pricing decisions 

In this step, the management board of the enterprise shall base on the pricing results 
analysis report of the two appraisal organizations to make the final pricing decision. This is the 
decision that shall influence the calculation of the project efficiency, product identification of 
the real estate project and customer group of the real estate project. 

(2)  Pricing decisions at the time when capital raise is allowed  

This can be considered as the most important pricing time of a real estate project, or in 
other words, a pricing decision at this time is one of the most important management 
decisions of the REEs. This pricing decision will directly response to the market acceptance 
of the project’s products and will be almost critical to the success of the real estate project. 

Step 1: Making pricing decisions for real estate by expert team 

The basis for pricing decisions at this time is the pricing decisions made when the 
enterprise evaluated and developed the real estate project. However, due to the different times 
of making pricing decisions, the expert team should re-execute the analytical reports which 
have been made for the pricing process to obtain accurate information up to the present time. 
In addition, the price which was determined by the enterprise or an independent appraisal firm 
at the time of the project evaluation and development is the average price per square meter for 
real estate projects, such as the average prices per square meter for apartments, villas, and 
adjoining buildings. In fact, the cost prices per square meter of built real estate is the same, 
but due to the tastes for real estate of customers, due to the differences of real estate, such as 
the different directions of two apartments on the same floor, the customer’s decisions to buy 
are affected. Therefore, in order to meet the market conditions and the needs of customers, in 
this period REEs need to make detailed pricing decisions for real estate of each apartment, 
villa or adjoining building on the basis of adjusting the average price. 

Making detailed real estate pricing decisions for each property in the project is a 
complex task, which reflects the sensitivity of the pricing team with the real estate market, 
directly affecting the sales of the real estate firms. Firms can apply price adjustment method 
by coefficient. For example, the method of adjusting prices for apartments is as follows: 

 Identify factors that affect the real estate prices such as: location of the building, 
floor, apartment direction, usable area, private car park, etc. 

 Identify the adjustment coefficient for each affecting factor  

In this step, the REEs have to choose the coefficients for the factors affecting real 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 52 

estate prices based on actual experience and business sensitivity. Normally, for each factor the 
most typical type is selected and coefficient of 1 is taken, the other types shall be adjusted by 
the coefficient in increasing or decreasing orders. 

For example, in the real estate project there are 3 buildings, the building which has the 
best and most convenient location shall have the highest adjustment coefficient. The 
apartments on the best floors according to Asian concepts such as 8, 9, 10, etc. shall have 
higher coefficients than the apartments on other floors. The enterprise can determine the 
coefficient of apartment position on each floor by criteria such as the number of openings 
(apartment in corner or at center), landscape in the balcony view, door direction to the East or 
the South or directions of stairs, garbage door, etc.) 

 Determining selling price for real estate. 

Using the above results, REEs can determine the selling price for real estate by the 
formula: 

Real estate selling price = Average real estate valuation price * Apartment selling 
price coefficient 

The apartment selling price coefficient is the adjustment rate of the apartment unit 
price compared with the average unit price of the project. The apartment selling price 
coefficient is defined as the multiply of the adjusted coefficients. 

Step 2: Independent appraisal firm 

According to the author’s recommendations, with the important role of pricing 
decisions in this period, after the pricing team has determined the real estate price, the 
enterprise should hire an independent appraisal firm to revalue the price determined by the 
expert team. The purpose of this step is to avoid the subjectivity of the enterprise itself and to 
give the enterprise the pricing decisions which ensure the market acceptance and achieve the 
profit goals of the enterprise. 

Step 3: Making pricing decisions 

In this step, like the same step at the time of project evaluation and construction, the 
enterprise management board shall base on the pricing results analysis report of the two 
appraisal organizations to make the final pricing decision. This is the decision that will affect 
the success of the real estate project. 

(3) Pricing decisions at the time when the project has been completed 

The pricing at the time when the project has been completed also includes three steps 
similar to the pricing at the two points of time above. However, the pricing at this time is 
based on the reporting system of performance results, fluctuations and causes of fluctuations 
for real estate business. In the surveyed REEs the real estate projects are normally divided 
into two cases. 

Case 1: The real estate project has sold most of the properties since its launch. Then 
the pricing at the time of project completion shall not be paid attention by REEs. Normally in 
this case the REEs do not change or if so they often increase the selling price of the real 
estate. 

Case 2: The real estate project still has many real estate products left. This case occurs 
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when the enterprise make real estate pricing decisions which are inappropriate with the 
market. In this case, the enterprise’s expert team should conduct a revaluation in full steps to 
revaluate the selling price to suit the actual cost as well as the market fluctuations and trends 
to meet the goals of the enterprise. 

In short, The pricing decision for real estate is one of the difficult decisions for the 
managers of the REEs. Pricing decisions in the REEs are often strategic decisions, which play 
an important role for the existence and development of REEs. Thus, enterprise managers often 
consider this to be the most important task for its historical mission and decisive factor of 
other tasks. 

----------------------------- 
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Abstract 
This paper focuses on analyzing five components of internal control system: Control 
environment, Risk assessment, Control activities, Information and communications, 
Monitoring and two cycles: Expenditure cycle, Revenue cycle at the wood processing firms 
in Binh Dinh province. Based on the results of the situation, proposing some solutions and 
recommendations to improve the internal control system of these firms. 

Keywords: Internal control; Expenditure cycle; Revenue cycle; wood processing firms in 
Binh Dinh province. 

 

1. Introduction 

Binh Dinh’s wood processing and manufacturing sector is a key economic sector, with 
a large share of exports in the province’s industry structure. However, due to the influence of 
the economic recession, wood processing and manufacturing firms in Binh Dinh province are 
facing many difficulties and risks. Therefore, it is necessary to have a solution to control the 
operation of these firms, develop strengths and reduce weaknesses. As a result, the internal 
control system plays an increasingly important role because internal control is a management 
tool that helps to prevent and mitigate risks that adversely affect business activities of the 
firms. 

Recognizing the role of the wood processing industry in Binh Dinh province as well as 
acknowledging the importance of internal control within the enterprise, the paper addresses 
the issue of “Improving internal control system of wood processing firms in Binh Dinh.”  

The author focuses on improving the internal control system in the wood processing 
firms in Binh Dinh province with some contents such as: The basis of theory of internal 
control system; the status of the internal control system in the wood processing firms in Binh 
Dinh province in terms of the results achieved and the limitations and effectiveness the 
system; propose some solutions to improve the system of internal control; Recommendations 
to implement solutions of improving the internal control system in the wood processing firms 
in Binh Dinh province. 

2. Literature Review 

So far, there have been many researches on internal control system. These works have 

studied the internal control system on a small scale in each enterprise, each sector, each 

department, ... or the size of the whole economic groups, each province or the whole nation in 

terms of completing the process or dealing with risk. For example, “Improving the efficiency 

of the internal control system in small and medium firms in Lam Dong province” by Ta 
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(2008), “Orientation and solutions to improve internal control in service firms in Vietnam” by 

Tran (2009), “Setting internal control procedures in internal control system for textile 

companies in Ho Chi Minh City” by Nguyen (2010), “Complete some processes of internal 

control system in manufacturing and processing firms” by Le (2010), “Improving internal 

control system at the Bank for Investment and Development of Vietnam in the direction of 

coping with operational risks” by Pham (2010), “Improving the internal control system of 

pure water production costs of One Member Limited Company Water Supply and 

Construction at Thua Thien Hue” by Nguyen (2010), Nguyen (2010) “Internal Inventory 

Control in Hoa Tho Textile and Garment Corporation”, “Internal control system’s 

characteristics in economic corporations” by Nguyen (2011), “Internal control, an effective 

tool to limit risks and frauds in firms” by Pham (2011), Vi (2013): “Internal control system in 

Vietnamese businesses today”, Ho (2013): “Completing internal control of selling and 

collecting process at Minh Toan Trading and Service Co., Ltd”. 

Particularly in the field of timber, there are the topic “Completing the internal control 

system at wood processing firms in Binh Duong Province (2012)” is written in accordance 

with COSO 2004 in the direction of risk assessment and refers to two Expenditure and 

Revenue cycle. 

In general, previous researches have emphasized the significance of internal control in 

business management, risk mitigation and on the basis of background theory: COSO report 

1992 or COSO report 2004. From that, the authors have conducted research in the direction of 

approaching every component of the internal control system to match the research objectives. 

However, there has not been a separate study on the internal control system in the wood 

processing industry on the integration of the vertical components of the internal control 

system and horizontal production cycles under COSO 2013. 

Therefore, the approach of this research will help to identify the specific 

characteristics of internal control system in the wood processing industry. As a result, firms 

can control production costs and management costs to compete with domestic and foreign 

firms in order to be able to have a sustainable development as well as achieve the targets of 

the firms. 

3. Research Methodology 

Research subjects and scope: The research focuses on the control system of wood 

processing firms in Binh Dinh. It chooses to study firms in Binh Dinh province because of the 

large number of small and medium firms in the wood processing industry which can be 

sample. Control systems of surveyed firms are organized according to the structure and size of 

each enterprise. 

Content of the survey: The study focused on the components of the internal control 

system according to the COSO report 2013, which gives an overview of the current situation 

of the internal control system of the wood processing firms in Binh Dinh province. Based on 
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the survey, this research will point out the strengths and weaknesses of the internal control 

system at these firms and suggest some orientations and solutions for building internal control 

system for wood firms in Vietnam. 

About survey methods: 

- Set up research methodology: 

The research method used in this study is the mixed methodology, combining 

qualitative and quantitative research methods. In particular, the qualitative research 

methodology aims to investigate the formation of the internal control system, to systematise 

the theory of the internal control system through data collection, analysis and synthesis of 

documents. A quantitative study was conducted to evaluate the effectiveness of the system of 

internal control systems in wood processing firms in Binh Dinh province through the statistics 

describing the components of the internal control system and key cycles in these firms (using 

SPSS 23.0 software as a tool for the research). 

- Data collection methods: 

+ Primary data sources: Collected by direct interviews with relevant stakeholders such 

as directors, deputy directors, chief accountants, heads of departments of wood processing 

firms in Binh Dinh province through a questionnaire designed based on the five components 

of the internal control system is one of the three published issues of the COSO report 2013. 

+ Secondary data sources: Collected from Department of Planning and Investment of 

Binh Dinh province, Binh Dinh Statistical Office, Department of Finance of Binh Dinh 

Province. 

- Data analysis method: 

From the questionnaire data and the relevant interviews during the collection, we then 

processed the data and used the SPSS software for descriptive statistics as well as analysis of 

the research to find out the achievements and remaining constraints at the internal control 

system at the wood processing firms in Binh Dinh province to come up with solutions and 

recommendations to improve those restrictions. 

+ Selecting of observation variables, determining the composition as well as their 

value. 

+ Surveying data of 35 wood processing firms in Binh Dinh Province which are 

related to five parts of the internal control system of these firms. 

+ Cronbach’s Alpha reliability coefficient analysis eliminates unsuitable variables as 

these rubbish variables can produce dummy factors. Cronbach’s Alpha reliability index only 

indicates whether the measurements are linked or not; It does not say which observation 

variables to discard and which observation variables should be retained. Then, the calculation 

of the correlation coefficient between variables - sums help eliminate the observation 

variables that do not contribute much to the description of the concept being measured. 
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4. Results and Discussions 

4.1. Operation characteristics 

About the type of business 

 

According to the survey results, 
there are three main types of 
firms: limited liability companies, 
private firms and joint stock 
companies. In particular, the 
limited company accounts for the 
largest proportion of 80%. 

Chart 1. Statistical results of enterprise type 

About the size of the business 

 

The statistical results of enterprise 
size show that the majority of wood 
processing firms in Binh Dinh 
Province are small firms (16 firms) 
account for 45.71% and medium 
firms (12 firms) account for 34.29%; 
large firms account for 20% (7 
firms).  

Chart 2. Statistical results of enterprise size 

4.2. Status of internal control system in wood processing firms 

 The research results show: 

- Cronbach’s Alpha Cronbach’s reliability factor analysis: Cronbach’s Alpha of the 
scale is 0.885 while according to theory, the coefficient is greater than 0.8 is a good scale; 0.7 
to 0.8 is usable; 0.6 or more can be used in case the research concept is new or new in the 
research context. Therefore, all observational variables are accepted and will be used in the 
analysis. 

- Verification of the average value: The average value of the scale was 3.45795, 
indicating that the internal control system at the wood processing firms only reached the 
average level. This is because the wood processing firms in Binh Dinh province are mostly 
small firms with simple and light organizational structure; The management and control 
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system has not been properly paid attention; The level of management is not high, which 
makes firms have certain limitations. At the same time, the overall effect of the economy 
makes firms run on short-term profit without looking in the long-term development. 
Monitoring department is considered to be of the highest significance in the five components 
of the system with an average value of 3.6572. Next is the Control environment, Control 
activities. And finally, Risk Assessment and Information and communications. 

4.2.1. Status of components of internal control system in wood processing firms in Binh Dinh 
province 

 (a) Control environment 

According to Appendix 01, most of the firms have built a good control environment 
for themselves, such as: Issuing documents, allocating powers in the processes, the Board of 
Directors has participated in the construction the policies of the business 

The control environment reflects the standards, processes and structures that underlie 
the design and operation of internal control in a department. Therefore, the good performance 
of these factors will be the basis for an effective internal control system in wood processing 
firms in Binh Dinh province. This may be due to the specificity of wood processing firms. 
The majority of wood processing firms in Binh Dinh Province are small and medium scale 
companies, however, the requirements are very high in principle as well as development 
orientation. Therefore, the control environment of these firms which run quite effectively is 
understandable. 

(b) Risk assessment 

The results of Appendix 01 indicate: Firms have established a mechanism for 
identifying and evaluating risks which can occur in achieving the objectives by: identifying 
constraints of firms, regulating the origin of raw materials, the developing a mechanism to 
identify risks from internal factors, risk management measures which are quite feasible, 
machinery and equipment meeting the requirements. However, the need to identify risks is 
still not paid due attention: risk assessment in the cycle selling - receiving, ensuring the 
quantity and quality of raw materials when changing product design. 

The enterprise should consider the types of potential fraud when assessing the risk of 
failing to meet its objectives, as well as paying more attention to the process of risk 
identification considering changes from external factors that may significantly affect the 
ability to achieve its objectives. 

(c) Control activities 

Control activity is a set of policies and procedures that exist at every level of the 
organization in the unitary, at different stages and processes of the business process. 
Therefore, this is an important part that requires firms have to pay attention. 

The results of the survey and data indicate that firms have performed quite well with 
some results such as: carefully preserved goods, damaged goods detection, product design 
meet customer requirements. And there are some shortcomings such as: There is no timely 
rotation of between departments, designing new product increase cost, having not verified the 
financial status of customers when selling goods and receiving money later. 
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(d) Information and communications  

Information and communication play an increasingly important role in the internal 
control system, both in business in particular as well as development in general. Therefore, 
businesses have paid attention to the following advantages: Build up information channels for 
customers' tastes as well as changes of laws and moves of competitors, collecting feedbacks 
on the prices and quality of the goods sold and delivery progress from customers. However, 
besides the advantages gained, firms still have some shortcomings such as not well managing 
information channel on employee fraud, customer information and inventory has not been 
rotated timely between departments. 

(e) Monitoring 

In general, the surveyed monitoring unit performed quite well when the mean of the 
answers was greater than or equal to average value. Specifically, with some the results such as 
the complaints of the supplier was investigated clearly, the internal audit department has the 
order processing rules. And the remaining limitation is: having not conducted assessment of 
ethical capacity of employees periodically, the head of the purchasing department has not 
tracked the progress of purchasing - selling. 

 4.2.2. Status of internal control with major cycles in wood processing firms in Binh Dinh 

The Expenditure cycle 

THE EXPENDITURE CYCLE 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

Verifying the origin of raw materials 35 2.00 5.00 3.6286 0.94202 

The goods that are carefully preserved 35 2.00 5.00 4.1429 1.00419 

Having measures to detect outdated and damaged 
goods 

35 1.00 5.00 4.0286 0.95442 

Checking inventory periodically 35 2.00 5.00 3.5714 1.03713 

Managers have assessed the supplier’s sales 
policy 

35 1.00 5.00 3.4571 1.12047 

Customer information is timely transmitted to 
the departments 

35 1.00 5.00 3.1429 1.11521 

Complaints from suppliers have been 
investigated clearly 

35 1.00 5.00 3.4000 1.09006 

Valid N (listwise) 35     

(Source: The author extracted from the results of running the software) 

Considering the process of purchasing - storing and paying at wood processing firms 
in Binh Dinh province, firms generally carry out procedures of internal control in this cycle. 
To see this more clearly, we will dig deep into depth the following issues: 

Firstly, through surveys and data collection shows that most firms have measures to 
preserve inventory as well as measures to detect expired and damaged goods and consider this 
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is one of the issues that should be attach importance and priority. As we can see, the inventory 
of firms is mainly products from wood which is also a key item to generate revenue and profit 
for businesses, so the proper preservation of wood will contribute to the insuring of quality, 
avoiding damage and loss for the enterprise. In addition, most businesses have taken measures 
to timely detect the exprired and damaged goods which is very necessary for each enterprise. 
As the wood market is growing, the competition is more and more severe, the proposed 
measures will help businesses get rid of outdated and damaged products to help businesses 
grasp the demand as well as tastes of its customers, improve its competitiveness on the 
market. 

Secondly, firms are required to check the origin of raw materials before buying and at 
the end of each period to conduct assessing inventory. Most businesses are doing quite well. 
Businesses regularly checking inventory will help businesses detect the amount of missing 
goods, loss as well as detect the amount of  outdated and damaged goods to take preventive 
measures timely, so the business should have methods to improve and enhance this measure. 
It is important for firms to check the origin of raw materials, as the current situation in the 
overseas market is increasingly demanding for very high quality raw materials. For example, 
EU regulate imported wood products must be of clear origin. 

Thirdly, considering the supplier’s sales policies are also paid attention by most 
businesses. To attract customers, every supplier offers attractive sales policies such as 
discounts, promotions, etc. Considering sales policies will help businesses choose the suitable 
supplier in accordance with the criteria of the enterprise. Considering these policies will help 
businesses save part of the input cost, thereby lowering the price and improve its 
competitiveness in the market. 

Finally, businesses are interested in investigating supplier’s complaints about the 
dishonesty of buying staffs. This is inevitable, because the supplier is one of the most 
important external objects, who provide input materials for the business. Therefore, 
complaints from suppliers should be clarified and resolved clearly so that the two sides could 
cooperate to develop. 

Revenue cycle 

The Revenue cycle is an important cycle in any business, not just a timber business, it 
goes through many stages, involving sensitive factors such as money, receivables, goods, ... 
so it is often subject for embezzlement, occupation. Internal control in the cycle selling – 
receiving is also a very necessary task, because if it is not controlled well, it is very likely to 
go wrong such as agreeing to sell but not able to supply or selling for customers who do not 
qualify, delivering goods without approval, selling goods but do not make invoices, deleting 
receivables for customers without approval... All the above violations can cause the business 
to meet difficulties. It not only affects the current business situation but also create 
opportunities for many people to use loopholes to find ways to achieve their own goals. Due 
to many important reasons above, after the survey and analysis, we realize that virtually wood 
processing firms in Binh Dinh province have complied with the internal control procedures in 
this cycle. This can be easily seen through the mean value of the group choices being greater 
than 3 in the statistical testing describing these variables. Typically, as follow: 
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REVENUE CYCLE 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

Determining the rights of selling and receiving 35 1.00 5.00 3.4857 1.14716 

The Board of Directors develops a selling - 
receiving policy 

35 2.00 5.00 3.3714 0.94202 

Evaluating risks of cycle selling - receiving 35 2.00 5.00 3.2857 0.78857 

Verifying the customer's financial situation before 
selling 

35 1.00 5.00 3.3143 1.15737 

Make analyzing table of aging bucket 35 2.00 5.00 3.4857 0.98134 

Deleting bad debts with approval of the competent 
authority 

35 2.00 5.00 3.7143 1.04520 

Having a channel for collecting information of 
customer’s tastes 

35 1.00 5.00 3.8286 1.04278 

Having collected customers’ opinions on price and 
quality of goods 

35 2.00 5.00 3.4571 0.88593 

Periodically evaluate the ethical capacity of the 
staff 

35 1.00 5.00 3.3429 1.30481 

Customer information about employee violations 
is sent to the manager 

35 1.00 5.00 3.2571 0.88593 

Valid N (listwise) 35     

(Source: The author extracted from the results of running the software) 

Firstly, the surveyed firms have not paid attention to the verification of customers' 
financial situation before selling. This issue is also quite sensitive because it is related to the 
receivable debt of the business. The fact selling without verifying customer’s finantial 
situation is likely to cause the enterprise to encounter difficulty in collecting its debts. In other 
words, the capital of the business will be occupied, affecting the effectiveness of using assets 
of the enterprise. The amount of receivables turnover will decrease, which means that the 
business takes a long time to collect its debts, reduce the turnover rate of short-term assets, the 
conversion of receivables into money is not easy, and it is difficult to meet the demand for 
short-term debt repayment for businesses. Therefore, businesses need to have measures to 
verify customers' financial situation before selling. 

Secondly, the ethical evaluation of employees has not been paid much attention by 
firms. This is an important task, and mistakes can occur here as the salesman appropriates the 
proceeds from the customer and does not record the sales activity in the ledger, recorded on 
the receipts an amount of money which are lower than the amount the customer actually pays, 
or the salesperson can sell to the customer at high prices for personal gain or get the product 
sold outside for personal purposes. This will reduce the efficiency of the business and 
customers will lose confidence when dealing with enterprise’s staffs. In addition, not 
regularly evaluating the moral of employees will make employees reoffend or even they can 
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involve other individuals to benefit without being caught. This is a big problem for businesses 
if things are not resolved. 

Thirdly, clients’ complaints about employees are rarely transfered to managers. This 
incident once again shows that businesses are really less focused on employee fraud. If it is 
difficult to catch internal frauds, the business should focus on outside opinions. Of course, the 
process must go through an investigation to avoid unrelated individuals being slandered. 
Despite knowing that, many businesses are reluctant to do so, and this may be an opportunity 
for people to take advantage of the company. If the customer's comments are not sent to the 
manager, who will it go to? It may have been concealed by some groups. This poses a great 
threat to the long-term development of the whole business. 

Fourthly, excepting the above mentioned issues, the majority of wood processing 
firms in Binh Dinh province are complying with internal control procedures in the cycle 
selling – receiving actively. Procedures such as assigning the right to sell goods and collect 
money, the Board of Directors participate in the development of policies selling - receiving, 
regularly assess the risks in the cycle and review the policies of suppliers, making table to 
analysis aging bucket as well as gathering opinions on prices and quality of goods. 

First of all, the surveyed firms have implemented the policy of determining the right 
in selling - receiving and the managers will take part in the development of this policy. This is 
a factor which indicates that the policy of selling - receiving is always enterprise’s top 
priority. If a business has lax rules, then the business will grow slowly. It’s because its 
employees can take advantage of this loophole to appropriate company's assets. In addition, if 
the enterprise does not clearly define the authority, the manager will be very difficult to 
control and assign tasks as well as the handle mistakes and even the wrongdoers will blame 
each other for the mistakes. Not only that, assigning tasks clearly will help to limit the 
cheating of employees, do not let employees take multiple positions, so a poor ethical person 
would work with a good moral person, the likelihood of cheating will be reduced and the 
internal situation of the business would also be stronger. 

Next, business managers regularly monitor the supplier’s selling policy. This is 
understandable because in today's competitive market, choosing suppliers is no longer a tough 
issue. The needs of the business will be met by a variety of suppliers. However, the manager 
must choose good suppliers in order to increase the profit of the company. Good suppliers 
must ensure the good quality of raw materials as well as reasonable prices which are 
consistent with the market prices. Checking the suppier’s selling policies regularly will help 
the company enjoy a variety of financial benefits such as discounts or can change its suppliers 
if they find that the selling policy of this provider is not suitable for the current situation of the 
business. 

Procedures such as making table to analysis aging bucket as well as the elimination of 
bad debt must be approved by the competent authority, which is also applied by most firms. 
This is considered quite important not only for the internal company but also for investors to 
have a clear picture of the enterprise so that they can assess the management of receivables. 
Debt analysis will give businesses an overview of their receivables, their maturity as well as 
their debt collection period, which shows that the firm has a good debt management system. 
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Not only that, it can also help speed up the receivables turnover of the business or in other 
words the time a turnover cycle of receivables of the business will be accelerated. At the same 
time, it also shows that the ability to convert receivables into money will be easy, which meet 
the needs of business expenses. 

Finally, the majority of businesses have a channel of information about the customer’s 
tastes as well as their opinions about the price and quality of commodity. This policy not only 
show that businesses care for the market’s demand but also present that they respect their 
customers. The acquisition of opinions about the prices and quality of their goods will help 
businesses know the market evaluation of their products, base on the that, they can adjust to 
compete with its competiors. In addition, the acquisition of tastes of customers will help 
businesses look further, as well as have orientation to meet the needs of customers timely. 

In summary, through the survey and the analysis, we can see the Revenue cycle is an 
important cycle and virtually wood processing firms in Binh Dinh province have relatively 
good control systems. However, those systems still have limitations and shortcomings. 
Therefore, businesses must take measures to overcome as well as provide better control 
procedures, in accordance with the conditions of each enterprise to achieve business 
efficiency. 

5. Some solutions for improving internal control system at wood processing firms in 
Binh Dinh province 

5.1. Improve the internal control system 

About Control Environment Department: To promulgate in writing the rules and 
regulations on ethical standards for all officials and employees; Businesses need to rebuild an 
organizational structure with departments have its separate functions and rights; rearrange the 
contingent of managers, replace those who do not meet the requirements of morality and 
competency. 

About Risk Assessment Department: Establish acceptable risk levels for activity levels; 
In order to take the initiative in dealing with risks and minimizing losses, firms need to 
strengthen preventive activities rather than corrective actions; Businesses need to look at risk 
in a holistic and systematic way. 

About  Control Activities Department: Proper application of the principles of not 
taking charge of for many tasks, assignment, authorization, approval in the design and 
operation of control procedures; Conducting verification of customers’ financial situation 
before selling. 

About Information and Communications Department: Issuing more specific 
documents for each subject, specifying the rights and responsibilities of each individual; 
Establishing information collection channels to collect frauds of employees as well as 
customer’s information and inventory; Information relating to each division must be 
decentralized and transfered to the person who need it; Firms need to build up information 
channels about custormers and suppliers from outside. 

About Monitoring Department: Firms should build a professional and self-aware 
working environment. Need to receive, collect information outside the enterprise; Receive 
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feedback on defects of the internal control system during the seminars, trainings or monthly 
company briefings; Monthly, ask staff to report on the performance of their duties. 

5.2. Main business cycle in the business 

About the Expenditure cycle: Firms need to find a reputable supplier to ensure the 
quality and quantity of input materials; Purchases may only be made upon presentation of an 
authorized purchase order; The assessment of the competency, ethics and experience of the 
staff in the buying – selling department should be paid attention. 

About the Revenue cycle: reasonable commitment on delivery schedule; Receive 
orders in accordance with terms and conditions; Apply policies of selling on credit and 
controlling the credit reasonably; Deliver accurate quantity and type of products to the right 
customers; Fully accounting and policies about selling by cash. 

5.3. Implementation of solutions to improve the internal control system at wood processing 
firms in Binh Dinh 

Recommendations to the Goverment: The Government should stipulate shortly the 
procedures for registering the afforestation and shorten the registration time for firms wishing 
to invest in afforestation. In addition to providing loans for firms planted forests, the 
Government also needs to provide loans to wood processing firms; The government should 
soon establish an international furniture quality testing center in Vietnam; The State should 
enhance the role and functions of the Wood Processing Association. 

Recommendations to firms: develop strategies for sustainable development and 
consistently implement them; Develop a plan to restructure the company, rearrange 
production system effectively; implement new, advanced, suitable and proven management 
methods to replace existing family management methods; Expeditiously invest in renewing 
production technologies in order to reduce costs, lower production costs and raise 
competitiveness; Ensure the harmony of interests among firms, customers and partners; 
delivery high quality goods to customers timely and assure complying with signed contracts; 
Promote activities of research and development. 

6. Conclusion 

Nowadays, with fierce competition in the market, recession pressure and economic 
difficulties, businesses are becoming more and more interested in building an internal control 
system to help the organization reduce damages and operate more efficiently. With some 
solutions to perfect the internal control system for companies in this article, hopefully 
together with the effort and the management of the Board of Directors and the commitment 
and the efforts of the whole employees, the efficiency of the internal control system bring to 
the business is higher. From that, contribute to emproving the efficiency of firms as well as 
the social welfare and promoting the economy. However, due to time constraints, the article 
focuses on researching and finding solutions to complete the internal control system for the 
company on the Expenditure cycle and the Revenue cycle, having not conducted research and 
provide solutions on other cycles of the businesses. 
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Appendix 1: VALUABLES’ AVERAGE VALUES OF FIVE COMPONENTS OF INTERNAL 
CONTROL SYSTEMS IN WOOD PROCESSING FIRMS IN BINH DINH PROVINCE 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

(1) Control environment 
Issuing documents 35 3.6286 0.80753 0.13650 
Determining rights in the cycle selling - receiving 35 3.4857 1.14716 0.19390 
The Board of Directors have involved in development of 
policies in the business cycle 

35 3.3714 0.94202 0.15923 

Issue measures to prevent damaged products 35 3.8571 0.94380 0.15953 

(2) Risk assessment 
Identify difficulties 35 3.5429 1.03875 0.17558 
Determine the origin of raw materials 35 3.6286 0.94202 0.15923 
Develop a risk identification mechanism from the factor 35 3.0571 0.72529 0.12260 

Evaluate the risks of the cycle selling - receiving 35 3.2857 0.78857 0.13329 
Whether risk management measures are feasible 35 3.4286 0.91670 0.15495 
Machinery and equipment meet the requirements 35 3.3714 1.05957 0.17910 
Product design has quality assurance 35 3.2571 1.33599 0.22582 

(3) Control activities 
The goods are carefully preserved 35 4.1429 1.00419 0.16974 
There is staff turnover 35 2.8857 1.10537 0.18684 
New products increase metarial costs and labor costs 35 3.2286 1.33032 0.22486 
There are measures to detect outdated and damaged product 35 4.0286 0.95442 0.16133 
The product has the right design 35 4.0000 0.97014 0.16398 
Verify the customer's financial situation before selling 35 3.3143 1.15737 0.19563 

(4) Information and communications 
There is a channel for collecting information about employee 
fraud 

35 3.1429 1.06116 0.17937 

There is a channel for collecting information about customer 
tastes 

35 3.8286 1.04278 0.17626 

Customer information is timely transmitted to the departments 35 3.1429 1.11521 0.18851 

Customer information about employee violations is sent to the 
managers 

35 3.2571 0.88593 0.14975 

Set up communication channels for everyone to report fraud 
such as mail, hotline 

35 3.1714 1.09774 0.18555 

Collecting opinions on price and quality of goods 35 3.4571 0.88593 0.14975 

(5) Monitoring 
Head of buying department track the progress 35 3.1714 1.15008 0.19440 
Periodically evaluate competency, ethics and experience of the 
employees 

35 3.3429 1.30481 0.22055 

Complaints from suppliers have been investigated clearly 35 3.4000 1.09006 0.18425 
The internal audit department has orders processing regulations 35 3.4857 1.12122 0.18952 
Firms have evaluated incomplete products at the end of each 
busisness period 

35 3.4286 1.42014 0.24005 

------------------------------ 
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KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC ĐƠN VỊ  
THUỘC KHU VỰC CÔNG TRÊN THẾ GIỚI 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP  
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh 

Đại học Kinh tế TP.HCM 
Tóm tắt 
Kiểm toán nội bộ (KTNB) đã trở thành một cơ chế kiểm soát không thể thiếu trong cả KVC 
(KVC) lẫn khu vực tư nhân (Cohen & Sayag, 2010). Đối với KVC, KTNB hữu hiệu đóng 
một vai trò quan trọng, trong việc đảm bảo tính hữu hiệu của công tác quản lý 
(Ebrahimpour & Lee 1988; Flynn và cộng sự, 1994) và mục tiêu chính của KTNB là hỗ trợ 
KVC đạt được mục tiêu của mình, thông qua cách tiếp cận có trật tự và có kỷ luật 
(Shamsuddin, 2014). Qua việc tìm hiểu về các công trình nghiên cứu về KTNB tại một số 
quốc gia trên thế giới, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống KTNB 
phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (GDCL) nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) một cách hiệu quả và 
minh bạch. 
Từ khóa: KTNB; đơn vị sự nghiệp; GDCL 
Abstract: 
Internal auditing (IA) has become an indispensable control mechanism in both public and 
private organisations (Cohen & Sayag, 2010). With respect to public sectors, IA effectiveness 
does play a role in ensuring effective management (Ebrahimpour & Lee 1988; Flynn et al, 
1994) and  the core objective of internal auditing is to aid the public sector to achieve its 
objective through an orderly and disciplined approach (Shamsuddin, 2014). Through 
studying reseach projects about Internal Audit all over the world, the paper proposed some 
solutions to set up an IA system in line with the practical situation in public education units to 
improve the efficiency and transparency of using state budget. 
Key words: Internal audit; administry unit; public education. 
 
1. Đặt vấn đề 

Các đơn vị công hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với bất kỳ quốc gia 
nào trên thế giới đều cần thiết và đóng vai trò quan trọng, góp phần cung cấp lực lượng lao 
động có trình độ cho xã hội. Do đó, việc các đơn vị này hoạt động có hiệu quả, có trách nhiệm 
và minh bạch thông tin sẽ làm tăng lợi thế cạnh tranh của nền kinh .tế và tạo ra giá trị gia tăng 
cho xã hội (Trần Thị Yến và Hoàng Thị Thúy, 2018). Giáo dục và đào tạo hiện nay được cả 
xã hội quan tâm và thực tế đòi hỏi công tác quản lý tài chính phải đáp ứng được yêu cầu vừa 
phát triển quy mô và đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, vừa phải huy động và sử dụng 
một cách hiệu quả các nguồn lực từ NSNN và các nguồn thu sự nghiệp (Bùi Phương Nhung, 
2016). Ngoài việc tổ chức công tác kế toán phải được thực hiện một cách khoa học và hợp lý, 
các đơn vị cần thiết lập bộ phận KTNB vì KTNB góp phần đảm bảo công khai minh bạch 
thông tin tài chính, nâng cao tính hiệu quả, tính hiệu năng và tính kinh tế trong các hoạt động, 
duy trì sự tuân thủ của các quy định, quy chế nội bộ trong đơn vị, giúp phát hiện những yếu 
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kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị (Đoàn Tất Thành, 2017) và cung cấp 
thông tin tài chính đáng tin cậy, chính xác cho nhà quản lý trong việc ra quyết định 
(Emmanuel và cộng sự, 2013). Các tổ chức có hoạt động KTNB hữu hiệu và hiệu quả sẽ kinh 
doanh có hiệu quả cao hơn những tổ chức không có chức năng phát hiện gian lận trong đơn vị 
(Corama và cộng sự,  2006; Omar & Abu Bakar, 2012; Radu, 2012). Trên thực tế, KTNB ở 
Việt Nam chưa phát huy hiệu quả và bộc lộ nhiều bất cập do sự suy thoái nền kinh tế Việt 
Nam nói chung và các đơn vị thuộc KVC nói riêng. Trong những năm gần đây, cùng với xu 
hướng cải cách quản lý tài chính công theo hướng tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực 
công của Việt Nam (Nguyễn Thị Khánh Vân, 2018) đòi hỏi KTNB đơn vị công Việt Nam nói 
chung, đơn vị sự nghiệp GDCL nói riêng, phải mang lại hiệu quả. Do đó, việc tìm hiểu về 
hoạt động KTNB thông qua các nghiên cứu trên thế giới sẽ giúp các đơn vị sự nghiệp GDCL 
có thêm nhiều bài học kinh nghiệm, trong việc thiết lập hệ thống KTNB hoạt động một cách 
hiệu quả. 
2. KTNB tại một số quốc gia trên thế giới 

 Schyf (2000) thực hiện nghiên cứu KTNB tại một cơ quan chính phủ quốc gia ở Nam 
Phi đã nhấn mạnh một số yếu tố, bao gồm thiếu trình độ chuyên môn của một bộ phận kiểm 
toán viên nội bộ (KTVNB) là yếu tố cản trở việc thực hiện chức năng KTNB trong KVC ở 
Nam Phi. Từ đó, tác giả đề xuất rằng các Ủy ban Kiểm toán trong KVC nên khởi động kế 
hoạch hướng đến những KTVNB, để thúc đẩy giá trị tiềm năng của hoạt động KTNB trong 
KVC, cũng như giải quyết các rào cản. Những kết quả này cung cấp cho chính quyền cái nhìn 
sâu sắc về thực trạng KTNB trong KVC và có biện pháp tối ưu hóa hoạt động thông qua việc 
tìm nguồn cung ứng KTVNB, nhằm đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan và khắc phục tình 
trạng kiểm toán viên thực hiện công việc KTNB đều được thuê, tại các nhà cung cấp dịch vụ 
kiểm toán bên ngoài (Plant, 2014). 

Dessalegn G. Mihret và Yismaw (2007), thực hiện nghiên cứu hiệu quả của KTNB 
trong một tổ chức giáo dục công lớn ở Ethiopia, cho rằng việc KTNB thiếu hiệu quả sẽ gây 
ảnh hưởng đến việc kiểm soát về ngân sách tài nguyên và nguồn ngân sách đã sử dụng. Do 
đó, nhằm nâng cao hiệu quả KTNB thì cần phải mở rộng phạm vi dịch vụ bằng cách mở rộng 
phạm vi của các hệ thống và các hoạt động kiểm toán kết hợp với phân tích rủi ro thích hợp. 
Bên cạnh đó, sự quan tâm của các nhà quản lý đến các kiến nghị của KTVNB và các chính 
sách đối với nhân viên có trình độ tốt, là nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả KTNB. 

Ahmad và cộng sự (2009), thực hiện nghiên cứu KTNB tại KVC và cơ quan hành 
chính tại Malaysia đã kết luận rằng, các chức năng KTNB trong KVC Malaysia bị cản trở bởi 
sự hỗ trợ của nhà quản lý hàng đầu và KTVNB ít khi mở rộng hợp tác với họ. Các KTVNB 
thiếu kiến thức và thiếu chương trình đào tạo thích hợp về các phương pháp kiểm toán có hiệu 
quả. Các quan điểm tiêu cực đối xử dành cho KTNB, dẫn đến ban giám đốc không khuyến 
khích mà chỉ vô hiệu hóa những đóng góp tích cực của KTNB. Bên cạnh đó, Shamsuddin 
(2014) cho rằng, các KTVNB trong KVC đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các chức 
năng của họ một cách hiệu quả do thiếu sự độc lập, vì họ phải kiểm toán “ông chủ” của họ và 
thiếu năng lực, vì họ không chỉ thực hiện chức năng kiểm toán mà còn thực hiện các nhiệm vụ 
khác theo yêu cầu của nhà quản lý. Hiệu quả của cuộc kiểm toán bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi 
sự độc lập của KTNB. Nếu các KTVNB không độc lập, báo cáo mà họ lập ra sẽ vô ích trong 
việc cải thiện trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của toàn bộ KVC.  
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Onumah và Krah (2012) thực hiện nghiên cứu hiệu quả của KTNB trong KVC Ghana, 
cho rằng sẽ bị cản trở bởi một số yếu tố: Trình độ chuyên môn thấp của KTVNB; thiếu sự hỗ 
trợ cho các hoạt động KTNB và hoạt động yếu kém của Ủy ban Kiểm toán. Dù KTNB đóng 
góp đáng kể trong quản lý, kiểm soát và đánh giá rủi ro trong KVC nhưng phạm vi hoạt động 
lại rất hạn chế, tập trung vào các hoạt động kiểm toán thường xuyên như kiểm toán sự tuân 
thủ chính sách, quy tắc và pháp luật và đánh giá tình hình tài chính. Do KTVNB không thành 
thạo và không nắm rõ được vai trò của họ, khung pháp lý và quy định về KTNB, hỗ trợ quản 
lý còn thiếu. Từ đó, tác giả đề xuất rằng cần cải thiện trình độ chuyên môn của KTVNB, 
tuyển dụng KTVNB có năng lực, tăng cường hỗ trợ của nhà quản lý.  

Emmanuel và cộng sự (2013) thực hiện đánh giá về hiệu quả của KTNB tại KVC ở 
bang Kogi Nigeria cho rằng, KTNB có thể kiểm tra hiệu quả các hành vi gian lận trong KVC. 
Qua đó, tác giả khuyến nghị Chính phủ nên duy trì môi trường hoạt động, sao cho các 
KTVNB có đủ sự độc lập để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Ngoài ra, cần tăng 
cường kỹ năng chuyên môn và sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn pháp lý của KTNB. 
Nwannebuike & Nwadialor (2016) khi đánh giá hiệu quả của KTNB trong KVC của Nigeria, 
cho rằng mặc dù có sẵn đầy đủ các hình phạt nhưng một số tổ chức vẫn vi phạm các thủ tục 
KTNB. Từ đó, tác giả đề xuất nên cập nhật kiến thức cho các KTVNB và thiết lập một quy 
trình tuyển dụng toàn diện và minh bạch đối với KTNB. Một số khuyến nghị nên được xem 
xét, bao gồm: Quy trình tuyển dụng cho KTVNB cần được minh bạch để đảm bảo sự tham 
gia của những nhân viên có trình độ; Quản lý các tổ chức nên thúc đẩy đội ngũ KTVNB thực 
hiện đầy đủ các thủ tục KTNB một cách cẩn thận; Quản lý tổ chức nên hợp tác với các 
KTVNB để thúc đẩy hiệu quả của các biện pháp kiểm soát khác nhau; Đào tạo thường xuyên 
đội ngũ KTVNB là cần thiết, để tăng cường kỹ năng thực hiện các thủ tục cần thiết 
(Nwannebuike & Nwadialor, 2016). Ngoài ra, KTVNB cần tuân thủ nghiêm ngặt khung pháp 
lý của quốc gia về lập và trình bày BCTC và phải khách quan, độc lập để có đủ khả năng cải 
thiện độ tin cậy và tính trung thực của các BCTC thuộc KVC (Nwaobia và cộng sự, 2016). 

Alzeban và Sawan (2013) đã cung cấp bằng chứng thực tiễn về KTNB, hiện tại trong 
các tổ chức KVC ở Ả rập Saudi chịu sự kiểm soát của Tổng cục Kiểm toán. Từ bằng chứng 
này, có thể thấy rằng các yếu tố thể chế ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của KTNB trong 
KVC của Ả Rập Saudi. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị về cách thức tổ chức 
hệ thống KTNB và khung pháp lý về KTNB. Bên cạnh đó, việc cung cấp thêm nguồn lực để 
hỗ trợ giáo dục và đào tạo cho cả cán bộ quản lý và KTVNB ở tất cả các giai đoạn bao gồm 
giáo dục đại học được đánh giá là cần thiết, để tăng hiệu quả hoạt động của KTNB. Ngoài 
việc nâng cao năng lực của KTVNB, các đơn vị cần quan tâm đến các nhân tố như số lượng 
nhân viên bộ phận KTNB, mối quan hệ giữa KTVNB và kiểm toán bên ngoài, tính độc lập 
của KTNB và mức độ hỗ trợ của nhà quản lý cho các chức năng KTNB, vì đây là các nhân tố 
được xem là có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của KTNB (Alzeban và Gwillian, 2014). 

Christopher (2014) thực hiện nghiên cứu hiệu quả hoạt động của KTNB tại các trường 
Đại học Công lập của Úc. Kết quả cho thấy, đa số các chức năng KTNB của trường đại học 
đang hoạt động theo các sắp xếp linh hoạt và có khả năng tăng cường hiệu quả quản trị của tổ 
chức, nhờ vào sự hỗ trợ phù hợp của các nhà quản lý và kiểm toán viên bên ngoài. Tuy nhiên, 
tác giả cũng cho rằng, không có quy định nhất quán cho cơ cấu và chức năng của KTNB. Do 
đó, tác giả đề xuất cần phải xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ và chuẩn mực nghề nghiệp, 
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để đảm bảo chức năng của KTNB được thực hiện một cách toàn diện. Bên cạnh đó, các đơn 
vị cần xem xét việc cải thiện các kênh truyền thông giữa các kiểm toán viên bên ngoài và 
KTVNB (Pilcher và cộng sự, 2013) vì KTVNB và kiểm toán bên ngoài là cơ chế giám sát, để 
đảm bảo tính hữu hiệu và hiệu quả trong chi tiêu của KVC (McPhee, 2005) 

3. Một số bài học kinh nghiệm cho các đơn vị sự nghiệp GDCL sử dụng NSNN 
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng và phát triển 

KTNB trong các đơn vị thuộc KVC, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm cho các đơn vị 
sự nghiệp GDCL sử dụng NSNN, bao gồm: 

Một là, khẩn trương ban hành hệ thống văn bản pháp quy quy định về hoạt động 
KTNB và quy trình hướng dẫn nghề nghiệp. Để tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt 
động KTNB, Nhà nước cần xây dựng và ban hành những quy định cho hoạt động KTNB phù 
hợp với điều kiện mới, với nội dung hướng dẫn các đơn vị thiết lập bộ phận KTNB. Nhà nước 
cần ban hành các quy định và chế tài, bắt buộc các đơn vị phải tổ chức bộ phận KTNB. Về 
phía Bộ Tài chính (BTC), dù đã đưa ra Dự thảo Nghị định, quy định về tổ chức hoạt động 
KTNB trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và DN, dù Dự thảo Nghị định 
KTNB đã có những quy định mới khá chặt chẽ về KTNB như: Xác định rõ một số loại hình 
đơn vị bắt buộc phải có KTNB, trách nhiệm báo cáo của người đứng đầu bộ phận này. Tuy 
nhiên, vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể nhằm hướng hoạt động KTNB theo một khuôn 
mẫu nhất định và đến nay Nghị định vẫn chưa được chính thức ban hành. Do đó, BTC cần 
sớm hoàn thiện để ban hành quy định về KTNB. Bên cạnh đó, cũng cần có các quy định về 
địa vị pháp lý, tính độc lập, đạo đức nghề nghiệp, quyền hạn và trách nhiệm của KTNB. Bên 
cạnh đó, các văn bản về KTNB do BTC ban hành cần phải làm tăng tính hiệu lực trong thực 
thi thay vì những quy định mang tính định hướng, gợi mở hay là hành lang pháp lý chung cho 
loại hình KTNB. 

Hai là, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực KTNB. Đào tạo và phát triển và kiến thức 
của KTNB là chìa khóa chính hướng tới một Ủy ban Kiểm toán hiệu quả (Shamsuddin, 2014). 
Do đó, các cơ sở đào tạo cần tập trung trang bị cho người học những kiến thức về KTNB, có 
thể đưa môn học KTNB vào chương trình học bắt buộc, đối với các sinh viên chuyên nghành 
Kế toán – Kiểm toán. Các tổ chức Hội nghề nghiệp nên thường xuyên tổ chức các lớp về đào 
tào cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ KTNB, theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Bên cạnh 
đó, cần xem xét hợp tác với các tổ chức kiểm toán hàng đầu trên thế giới, nhằm hỗ trợ trong 
việc trao đổi kinh nghiệm hoặc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vì có thể cập nhật 
thêm các xu hướng cho việc áp dụng tại các đơn vị và chuẩn mực mới. 

Ba là, tăng cường tính độc lập và khách quan của bộ phận KTNB. Khi KTVNB càng 
độc lập, hiệu quả của cuộc kiểm toán sẽ càng gia tăng (Karapetrovic & Willborn, 2000; 
Mizrahi & Ness-Weisman, 2007; Ussahawanitchakit and Intakhan, 2011). Bộ phận KTNB 
phải đảm bảo tách biệt và độc lập với các đơn vị, các bộ chức năng của đơn vị để có thể hoàn 
thành nhiệm vụ kiểm toán. Mục đích, quyền hạn và trách nhiệm của bộ phận KTNB phải 
được nêu rõ trong văn bản chính thức. Trong quy chế hoạt động của KTNB phải xác định rõ 
địa vị của bộ phận KTNB, cho phép bộ phận KTNB được phép tiếp cận những nguồn thông 
tin nào để thực hiện công việc có liên quan và phạm vi hoạt động của KTNB. Kiểm toán 
trưởng có quyền tiếp cận trực tiếp và không hạn chế với quản lý cấp cao. Điều này có thể đạt 
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được thông qua mối quan hệ báo cáo kép. Các mối đe dọa đối với tính độc lập phải được quản 
lý, ở cấp độ mỗi kiểm toán viên và cấp độ của cả phòng ban và tổ chức. 

Bốn là, tăng cường mối quan hệ giữa KTVNB và kiểm toán viên bên ngoài. Sự phối 
hợp và hợp tác giữa các KTVNB và bên ngoài có ảnh hưởng lớn, trong việc lập báo cáo kiểm 
toán chất lượng. KTVNB có thể hợp tác với kiểm toán viên bên ngoài trong việc lập kế hoạch 
chung, trao đổi thông tin, ý kiến, và báo cáo để tạo điều kiện cho chất lượng của cuộc kiểm 
toán được nâng lên (Shamsuddin, 2014). 

Năm là, tăng cường hỗ trợ của nhà quản lý đối với hoạt động KTNB. Sự hỗ trợ của 
nhà quản lý cấp cao là rất quan trọng (Cohen và Sayag, 2010; Lenz và Hahn, 2015). Các nhà 
quản lý cần có nhận thức đúng đắn về vai trò của KTNB, trong việc kiểm soát, ngăn ngừa và 
phát hiện các sai phạm trong quản lý, để từ đó có những hỗ trợ cần thiết giúp bộ phận KTNB 
có thể phát huy hết hiệu quả hoạt động tại đơn vị. Bên cạnh đó, nhà quản lý cần xây dựng quy 
trình tuyển dụng KTVNB một cách công khai và minh bạch, nhằm đảm bảo tuyển dụng được 
những nhân viên có trình độ chuyên môn và có đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm 
vụ. Đồng thời, người đứng đầu bộ phận KTNB nên tham dự các cuộc họp với nhà quản lý đơn 
vị thường xuyên, để biết các chính sách ảnh hưởng đến mục tiêu của tổ chức (Emmanuel và 
cộng sự, 2013; Enofe và cộng sự, 2013). Ngoài ra, nhà quản lý cần quan tâm đến vấn đề kinh 
phí dành cho hoạt động KTNB trong đơn vị. 

------------------------------- 
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ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 
ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                                                                                       

 PGS.TS Huỳnh Đức Lộng - Ths. Hoàng Như Hoàng Oanh 

Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh 
Tóm tắt  
Các DN (DN) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giữ vị trí quan trọng trong 
việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và cả nước. Hiện nay, các DN 
trên địa bàn TP.HCM đang từng bước nâng cao chất lượng thông tin của kế toán quản trị 
(KTQT) và từng bước hoàn thiện hệ thống KSNB (HTKSNB). Vậy giữa tính hữu hiệu của 
HTKSNB và chất lượng thông tin KTQT có mối quan hệ với nhau không? Các nhân tố 
nào ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB và tính hữu hiệu của HTKSNB có ảnh 
hưởng đến chất lượng thông tin KTQT không? Trả lời câu hỏi này, giúp cho chúng ta đưa 
ra các giải pháp nhằm nâng cao tính hữu hiệu của HTKSNB. Từ đó, nâng cao chất lượng 
thông tin KTQT, trên cơ sở đó giúp cho việc cung cấp thông tin phục vụ tốt cho công tác 
quản lý, tăng hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh của các DN trên địa bàn TP.HCM. 
Để thực hiện các mục tiêu trên, tác giả sử dụng phương pháp hỗn hợp bao gồm phương 
pháp định tính và phương pháp định lượng. Phương pháp định tính được thực hiện, trên 
cơ sở nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu trước đây và thảo luận với các chuyên gia để 
giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB, giải thích sự ảnh 
hưởng của tính hữu hiệu của HTKSNB đến chất lượng thông tin KTQT, từ đó xác định 
mô hình nghiên cứu. Phương pháp định lượng được thực hiện trên cơ sở sử dụng mô hình 
cấu trúc tuyến tính (SEM) để xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của 
các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB và xác định ảnh hưởng và mức độ ảnh 
hưởng của tính hữu hiệu của HTKSNB đến chất lượng thông tin KTQT. Kết quả nghiên 
cứu năm nhân tố có mức độ ảnh hưởng từ cao đến thấp đến tính hữu hiệu của HTKSNB 
là: Giám sát; Thông tin truyền thông; Hoạt động kiểm soát, đánh giá rủi ro; Môi trường 
kiểm soát và tính hữu hiệu của HTKSNB. Có ảnh hưởng đến chất lượng thông tin KTQT 
của các DN, trên địa bàn TP.HCM. 
 
1. Giới thiệu  

HTKSNB được đánh giá là hữu hiệu khi các mục tiêu của KSNB đạt được, khi các 
thành phần và những nguyên tắc của HTKSNB hiện hữu và hoạt động hữu hiệu. Chất lượng 
thông tin của KTQT thể hiện ở thông tin đáp ứng được nhu cầu của nhà quản lý các cấp, đảm 
bảo sự hài lòng của người sử dụng, đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tính linh hoạt và thích 
hợp, nhằm cung cấp thông tin giúp cho NQT thực hiện tốt các chức năng: Hoạch định, tổ 
chức - điều hành, kiểm tra - kiểm soát và ra quyết định, từ đó thực hiện tốt mục tiêu, chiến 
lược của DN. Hiện nay, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang có mầm mống trở lại trên thế giới và 
với sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0, các DN trên địa bàn TP.HCM đang đứng 
trước xu hướng vừa hợp tác vừa cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Để tồn tại trong cạnh tranh, 
các DN phải có chiến lược kinh doanh hợp lý, phải linh hoạt ứng phó và điều chỉnh hoạt động 
phù hợp với sự biến đối mau lẹ của tình hình, phải không ngừng cải tiến chất lượng và nâng 
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cao hiệu quả hoạt động. Muốn vậy, các DN trên địa bàn TP.HCM phải nâng cao chất lượng 
thông tin của KTQT và từng bước hoàn thiện HTKSNB. Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố 
ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB và ảnh hưởng của tính hữu hiệu của HTKSNB 
đến chất lượng thông tin KTQT của các DN trên địa bàn TP.HCM là hết sức cần thiết. Bởi vì, 
thông qua việc nghiên cứu này giúp cho chúng ta đưa ra các giải pháp, nhằm nâng cao tính 
hữu hiệu của HTKSNB, từ đó nâng cao chất lượng thông tin KTQT. Trên cơ sở đó, giúp cho 
việc cung cấp thông tin phục vụ tốt cho công tác quản lý, tăng hiệu quả hoạt động, khả năng 
cạnh tranh của các DN trên địa bàn TP.HCM. Mục tiêu của bài viết này là: Xác định các nhân 
tố ảnh hưởng và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tính hữu hiệu của 
HTKSNB; xác định ảnh hưởng của tính hữu hiệu của HTKSNB đến chất lượng thông tin 
KTQT, đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao tính hữu hiệu của HTKSNB, từ đó nâng 
cao chất lượng thông tin KTQT của các DN trên địa bàn TP.HCM. 

2. Tổng quan các nghiên cứu trước có liên quan 

2.1 Các nghiên cứu trên thế giới 

- Các công trình nghiên cứu về tính hữu hiệu của HTKSNB và các nhân tố ảnh hưởng 
đến tính hữu hiệu của HTKSNB bao gồm: 

Moni Muskanan (2014) với nghiên cứu tính hữu hiệu của HTKSNB, trong ứng dụng 
phân cấp tài chính tại Indonesia. Tác giả sử dụng các thành phần của HTKSNB như: Môi 
trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát để 
nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, môi trường kiểm soát có tác động thấp nhất, hoạt động giám sát có tác động cao nhất. 

Jung Wang (2015) tiến hành nghiên cứu thực nghiệm về tính hữu hiệu của HTKSNB 
và các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy 
mô DN, mức độ tham gia của cổ đông, giai đoạn phát triển của DN có tác động tích cực tới 
tính hữu hiệu của HTKSNB. Mức độ sở hữu DN, mục tiêu của giám đốc điều hành không có 
tác động tích cực đến tính hữu hiệu của HTKSNB. 

Jian Cao & cộng sự (2017) nghiên cứu ảnh hưởng của đầu tư vào CNTT đến tính hữu 
hiệu của HTKSNB trong các DN tại Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đầu tư vào 
CNTT có tác động tích cực tới tính hữu hiệu của HTKSNB, tác động này rõ hơn đối với các 
DN tư nhân.       

- Các công trình nghiên cứu về chất lượng thông tin KTQT bao gồm: 

D.Lalithia Rani và Fitsum Kidane (2012) nghiên cứu một số đặc điểm về chất lượng 
thông tin KTQT. Kết quả nghiên cứu cho rằng, chất lượng thông tin KTQT được đánh giá qua 
4 tiêu chí đó là: Tính chính xác, tính cập nhật, tính đầy đủ và tính nhất quán. 

Salah A. Hammad, Ghozali (2013) nghiên cứu một số đặc điểm về chất lượng thông 
tin KTQT tại các bệnh viện ở Ai Cập. Kết quả nghiên cứu cho rằng, chất lượng thông tin 
KTQT được đánh giá qua các tiêu chí đó là: Tính kịp thời, tính thích hợp và tổng hợp, tính 
phân cấp của việc tiếp cận thông tin.  
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Ilham (2015) nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin KTQT. 
Kết quả nghiên cứu cho rằng, có sự  tác động của văn hóa tổ chức, sự tham gia của người sử 
dụng HTTT và năng lực của người sử dụng HTTT lên chất lượng của HTTT KTQT.  

- Công trình nghiên cứu tác động của tính hữu hiệu của HTKSNB tới chất lượng thông 
tin KTQT của Ilham và các đồng sự (2016), kết quả nghiên cứu cho thấy tính hữu hiệu của 
HTKSNB được phản ánh thông qua kiểm soát ứng dụng bao gồm: Kiểm soát đầu vào, kiểm 
soát quá trình và kiểm soát đầu ra đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hoàn thành; Kiểm soát 
ứng dụng tác động tới chất lượng thông tin KTQT. Chất lượng của thông tin KTQT thể hiện 
qua tính thích hợp, tính linh hoạt, độ tin cậy, tính hiệu quả, trong đó tính linh hoạt trở thành 
một phần quan trọng trong việc định hình chất lượng của thông tin KTQT.  

2.2  Các công trình nghiên cứu trong nước 

- Các công trình nghiên cứu về tính hữu hiệu của HTKSNB và các nhân tố ảnh hưởng 
đến tính hữu hiệu của HTKSNB bao gồm: 

Nguyễn Ngọc Lý (2016), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của 
HTKSNB tại các DN kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho 
rằng, các nhân tố đánh giá rủi ro, môi trường kiểm soát, hoạt động kiểm soát, thông tin và 
truyền thông, giám sát ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB và nhân tố đánh giá rủi ro 
tác động mạnh nhất đến tính hữu hiệu của HTKSNB.  

Trần Phước, Đỗ Thị Thủy (2016) nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc xây dựng 
KSNB tại các DN khởi nghiệp. Kết quả nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng tới 
HTKSNB là quản lý rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát, tuân thủ 
các chuẩn mực chuyên môn, môi trường bên ngoài DN. 

Hồ Tuấn Vũ (2016) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của HTKSNB, 
trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đưa ra 7 nhân tố ảnh hưởng 
đến sự hữu hiệu của HTKSNB là: Đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền 
thông, thể chế chính trị, giám sát, lợi ích nhóm, môi trường kiểm soát phù hợp với đặc thù 
ngành ngân hàng. 

- Các công trình nghiên cứu về chất lượng thông tin KTQT. 

Võ Thị Hiếu (2017) nghiên cứu tác động của định hướng khách hàng, định hướng đối 
thủ cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh thông qua mức độ sử dụng HTTT KTQT. 
Kết quả nghiên cứu cho rằng, chất lượng thông tin KTQT thể hiện ở tính hữu ích  và có các 
đặc tính sau: Tính phù hợp (Relevance); Tính đáng tin cậy (Reliability); Tính có thể so sánh 
được (Comparability); Tính có thể hiểu (Understandability); Tính trọng yếu (Materiality).  

Nguyễn Hoàng Dũng (2017) nghiên cứu hoàn thiện tổ chức HTTT KTQT trong các 
DN sản xuất xi măng Bắc miền Trung. Kết quả nghiên cứu cho rằng, các nhân tố ảnh hưởng 
tới tổ chức HTTT KTQT bao gồm: (1) Nhân tố bên trong như, chiến lược phát triển của DN, 
nhu cầu thông tin của nhà quản trị, cơ cấu tổ chức và mức độ phân cấp quản lý, đặc điểm tổ 
chức sản xuất và quy trình công nghệ, hạ tầng CNTT; (2) Nhân tố bên ngoài như, môi trường 
kinh doanh và hội nhập quốc tế, chính sách pháp luật và quy định của ngành nghề, vai trò của 
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hội kế toán và kiểm toán và các trường đại học.  

- Công trình nghiên cứu tác động của tính hữu hiệu của HTKSNB tới chất lượng thông 
tin kế toán như: Nguyễn Hữu Bình (2014) nghiên cứu ảnh hưởng của HTKSNB  hữu hiệu đến 
chất lượng HTTT kế toán của các DN tại TP. HCM. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 
HTKSNB hữu hiệu được đo lường bằng việc đảm bảo các mục tiêu hoạt động, báo cáo, tuân 
thủ cùng với mức độ ứng dụng CNTT của DN tác động tích cực đến chất lượng thông tin kế 
toán, tạo cơ sở cho các DN xây dựng các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng thông tin kế 
toán cũng như nâng cao tính hữu hiệu của HTKSNB.  

Thông qua tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả nhận thấy rằng có 
nhiều công trình nghiên cứu về  tính hữu hiệu của HTKSNB, về chất lượng của HTTT KTQT. 
Tuy nhiên, về mối quan hệ giữa tính hữu hiệu của HTKSNB và chất lượng của HTTT KTQT 
chưa được nghiên cứu ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn TP.HCM nói riêng.  

3. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu đế xuất 

3.1. Khái niệm về tính hữu hiệu của HTKSNB 

HTKSNB là một quá trình chịu ảnh hưởng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và 
các nhân viện, được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được mục tiêu:  

- Hoạt động hữu hiệu và hiệu quả  
- Báo cáo tài chính đáng tin cậy 
- Các luật lệ và quy định được tuân thủ. 
HTKSNB được đánh giá là hữu hiệu khi các mục tiêu của KSNB đạt được, khi các 

thành phần và những nguyên tắc của HTKSNB hiện hữu và hoạt động hữu hiệu.  

3.2 Khái niệm về chất lượng thông tin KTQT 

KTQT là một bộ phận trong hệ thống kế toán của DN, nó giữ vị trí quan trọng trong 
việc cung cấp thông tin giúp cho nhà quản trị thực hiện tốt các chức năng: hoạch định, tổ 
chức- điều hành, kiểm tra- kiểm soát và ra quyết định. Chất lượng thông tin KTQT thể hiện ở 
mức độ đáp ứng các nhu cầu và sự hài lòng của người sử dụng. Chất lượng thông tin KTQT 
thể hiện qua tính thích hợp, tính linh hoạt, độ tin cậy, tính hiệu quả, (Ilham và các đồng sự 
,2016), ngoài ra còn thể hiện ở tính dễ sử dụng, tính sẵn sàng, tính đáp ứng thời gian, tính cá 
nhân hóa, tương tác hệ thống và an ninh hệ thống (DeLone and McLean, 2016). 

3.3  Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB 

Qua tổng hợp các nghiên cứu của Suntana & Haque (2011), Moni Muskanan (2014), 
Nguyễn Ngọc Lý (2016), Trần Phước, Đỗ Thị Thủy (2016), Hồ Tuấn Vũ (2016), tác giả xác 
định có năm nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB đó là: 

3.3.1 Môi trường kiểm soát 

Môi trường kiểm soát có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình thực hiện và kết quả của 
các thủ tục kiểm soát (COSO, 2013). Môi trường kiểm soát bao gồm các yếu tố sau: 
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- Phân chia quyền hạn và trách nhiệm: Nhà quản trị phải đưa ra chính sách và phân 
chia quyền hạn và trách nhiệm để tận dụng được kiến thức, kinh nghiệm của các nhân viên 
phù hợp với yêu cầu công việc, tận dụng được nguồn lực của tổ chức để thực hiện các hoạt 
động. 

- Hội đồng quản trị và ủy ban về KTNB: Càng độc lập, tham gia và giám sát nhiều 
vào các hoạt động của DN thì tính hữu hiệu của HTKSNB càng tăng. 

- Các cam kết về năng lực: Để thực hiện thành công một nhiệm vụ thì cần có năng 
lực, đó là kiến thức và kỹ năng, nhà quản trị cần xác định kiến thức, kỹ năng cần có, xác định 
rõ yêu cầu về năng lực của từng nhiệm vụ và công việc cụ thể. 

- Chính sách nhân sự: Chính sách về tuyển dụng, đào tạo, đánh giá xếp loại nhân viên, 
động viên, khen thưởng khi hoàn thành tốt, kỷ luật khi sai phạm có ảnh hưởng đến tính hữu 
hiệu của HTKSNB. 

- Cơ cấu của tổ chức: Một cơ cấu tổ chức thích hợp khi nó xác định đúng quyền hạn 
và trách nhiệm đối với từng hoạt động, từng cá nhân trong đơn vị và có ảnh hưởng đến tính 
hữu hiệu của HTKSNB. 

- Tính trung trực và các giá trị đạo đức: Tính trung thực và giá trị đạo đức của toàn thể 
nhân viên là văn hóa của tổ chức, đây là yếu tố quan trọng trong môi trường kiểm soát, nó tác 
động đến việc xây dựng, thực hiện và giám sát các yếu tố khác của KSNB. 

3.3.2. Đánh giá rủi ro 

Đánh giá rủi ro rất quan trọng với DN, đánh giá rủi ro được thể hiện qua các nội dung 
sau: 

- Các nhà quản lý cần xác định mục tiêu kinh doanh theo hướng phòng ngừa rủi ro, 
chú ý và thận trọng trong việc đưa ra các mục tiêu chiến lược. Các mục tiêu đưa ra phải thích 
hợp với năng lực và tình hình hoạt động của đơn vị, của từng bộ phận trong đơn vị. 

- Nhận dạng rủi ro trong khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Quy trình đánh giá rủi ro, nhà quản lý tiến hành phân tích và đánh giá rủi ro. Quy 
trình này bao gồm các bước: Xác định mức độ quan trọng của rủi ro, xác định xác suất xảy ra 
rủi ro, tìm ra biện pháp để quản trị, đối phó với rủi ro. 

- Xử lý rủi ro, cần tập trung xử lý các rủi ro có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh 
doanh và có khả năng xảy ra cao, có thể phòng tránh rủi ro bằng cách không tiến hành một số 
hoạt động, giảm rủi ro bằng tăng cường KSNB, chuyển giao rủi ro như mua bảo hiểm,... 

3.3.3. Hoạt động kiểm soát 

Hoạt động kiểm soát là tập hợp những chính sách, thủ tục kiểm soát để đảm bảo các 
chỉ thị của nhà quản lý được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu. Hoạt động kiểm soát 
được thể hiện qua các nội dung sau: 
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- Xây dựng cơ chế kiểm soát lẫn nhau, phân chia trách nhiệm rõ ràng, đầy đủ, nhằm 
làm giảm thiểu các cơ hội hoặc điều kiện để các sai phạm có thể xảy ra hoặc phát hiện ra các 
sai phạm trong quá trình tác nghiệp. 

- Sử dụng phương pháp ủy quyền trong các hoạt động tại DN. 

- Xây dựng quy định và các hoạt động kiểm soát nhằm bảo vệ tài sản vật chất và 
thông tin. 

- Tổ chức kiểm tra độc lập, thông qua việc mời các công ty kiểm toán độc lập tham 
gia vào quá trình kiểm soát sẽ giúp DN phát hiện được những sai phạm để chấn chỉnh kịp thời 
các hoạt động của mình. 

- Tổ chức phân tích rà soát, thể hiện ở việc so sánh giữa kết quả thực hiện với số liệu 
dự toán,… nhằm phát hiện ra các thay đổi bất thường để nhà quản lý có các biện pháp can 
thiệp kịp thời. 

3.3.4. Thông tin và truyền thông 

Thông tin và truyền thông là thành phần quan trọng trong HTKSNB, là nhân tố tác 
động đến tính hữu hiệu của HTKSNB. HTTT và truyền thông của đơn vị phải đáp ứng được 
những thay đổi trong hoạt động kinh doanh có sự cạnh tranh và yêu cầu của khách hàng. Để 
đảm bảo điều này, HTTT và truyền thông của đơn vị phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Thông tin tại DN cập nhật chính xác, truy cập thuận tiện. 

- Thông tin luôn đảm bảo phù hợp với quy định. 

- Thông tin được tiếp nhận đầy đủ và chính xác từ cấp trên xuống cấp dưới 

- Thông tin từ bên ngoài được tiếp nhận đầy đủ, trung thực 

- Phương pháp hoặc hệ thống tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin hiệu quả 

3.3.5. Giám sát 

Giám sát là quá trình mà người quản lý đánh giá chất lượng của HTKSNB. Giám sát 
có vai trò quan trọng, giúp KSNB luôn hoạt động hữu hiệu, xác định KSNB có vận hành đúng 
như thiết kế hay không, có cần phải sửa đổi hay không? Giám sát là thành phần quan trọng 
trong HTKSNB, là nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của HTKSNB. 

3.4. Ảnh hưởng của tính hữu hiệu của HTKSNB đến chất lượng thông tin của KTQT 

Lý thuyết bất định cho rằng: Không có một hệ thống quản trị hiệu quả duy nhất nào là 
phù hợp cho tất cả các tổ chức và phù hợp cho mọi hoàn cảnh, bởi lẽ những đặc điểm riêng 
biệt của hệ thống và hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào những đặc thù riêng của tổ chức và 
những tác nhân thuộc về ngữ cảnh (Ferreira và Otley, 2005). HTKSNB có tính hữu hiệu cao 
khi các thủ tục nghiệp vụ, các thao tác sẽ kiểm soát chặt chẽ cơ chế hoạt động, con người 
tham gia trong hệ thống, đảm bảo cho HTTT KTQT an toàn, an ninh cao khi sử dụng nhưng 
vẫn linh hoạt, phù hợp với mọi nhu cầu. Những thủ tục kiểm soát giúp cho chất lượng dữ liệu 
đầu vào được nâng cao, quá trình xử lý thông tin chính xác và chất lượng đầu ra thông tin 
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cũng được đảm bảo chính xác, đầy đủ và phù hợp, giúp cho hệ thống thống thông tin KTQT 
đáp ứng được yêu cầu về thời gian xử lý, đảm bảo độ tin cậy và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu 
công việc của đơn vị. Qua lý thuyết bất định, tác giả nhận định tính hữu hiệu HTKSNB có 
ảnh hưởng đến chất lượng thông tin KTQT.  

3.5 Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu các công trình nghiên cứu trước đây và phân tích các nhân tố 
ảnh hưởng đến tính hữu hiệu HTKSNB, phân tích ảnh hưởng của tính hữu hiệu của HTKSNB 
đến chất lượng thông tin KTQT, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như sau: 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giả thuyết nghiên cứu dựa trên mô hình đề xuất như sau: 
H1: Môi trường kiểm soát có tác động cùng chiều đến tính hữu hiệu của HTKSNB . 
H2: Đánh giá rủi ro có tác động cùng chiều đến tính hữu hiệu của HTKSNB. 
H3: Hoạt động kiểm soát có tác động cùng chiều đến tính hữu hiệu của HTKSNB. 
H4: Thông tin và truyền thông có tác động cùng chiều đến tính hữu hiệu của 

HTKSNB. 
H5: Giám sát có tác động cùng chiều đến tính hữu hiệu của HTKSNB. 
H6: Tính hữu hiệu của HTKSNB có tác động cùng chiều đến chất lượng thông tin 

KTQT. 

Chất lượng thông 

tin KTQT 

Môi trường kiểm 

soát 

Đánh giá rủi ro 

Hoạt động kiểm 

soát 

Thông tin và 

truyền thông 

Giám sát 

Tính hữu hiệu của hệ 

thống KSNB 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5 (+) 

H6 (+) 
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4. Phương pháp nghiên cứu 
Tác giả sử dụng phương pháp hỗn hợp bao gồm phương pháp định tính và phương 

pháp định lượng. Cụ thể như sau: 
4.1 Phương pháp định tính 

Phương pháp định tính được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu tổng quan các nghiên 
cứu trước đây và thảo luận với các chuyên gia là những giảng viên tại các trường đại học, 
người làm công tác quản lý về kế toán và KTNB để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tính 
hữu hiệu HTKSNB, phân tích ảnh hưởng của tính hữu hiệu của HTKSNB đến chất lượng 
thông tin KTQT, từ đó xác định mô hình nghiên cứu. Mô hình nghiên cứu của tác giả bao 
gồm: 1 biến phụ thuộc (chất lượng thông tin KTQT, ký hiệu TTKT, 9 biến quan sát); 1 biến 
vừa độc lập vừa phụ thuộc (tính hữu hiệu HTKSNB, ký hiệu KSNB, 3 biến quan sát); 5 biến 
độc lập là các nhân tố thuộc các thành phần của HTKSNB ( Giám sát, ký hiệu GS, 4 biến 
quan sát; thông tin và truyền thông, ký hiệu TT, 5 biến quan sát; hoạt động kiểm soát, ký hiệu 
KS, 5 biến quan sát; đánh giá rủi ro, ký hiệu RR, 5 biến quan sát; môi trường kiểm soát, ký 
hiệu MT, 6 biến quan sát). 
4.2. Phương pháp định lượng 

Phương pháp định lượng được thực hiện trên cơ sở sử dụng mô hình cấu trúc tuyến 
tính (SEM). Cụ thể: 

- Xác định mẫu nghiên cứu: Theo Hair (2006), mô hình nghiên cứu gồm 37 biến quan 
sát thì khích thước mẫu tối thiểu là 185 (5x27), tác giả đã quyết định chọn cỡ mẫu cho nghiên 
cứu là 260. Mẫu được tác giả chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, số mẫu được lấy 
là các DN trên địa bàn TP.HCM. 

- Thu thập và phân tích dữ liệu: Để thu thập dữ liệu tác giả lập bảng câu hỏi gởi cho 
260 cán bộ làm công tác kế toán, KSNB DN theo thang đo Likert 5 mức độ, gồm có 37 câu 
hỏi. Tác giả thu về 250 bảng hỏi hợp lệ và sử dụng công cụ SPSS 20.0 & AMOS, để phân tích 
mô hình cấu trúc tuyến tính bao gồm: Đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám 
phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), phân tích cấu trúc tuyến tính. Từ đó, xác 
định các nhân tố ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến tính hữu HTKSNB và ảnh 
hưởng của tính hữu hiệu HTKSNB đến chất lượng thông tin KTQT của các DN trên địa bàn 
TP.HCM. 
5. Kết quả nghiên cứu 
5.1 Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo 

Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo như sau: 
- Về nhân tố môi trường kiểm soát (MT): Hệ số Alpha là 0,688 > 0,6 , tuy nhiên hệ số 

tương quan biến tổng của biến quan sát MT5 “Trách nhiệm của từng thành viên trong DN 
được quy định rõ ràng” là 0,058< 0,3 và biến MT6 “ Luôn đề cao sự trung thực và các giá trị 
đạo đức” là -0,05< 3 nên bị loại khỏi mô hình. Kết quả phân tích lần thứ 2, hệ số Alpha là 
0,827 > 0,6 , ngoài ra các hệ số tương quan biến tổng của tất cả các biến quan sát đều > 0,3. 
Vì vậy, thang đo môi trường đạt chất lượng tốt và được sử dụng trong mô hình. 

- Về nhân tố đánh giá rủi ro (RR): Hệ số Alpha là 0,852 > 0,6, ngoài ra các hệ số 
tương quan biến tổng của tất cả các biến quan sát đều > 0,3. Vì vậy, thang đo đánh giá rủi ro 
đạt chất lượng tốt và được sử dụng trong mô hình. 
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- Về nhân tố hoạt động kiểm soát (KS): Hệ số Alpha là 0,590 < 0,6, ngoài ra hệ số 
tương quan biến tổng của biến quan sát KS4“DN có tổ chức kiểm tra độc lập” là 0,015 < 0,3 
và biến KS5 “DN có tồ chức phân tích rà soát” là 0,001 < 3 nên bị loại khỏi mô hình. Kết quả 
phân tích lần thứ 2, hệ số Alpha là 0,819> 0,6, ngoài ra các hệ số tương quan biến tổng của tất 
cả các biến quan sát đều > 0,3. Vì vậy, thang đo hoạt động kiểm soát (KS) đạt chất lượng tốt  
và được sử dụng trong mô hình. 

- Về nhân tố thông tin & truyền thông (TT): Hệ số Alpha là 0,554 < 0,6, ngoài ra hệ số 
tương quan biến tổng của biến quan sát TT4“Thông tin từ bên ngoài phải được tiếp nhận đầy 
đủ, trung thực” là 0,179 < 0,3 và biến TT 5 “Có phương pháp hoặc hệ thống tiếp nhận thông 
tin và xử lý thông tin hiệu quả” là -0,05 < 3 nên bị loại khỏi mô hình. Kết quả phân tích lần 
thứ 2, hệ số Alpha là 0,717 > 0,6, ngoài ra các hệ số tương quan biến tổng của tất cả các biến 
quan sát đều > 0,3. Vì vậy, thang đo thông tin & truyền thông (TT) đạt chất lượng và được sử 
dụng trong mô hình. 

- Về nhân tố giám sát (GS): Hệ số Alpha là 0,728 > 0,6, tuy nhiên hệ số tương quan 
biến tổng của biến quan sát GS4“Thực hiện kiểm tra định kỳ do kiểm toán viên nội bộ, hoặc 
KTV độc lập” là 0,011 < 0,3 nên bị loại khỏi mô hình. Kết quả phân tích lần thứ 2, hệ số 
Alpha là 0,857 > 0,6, ngoài ra các hệ số tương quan biến tổng của tất cả các biến quan sát đều 
> 0,3. Vì vậy, thang đo giám sát đạt chất lượng tốt  và được sử dụng trong mô hình. 

- Về nhân tố tính hữu hiệu HTKSNB (KSNB): Hệ số Alpha là 0,799 > 0,6 đạt yêu cầu 
đề ra, ngoài ra các hệ số tương quan biến tổng của tất cả các biến quan sát đều > 0,3 đạt yêu 
cầu đặt ra. Vì vậy, thang đo tính hữu hiệu HTKSNB đạt chất lượng và được sử dụng trong mô 
hình. 

- Về nhân tố chất lượng thông tin KTQT (TTKT): Hệ số Alpha là 0,868 > 0,6, ngoài ra 
các hệ số tương quan biến tổng của tất cả các biến quan sát đều > 0,3. Vì vậy, thang đo chất 
lượng thông tin KTQT đạt chất lượng tốt và được sử dụng trong mô hình. 

Như vậy, sau khi kiểm định chất lượng thang đo, tác giả đả loại bỏ các biến: MT5 
“Trách nhiệm của từng thành viên trong DN được quy định rõ ràng”, MT6 “ Luôn đề cao sự 
trung thực và các giá trị đạo đức”, KS4“DN có tổ chức kiểm tra độc lập”, KS5 “DN có tổ 
chức phân tích rà soát”, TT4“Thông tin từ bên ngoài phải được tiếp nhận đầy đủ, trung thực”, 
TT 5 “Có phương pháp hoặc hệ thống tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin hiệu quả” và sát 
GS4“Thực hiện kiểm tra định kỳ do kiểm toán viên nội bộ, hoặc kiểm toán viên độc lập”. 

5.2  Kết quả thực hiện kiểm định của EFA 

  Kết quả kiểm định được tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 1: Kết quả kiểm định EFA 
KMO 0,798 
Giá trị Sig của Kiểm định Bartlett (Bartlett's Test) 0,000 
Tổng phương sai trích 70,158% 

 
(Nguồn: Xử lý số liệu từ SPSS) 

 
- Kết quả kiểm định tính thích hợp của EFA: Thước đo KMO là 0,798 ( 0,5< 0,798 < 

1), vì vậy việc lựa chọn mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) là phù hợp với dữ liệu 
thực tế. 
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- Kết quả kiểm định tương quan giữa các biến quan sát ( Bartlett's Test): Giá trị Sig là 
0,000 < 0,05, kết luận các biến quan sát có mối tương quan tuyến tính với từng biến độc lập. 

- Kết quả kiểm định phương sai trích: Ta có Eigenvalues > 1, tổng phương sai trích là 
70,158% > 50%, kết luận mức độ giải thích của mô hình là 70,158%, nghĩa là 70,158% thay 
đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến quan sát. 

Bảng 2: Kết quả ma trận xoay các nhân tố 
 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 

TTKT7 .991       

TTKT8 .988       

TTKT4 .983       

TTKT9 .981       

TTKT1 .916       

TTKT2 .806       

TTKT3 .671       

TTKT5 .638       

TTKT6 .607       

RR1  .826      

RR2  .811      

RR3  .806      

RR4  .723      

RR5  .611      

GS1   .852     

GS2   .785     

GS3   .784     

MT3    .864    

MT2    .829    

MT4    .801    

MT1    .730    

KSNB1     .887   

KSNB2     .655   

KSNB3     .647   

TT1      .857  

TT2      .816  

TT3      .786  

KS3       .921 

KS1       .880 

KS2       .746 

 
( Nguồn: Xử lý số liệu từ SPSS) 

 
Căn cứ vào kết quả ma trận xoay các nhân tố, ta thấy các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 

0,55 đều thỏa mãn yêu cầu và sắp xếp theo 7 nhóm nhân tố riêng biệt, đó là các nhóm nhân tố:  
Môi trường kiểm soát (MT1, MT2, MT3, MT4); Đánh giá rủi ro (RR1, RR2, RR3, RR4, 
RR5); Hoạt động kiểm soát (KS1, KS2, KS3); Thông tin và truyền thông (TT1, TT2, TT3);  
Giám sát (GS1, GS2, GS3); Tính hữu hiệu HTKSNB (KSNB1, KSNB2, KSNB3); Chất lượng 
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HTTT KTQT (TTKT1, TTKT2, TTKT3, TTKT4, TTKT5, TTKT6, TTKT7, TTKT8, 
TTKT9). 
5.3 Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

Từ dữ liệu thu thập và kết quả của kiểm định EFA, sử dụng phần mềm AMOS, ta có 
bảng sau: 

Bảng 4: Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Chi bình phương điều chỉnh theo bậc tự do  (Cmin/df)< 5 1,906 

2 Mức ý nghĩa Chi bình phương(Cmin) P-value > 0,05 0,000 

3 Chỉ số TLI > 0,90 0,933 

4 Chỉ số thích hợp so sánh CFI > 0,90; 0 < CFI < 1, càng tiến dần về 
1 là phù hợp 

0,942 

5 Chỉ số RMSEA; RMSEA < 0,05: Mô hình phù hợp tốt; RMSEA < 
0,08: Mô hình chấp nhận; RMSEA càng nhỏ đánh giá càng tốt 

0,060 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu từ AMOS) 

Ta thấy, giá trị Chi bình phương điều chỉnh theo bậc tự do (Cmin/df) là 1,906 < 5, TLI 
là 0,933  > 0,9, CFI là 0,942 > 0,9,  RMSEA là 0,060 < 0,08, như vậy qua phân tích nhân tố 
khẳng định (CFA)  kết luận là mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu thực tế. Mức ý nghĩa 
Chi bình phương(Cmin), P-value là 0,000 < 0,05 là do cở mẫu nhỏ. 

5.4 Kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính 

5.4.1. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 

Từ dữ liệu thu thập và  kết quả của kiểm định CFA, sử dụng phần mềm AMOS, ta có 
bảng sau: 

Bảng 5: Kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Chi bình phương điều chỉnh theo bậc tự do  (Cmin/df)< 5 1,973 

2 Mức ý nghĩa Chi bình phương(Cmin) P-value > 0,05 0,000 

3 Chỉ số TLI > 0,90 0,928 

4 Chỉ số thích hợp so sánh CFI > 0,90; 0 < CFI < 1, càng tiến dần về 
1 là phù hợp 

0,936 

5 Chỉ số RMSEA; RMSEA < 0,05: Mô hình phù hợp tốt; RMSEA < 
0,08: Mô hình chấp nhận; RMSEA càng nhỏ đánh giá càng tốt 

0,063 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu từ AMOS) 

Ta thấy, giá trị Chi bình phương điều chỉnh theo bậc tự do (Cmin/df) là 1,973 < 5, TLI 
là 0,928 > 0,9, CFI là 0,936 >  0,9,  RMSEA là 0,063 < 0,08. Qua số liệu trên kết luận: Sử 
dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để phân tích ảnh hưởng của tính hữu hiệu của 
HTKSNB đến chất lượng thông tin KTQT của các DN trên địa bàn TP.HCM, là phù hợp với 
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dữ liệu thực tế. Mức ý nghĩa Chi bình phương(Cmin), P-value là 0,000 < 0,05 là do cở mẫu 
nhỏ. 

5.4.2. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Bảng 6: Kết quả phân tích mô hình SEM- Regression Weights: (Group number 1 - 
Default model) 

Mối quan hệ Estimate S.E. C.R. P Kết luận 

Tính hữu hiệu 
HTKSNB 

<--- Đánh giá rủi ro 0,079 0,125 0,632 0,008 Chấp nhận H2 

Tính hữu hiệu  
HTKSNB 

<--- Giám sát 0,372 0,075 4,966 *** Chấp nhận H5 

Tính hữu hiệu 
HTKSNB 

<--- 
Môi trường kiểm 
soát 

0,019 0,048 0,394 0,004 Chấp nhận H1 

Tính hữu hiệu 
HTKSNB 

<--- 
Thông tin và 
truyền thông 

0,368 0,108 3,413 *** Chấp nhận H4 

Tính hữu hiệu  
HTKSNB 

<--- 
Hoạt động kiểm 
soát 

0,087 0,045 1,931 0,004 Chấp nhận H3 

Chất lượng 
thông tin 
KTQT 

<--- 
Tính hữu hiệu 
HTKSNB 

0,169 0,121 1,401 0,001 Chấp nhận H6 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu từ AMOS) 

Căn cứ vào kết quả trên, giá trị P của các mối quan hệ tác động giữa các nhân tố trong 
mô hình đều nhỏ hơn 5%, vì vậy chấp nhận tất cả các giả thuyết đặt ra.  

5.4.3. Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB 

Từ Bảng 6, lập nên bảng mức độ tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của 
HTKSNB: 

Bảng 7: Mức độ tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB 

Mối quan hệ Estimate 
Tỷ lệ 

% 
Vị trí mức 

độ tác động 

Tính hữu hiệu HTKSNB <--- Đánh giá rủi ro 0,079 8.5 4 

Tính hữu hiệu HTKSNB <--- Giám sát 0,372 40,2 1 

Tính hữu hiệu HTKSNB <--- Môi trường kiểm soát 0,019 2,1 5 

Tính hữu hiệu HTKSNB <--- Thông tin và truyền thông 0,368 39,8 2 

Tính hữu hiệu HTKSNB <--- Hoạt động kiểm soát 0,087 9,4 3 

Tổng cộng   0,925 100  

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu từ AMOS) 
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Kết luận: Mức độ tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB của các 
DN trên địa bàn TP.HCM, theo mức độ từ cao xuống thấp là: Giám sát, thông tin và truyền 
thông, hoạt động kiểm soát, đánh giá rủi ro, môi trường kiểm soát. 

5.4.4. Đánh giá mức độ tác động của tính hữu hiệu của HTKSNB đến chất lượng thông tin 
KTQT   

Từ Bảng 6, ta  thấy tính hữu hiệu của HTKSNB có ảnh hưởng đến chất lượng thông 
tin KTQT, và mối quan hệ này có hệ số là: 0,169. 

6. Kết luận và khuyến nghị 
 6. 1. Kết luận 

Mục tiêu của tác giả trong nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức 
độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB, đánh giá ảnh hưởng của tính 
hữu hiệu của HTKSNB đến chất lượng thông tin KTQT các DN tại TP.HCM. Trong nghiên 
cứu này, tác giả đã sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định 
lượng. Nghiên cứu định tính được tác giả thực hiện dựa trên sự tham khảo các công trình 
nghiên cứu  trước, tham khảo ý kiến của các chuyên gia là cán bộ giảng dạy ở các trường đại 
học, cán bộ kế toán và kiểm soát nội bộ trong DN. Tác giả đã đưa ra mô hình nghiên cứu với 
5 nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của HTKSNB và ảnh hưởng của tính hữu hiệu của 
HTKSNB đến chất lượng thông tin KTQT. Nghiên cứu định lượng được thực hiện trên cơ sở 
sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), tác giả gởi 260 bảng câu hỏi khảo sát gửi đến DN 
trên địa bàn TP.HCM, thu về được 250 bảng hỏi hợp lệ. Trên cơ sở dữ liệu thu thấp, tác giả 
đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích EFA, phân tích CFA, phân tích cấu trúc tuyến tính, 
dựa vào công cụ SPSS 20.0, AMOS. Từ đó, xác định các nhân tố ảnh hưởng, mức độ ảnh 
hưởng các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB, đánh giá ảnh hưởng của tính hữu hiệu 
của HTKSNB đến chất lượng thông tin KTQT. Kết quả nghiên cứu khẳng định, có 5 nhân tố 
ảnh hưởng đến đến tính hữu hiệu của HTKSNB và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này là: 
Giám sát là 0,372 ( 40,2%), thông tin và truyền thông là 0,368 (39,8%); Hoạt động kiểm soát 
là 0,087 (9,4%); Đánh giá rủi ro là 0,079 ( 8,5%); Môi trường kiểm soát là 0,019 ( 2,1% ) và 
Tính hữu hiệu của HTKSNB có ảnh hưởng đến chất lượng thông tin KTQT, mối quan hệ này 
có hệ số là: 0,169. 
6.2.  Khuyến nghị 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tác giả nhận thấy rằng, để nâng cao chất lượng thông 
tin KTQT cần phải nâng cao tính hữu hiệu của HTKSNB tại các DN trên địa bàn TP.HCM. 
Những khuyến nghị để nâng cao tính tính hữu hiệu của HTKSNB như sau: 

- Về công tác giám sát: DN phải thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên và giám 
sát định kỳ hoạt động của đơn vị, giám sát các giao dịch phát sinh để nắm bắt các chứng từ, 
hồ sơ một cách đầy đủ, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi và phát hiện các sai phạm nếu có 
trong công tác kế toán, kiểm toán của DN,… 

- Về thông tin & truyền thông: DN cần có cơ chế để thông tin được tiếp nhận đầy đủ 
và chính xác từ cấp trên xuống cấp, được truy cập thuận tiện, trung thực, đảm bảo phù hợp 
với quy định,… 

- Về hoạt động kiểm soát: DN cần xây dựng và hoàn thiện quy định về bảo vệ tài sản 
vật chất và thông tin, các hoạt động kiểm soát, nhằm đảm bảo tài sản được bảo vệ một cách 
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chặt chẽ; thực hiện tốt tổ chức kiểm tra độc lập, tổ chức phân tích rà soát nhằm phát hiện ra 
các thay đổi bất thường để nhà quản lý có các biện pháp can thiệp kịp thời,… 

 - Về đánh giá rủi ro: DN cần thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro, như: Nhận dạng rủi 
ro trong khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; Xác định mức độ quan trọng của rủi ro;  
Xác định xác suất xảy ra rủi ro; Tìm ra biện pháp để quản trị; Đối phó với rủi ro, và xử lý rủi 
ro,… 

- Về môi trường kiểm soát: DN cần hoàn thiện việc phân chia quyền hạn và trách 
nhiệm, chính sách nhân sự, cơ cấu của tổ chức, nâng cao tính trung trực và các giá trị đạo 
đức,…  

--------------------------------- 
Tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn HTTT kế toán, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016. Giáo trình HTTT Kế toán, NXB Kinh 
tế. 
2. Bộ môn Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016. Giáo trình KSNB, NXB Kinh tế. 
3. Hồ Tuấn Vũ, 2016. Các nhân tố ảnh hướng tới sự hữu hiệu của hệ thống KSNB trong các ngân hàng thương 
mại Việt Nam. Luận văn TS, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. 
4. Nguyễn Hoàng Dũng, 2017. Hoàn thiện tổ chức HTTT kế toán quản trị trong cácDN sản xuất xi măng Bắc 
miền Trung. Luận án TS Học viện Tài chính. 
 5. Nguyễn Ngọc Lý, 2016. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại các DN kinh doanh 
chuỗi cửa hàng bán lẻ Việt Nam. Luận văn Ths. Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh. 
6. Trần Phước, Đỗ Thị Thu Thủy, 2016. Các nhân tố tác động đến việc xây dựng hệ thống KSNB tại các DN khởi 
nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khởi nghiệp (START-UP 2016) tại Đại học Nguyễn Tất Thành 
TP.HCM, ISBN:978-604-67-0811-7, trang 49, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật.  
7. Võ Thị Hiếu, 2017. Tác động của định hướng khách hàng, định hướng đối thủ cạnh tranh đến kết quả hoạt 
động kinh doanh thông qua mức độ sử dụng HTTT kế toán quản trị. Luận văn Ths.Đại học Kinh tế TP Hồ Chí 
Minh. 
8. COSO, 2013. Internal Control – Integrated Framework, New York: s.n. 
9. D.Lalithia Rani and Fitsum Kidane (2012). Characteristics and important quality factors of management 
accounting information system. A journal of Radix International Educational and Research Consortium vol 1. 
10. Ilham Hidayah Napitupulu, Sri Mahyuni, Jojor Lisbarani, 2016. The impact of internal control effectiveness 
to the quality of management accounting information system: The survey on State-owned interprises (SOEs). 
Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 88: 358-366. 
11. Jean Cao, Ying Chen, Bin Lin, Chunli Liu, Longwen Zhang. (2017). Can Information Technology Investment 
Improve Internal Control Effectiveness? Evidence form China. Proceedings of the 18th Asian Accounting 
Association (Four A) Annual Conference 2017. 
12. Jung Wang (2015). An Empirical Study of the Effectiveness of Internal Control and Influencing Factors. 
Management & Engineering 18, 1838-5745. 
13. Moni Muskanan (2014). The effectiveness of internal controlling system implementation in fiscal 
decentralization application. Procedia – Social and Behavioral Sciences 164, 180-193. 
14. Salah A. Hammad, Ruzita Jusoh, Imam Ghozali, (2013) "Decentralization, perceived environmental 
uncertainty, managerial performance and management accounting system information in Egyptian hospitals", 
International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 21 Issue: 4, pp.314-330. 
15. W. H. DeLone and E. R. McLean. The DeLone and McLean, 2016. Information system success measurement. 
Foundations and Trends in Information Systems, 2(1):1–116. 

--------------------------------- 
 
 
 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 87 

NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI BỘ PHẬN 
KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG KHU VỰC CÔNG TẠI VIỆT NAM 

 

TS. Phạm Quang Huy 

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 
Tóm tắt 
Khu vực công (KVC) sử dụng ngân sách nhà nước để thực thi những hoạt động theo chức 

năng và nhiệm vụ được giao. Công tác kế toán trong những đơn vị thuộc KVC hiện nay đã 

phần nào đáp ứng được những quy định của nhà nước, cũng như hướng đến tăng cường 

trách nhiệm giải trình và nâng cao kỷ luật tài khóa tổng thể. Với mục đích, hướng đến tính 

toàn vẹn trong việc điều hành ngân sách, bảo đảm số liệu tài chính, kế toán công đáp ứng 

được đầy đủ chất lượng thông tin thì bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) cần thiết được 

thành lập. KTNB được đánh giá là một bộ phận có sự hiểu biết rõ ràng nhất về tình hình 

đơn vị, cũng như đề ra được những giải pháp có tính hiệu quả cao nhất đối với những hạn 

chế nhận diện được trong đơn vị. Bằng phương pháp nghiên cứu lượt khảo sát các công 

trình nghiên cứu, phân tích và tổng hợp, mục tiêu chính của bài viết là cung cấp bức tranh 

về KTNB trong mối quan hệ đảm bảo chất lượng của hệ thống kế toán công, để hướng đến 

nâng cao sự tuân thủ pháp luật trong KVC cùng một số gợi ý cơ bản cho Việt Nam. 

Từ khóa: Đơn vị công, KVC, kế toán công, KTNB, tính tuân thủ 

Abstract 

Public sector has used the state budget to implement many activities which based on its 

assigned functions and tasks. Accounting in public sector units has now somewhat met 

government regulations as well as enhancing accountability and improving overall fiscal 

discipline. For the purpose of ensuring the integrity of budget management, ensuring that 

public finance and accounting data meet the quality of information, the internal audit 

department is necessarily established. Internal audit is considered as a unit that has been the 

most knowledgeable about the situation of organization and offer the most effective solutions 

to the constraints identified in that sector. By researching analysis and synthesis research, the 

main objective of the paper is to provide a picture of internal audit in the quality assurance 

relationship of the public accounting system. It aims to improve the compliance of law 

enforcement in the public sector with some basic suggestions for Vietnam. 

Keywords: public entities,  
 
1. Giới thiệu 

Trong quá trình phát triển và vận động không ngừng của nhiều sự kiện trong lĩnh vực 

kinh tế, xã hội, chính trị, việc sử dụng ngân sách nhà nước làm sao đạt được tính hiệu quả, 

công bằng, minh bạch hóa thông tin là những vấn đề đang được các nhà nghiên cứu và hoạch 
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định chính sách đưa ra tìm hiểu trong nhiều năm gần đây (Giuseppe et al, 2015). Nhiều nhà 

khoa học đã đưa ra các cách thức để ước tính, tính toán mức ngân sách cho từng đối tượng, 

vùng, miền sao cho cân đối trong tổng nhu cầu vô hạn với nguồn lực giới hạn. Hơn nữa, sự 

minh bạch thông tin về ngân sách trong kế toán công cũng phải được công bố một cách công 

khai các thông tin kịp thời và đáng tin cậy đối với số liệu của các tổ chức công do bộ máy kế 

toán cung cấp, nó cho phép những người sử dụng tiến hành thông tin đó và qua đây có thể 

đánh giá về tình hình và hiệu quả các hoạt động diễn ra trong nền kinh tế thị trường có liên 

quan đến quá trình ghi chép, xử lý và tổng hợp nguồn ngân sách nhà nước cùng các nguồn 

kinh phí khác. Đồng thời, người dùng hoàn toàn có thể xác minh được những công việc hay 

số liệu đó do cá nhân hoặc tổ chức nào đã ban hành, quyền hạn và nghĩa vụ ở mức độ nào. 

Chính vì điều này, ngân sách nhà nước cần phải được bộ phận kế toán trong các đơn vị công 

ghi chép chính xác, đầy đủ, cam kết thực hiện đúng các nguyên tắc, yêu cầu và phương pháp 

kế toán cho từng loại hình khác nhau (Boris, 2014).  

Ngoài ra, khi quản lý chi tiêu ngân sách hiện đại thì nhà quản lý các đơn vị công yêu 

cầu số liệu kế toán phải đạt được sự minh bạch và đáp ứng được các đặc điểm chất lượng của 

thông tin kế toán công. Để có thể hướng đến yêu cầu này, các đơn vị công luôn phải đạt được 

sự tuân thủ các quy định trong quá trình điều hành, đảm bảo số liệu kế toán đạt được sự trung 

thực và hợp lý. (Abdulaziz, 2014). Sau khi phát hành báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán 

ngân sách, các đơn vị công nhằm tăng cường độ tin cậy dữ liệu, do đó kiểm toán là một bộ 

phận quan trọng để kiểm tra các vấn đề về tuân thủ trong đơn vị này (Saskia et al, 2017). 

Trong các loại kiểm toán thì KTNB giữ một vị trí chủ yếu, bởi do những thành viên này sẽ có 

sự hiểu biết rõ ràng nhất về tình hình đơn vị hơn các loại hình kiểm toán khác và đây cũng là 

đối tượng kiểm tra trước những thách thức không nhỏ của lợi ích cục bộ, địa phương, lợi ích 

của các nhóm khác nhau trong xã hội, khi chi tiêu của ngân sách dành cho họ bị điều chỉnh 

(Dominic & Nonna, 2011). 

Theo định hướng của Chính phủ Việt Nam (2018) thì các đơn vị công trong thời gian 

tới cũng cần phải thành lập bộ phận KTNB như là một chỉnh thể thống nhất, trong cơ cấu tổ 

chức chung của đơn vị. Bộ phận này sẽ giúp tăng cường tính tuân thủ trong nội tại của đơn vị. 

Qua đây thấy rằng, nghiên cứu về KTNB trong mối quan hệ với tăng cường tính chất tuân thủ 

pháp luật là một chủ đề phù hợp và cần được khám phá. Từ đó, mục tiêu chính của bài viết là, 

cung cấp bức tranh tổng quát về KTNB theo hướng tiếp cận dựa trên cơ sở tuân thủ. Qua đó, 

các tổ chức công có thể cân nhắc áp dụng nhằm tiến đến nâng cao chất lượng quản lý nội bộ 

trong đơn vị công tại Việt Nam. 

2. Quản lý chất lượng hoạt động bộ máy kế toán đơn vị công 

Trước khi đề cập đến công tác của bộ phận kiểm toán thì hệ thống kế toán cần phải 

đảm bảo thực hiện đạt được sự chất lượng theo yêu cầu của pháp luật, các quy định của nhà 

nước cũng như các quy tắc riêng, thuộc từng đơn vị cụ thể. Việc lập kế hoạch và thực hiện 
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trong kế toán công phải thực thi xuyên suốt, thông qua các giấy tờ đầy đủ dùng cho công tác 

thanh tra, kiểm tra nếu có phát sinh. 

 
(Nguồn: Melinda & Szabolcs, 2017) 

Trong việc lập dự toán, thực hiện theo dự toán được giao và quyết toán thì kế toán giữ 

vị trí như một hệ thống quan trọng, tiếp nhận dữ liệu, xử lý thông qua các thiết bị nhằm cung 

cấp kết xuất của hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra, bởi quy định chung của pháp luật 

và của từng đơn vị cụ thể. Trong các khâu thực hiện của kế toán đơn vị thì kiểm toán được 

xem là một tấm chắn quan trọng, để giúp loại thải thêm những rủi ro, sai sót xuất hiện trên 

báo cáo tài chính, trước khi công bố ra công chúng theo yêu cầu về công khai. Quá trình này 

thể hiện như sau: 

 
(Nguồn: Melinda & Szabolcs, 2017) 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 90 

Quy trình trong công tác kế toán KVC hướng đến việc đảm bảo chất lượng công việc 

do thủ trưởng đơn vị giao, cần phải thể hiện một chu trình khép kín, chuẩn mực và có sự kiểm 

tra thường xuyên liên tục, hướng đến chất lượng sản phẩm tạo thành, đó là báo cáo tài chính 

đúng đắn và có thể xác nhận rõ ràng. Quá trình này được biểu hiện qua sơ đồ cụ thể, liên quan 

đến mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán trong việc mục tiêu đơn vị đã đề ra: 

 
(Nguồn: Melinda & Szabolcs, 2017) 

Qua những bước trên có thể thấy, theo các nhà khoa học thì kiểm toán luôn giữ một vị 
trí quan trọng để giúp cho dữ liệu, sổ sách và báo cáo kế toán tạo thành đáp ứng đúng các yêu 
cầu về chế độ, chuẩn mực và không chứa đựng những sai sót chủ yếu. Một trong những loại 
hình kế toán đang được quan tâm, chính là bộ phận KTNB trong đơn vị. 
3. KTNB - Tiếp cận trên cơ sở tuân thủ 

KTNB là một hoạt động tư vấn mang tính độc lập, đảm bảo mục tiêu được thiết kế để 
cung cấp giá trị gia tăng và cải tiến theo các hoạt động trong một tổ chức. KTNB sẽ giúp cho 
một tổ chức có thể thực hiện được các mục đích của mình, bằng cách thực hiện theo một cách 
có hệ thống để đánh giá, cải tiến tính hữu hiệu trong việc quản trị rủi ro và kiểm soát quản lý 
hiệu quả. KTNB được thành lập để hình thành và thực hiện quá trình đánh giá, để cung cấp 
một sự đảm bảo về cấu trúc quản trị và các quy trình được thiết kế một cách phù hợp, hoạt 
động một cách hiệu quả (Richard & Jordan, 2003). 

KTNB là một công việc kiểm tra độc lập trong một hệ thống chất lượng riêng. Nó đo 
lường tính hiệu quả của hệ thống quản trị chất lượng trong một tổ chức. Đây được xem là một 
công cụ có hệ thống và được tài liệu hóa; cần được thực hiện định kỳ, bởi những con người 
độc lập và có chuyên môn. Xét về ý nghĩa nội tại thì kiểm toán thực chất bản thân nó là một 
hệ thống kiểm tra, không phải là một hệ thống đánh giá chất lượng. Bộ phận KTNB giúp cung 
cấp cho chính đơn vị những tư vấn để cải tiến tiềm tàng những cấu trúc quản lý hay quy trình. 
Theo William et al (2011), KTNB cần đánh giá và đưa ra những đề xuất để cải tiến các quy 
trình quản lý, cụ thể nó sẽ hướng đến việc: 
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- Chú trọng đến giá trị đạo đức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị 
công nói chung và các kế toán viên nói riêng, bởi hầu hết mọi sự việc sai sót trong số liệu kế 
toán là do gian lận của bản thân cá nhân hình thành. 

- Bảo đảm quản trị hoạt động hữu hiệu theo định hướng của nhà nước. Chính phủ hiện 
nay cho rằng, các đơn vị công cần phải thực hiện và điều hành giống như cách thức tổ chức 
của các doanh nghiệp (DN), tăng sự hữu hiệu, hiệu quả trong công tác quản trị chung. 

- Truyền thông rủi ro hiệu quả và kiểm soát thông tin của các bộ phận trong đơn vị, 
trong đó chủ yếu là bộ phận kế toán, kiểm soát sao cho các báo cáo tài chính, báo cáo quyết 
toán ngân sách không chứa đựng sai sót nào. Bởi đây là đơn vị công và thụ hưởng, sử dụng 
ngân sách cho các hoạt động nhà nước giao. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động và thông tin giữa cấp trên quản lý trực tiếp, bộ 
phận tài chính kế toán của đơn vị, KTNB và ban lãnh đạo. Điều này sẽ giúp thông tin thực lưu 
thông xuyên suốt, không bị gián đoạn, các bộ phận trong đơn vị có thể tiếp nhận kịp thời, đầy 
đủ và chính xác. 

Những việc KTNB thực hiện sẽ giúp cho đơn vị biết được “sức khỏe” của hệ thống, 
xác định nguồn gốc của vấn đề và kế hoạch sửa sai cũng như cách thức ngăn ngừa trong từng 
thời gian, nhằm đạt được mức độ tối ưu trong phân bổ nguồn lực và có thể tránh được những 
vấn đề tiềm tàng lớn. Ban lãnh đạo đơn vị thông qua báo cáo của bộ phận KTNB sẽ học tập 
và giải quyết những vấn đề mà kiểm toán viên nội bộ tìm ra, hướng đến cải tiến liên tục. Bộ 
phận KTNB trong KVC cần được tổ chức theo sơ đồ sau, để hướng đến tính tối ưu trong công 
việc: 

 
(Nguồn: Dessalegn et al, 2012) 

KTNB đã là bộ phận hỗ trợ cho đơn vị hướng đến sự hữu hiệu và hiệu quả các hoạt 

động theo mục tiêu trong tổ chức, qua sự đối chiếu giữa các bộ phận được lập thành hội đồng 

bởi Thủ trưởng đơn vị cùng với lãnh đạo các bộ phận, sẽ tăng cường thêm độ tin cậy của số 
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liệu trên các báo cáo cung cấp. Do đó có thể thấy rằng, KTNB sẽ giúp tăng tính tuân thủ theo 

một ma trận tích hợp, thể hiện sự đồng bộ và trọn vẹn theo hình sau: 

 
(Nguồn: Dessalegn et al, 2012) 

Dựa theo nội dung của sơ đồ trên có thể thấy rằng, việc tiếp cận theo bộ phận KTNB 

sẽ có quan hệ chặt chẽ với giá trị mà đơn vị nhận được. Cơ sở của kiểm toán là hướng đến 

việc đảm bảo những mục tiêu của đơn vị, thông qua việc giảm dần những rủi ro đe dọa các 

hoạt động tổ chức. Trọng tâm của KTNB chính là hướng đến hữu hiệu và hiệu quả, nhằm đảm 

bảo mục tiêu. Thêm vào đó, qua hình trên thì sẽ nhận định rằng, tính tuân thủ sẽ được nâng 

cao khi đơn vị có triển khai bộ phận KTNB. Điều này được chứng minh, thông qua 4 khía 

cạnh của sự kiểm soát trong công tác kiểm toán. Nó gắn liền với việc giám sát các hoạt động, 

đi vào tính hiệu quả trong từng quy trình của đơn vị công, hướng đến những chiến lược đã 

được tập thể đơn vị đề ra. Cuối cùng của KTNB chính là, hướng đến sự hữu hiệu trong tất cả 

quá trình mà đơn vị tiếp nhận, thực hiện.  

4. Một số gợi ý cho đơn vị công tại Việt Nam và kết luận 

Trong công tác sử dụng ngân sách, để dùng cho các hoạt động mà đơn vị phải thực 

hiện thì việc kiểm soát thu chi cần phải đạt được 3 yêu cầu chính: Phân bổ các nguồn lực tài 

chính theo các mục tiêu phù hợp với thứ tự ưu tiên; Các khoản chi tiêu đạt được mục tiêu và 

kết quả đề ra ban đầu; Kỷ luật tài khóa tổng thể được tôn trọng đầy đủ. Xét về lý thuyết trước 

đây, theo phương thức truyền thống, thủ trưởng các đơn vị chủ yếu đưa ra các thủ tục kiểm 

soát đơn phương, tiến hành quản lý theo kiểu truyền thống, lập kế hoạch cho từng năm nhưng 
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có thể vẫn chưa đáp ứng được tất cả yêu cầu. Từ đó, đơn vị công của Việt Nam có thể cân 

nhắc trong việc triển khai bộ phận KTNB, điều này sẽ giúp đơn vị tăng cơ hội hướng đến việc 

đạt mục tiêu nhanh hơn là những kiểm soát thông thường. Việc áp dụng công tác kiểm toán 

trong đơn vị được biểu hiện qua sơ đồ sau: 

 
(Nguồn: Dessalegn et al, 2012) 

Theo mô hình này, KTNB gắn chặt chẽ với Quản trị rủi ro toàn diện đơn vị, hướng 

đến chất lượng của hoạt động, các mục tiêu và chính sách phát triển sẽ kết hợp với các nguồn 

lực tài chính, đáp ứng tính khả thi khi thực hiện sẽ giúp mục tiêu cơ hội cao, dự toán thu, chi 

ngân sách sẽ không còn sai lệch nhiều so với khi quyết toán. Từ đó, để định hướng triển khai 

KTNB trong KVC thì các tổ chức tại Việt Nam có thể quan tâm đến một số gợi ý chính sách 

sau: 

- Nhận định giá trị nội tại của đơn vị, trong mối quan hệ với các mục tiêu phải thực hiện. 

- Xác định những rủi ro bên trong đơn vị, ở tất cả các bộ phận có ảnh hưởng có thể đe dọa. 

- Liên hệ đến bộ phận kế toán, trong việc xác định rủi ro mang tính đặc thù. 

- Rà soát và ghi nhận đầy đủ những nội dung mà đơn vị, cần tuân thủ khi đơn vị hoạt động. 

- Tham khảo ý kiến từ Ban lãnh đạo đơn vị, cho từng cấp rủi ro đã ghi nhận được. 

Sau khi tìm hiểu 5 nội dung trên thì trưởng đơn vị sẽ tiến hành ban hành quy trình 

thành lập KTNB, xác lập mối quan hệ trực thuộc của bộ phận này trong đơn vị. Tiếp theo 
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công việc này, chính là tính toán lộ trình kết hợp và làm việc giữa kiểm toán với các phòng 

ban để kiểm tra sự tuân thủ trong từng mảng phần hành khác nhau. 

Tóm lại, KVC được xem là một bộ phận quan trọng, trong việc nắm giữ và sử dụng 

phần lớn nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động khác nhau trong nền kinh tế, 

nhằm đem lại hiệu quả cho tổ chức, từ đó tạo động lực để thúc đẩy sự tăng trưởng chung cho 

toàn xã hội. Nếu như bộ máy kế toán thuộc KVC hoạt động hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các văn 

bản pháp lý có liên quan thì sẽ mang đến sự rõ ràng và độ tin cậy cao trong hệ thống sổ sách, 

báo cáo do KVC cung cấp. KTNB sẽ giúp gia tăng tính tuân thủ trong đơn vị, quan tâm 

thường xuyên đến việc kiểm soát các chỉ tiêu định mức đầu vào, nhấn mạnh sự tuân thủ quy 

trình, thủ tục quản lý và quan tâm đến kết quả và đầu ra, đến hiệu quả và hiệu lực của việc 

chấp hành ngân sách. 

---------------------------------- 
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT 

 

TS.Nguyễn Thị Việt Lê 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
 

Tóm tắt:  
Bài báo nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán nội bộ (KTNB) dưới góc độ là 
một bộ phận trong hệ thống hoạt động kinh tế xã hội. Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp phân 
tích định tính, dựa trên cơ sở lý luận về hoạt động kiểm toán cũng như thu thập các tác liệu của 
các chuyên gia về hoạt động KTNB ở các nước trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, KTNB ở 
các nước trên thế giới đã phát triển gần hoàn thiện với 4 giai đoạn. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn là 
một lĩnh vực rất mới. Từ đó, tác giả đưa ra một số định hướng, nhằm thúc đẩy sự phát triển hoạt 
động KTNB ở Việt Nam tiếp cận với chuẩn quốc tế. 

Từ khoá: KTNB, hoạt động kiểm toán, chất lượng kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán. 

Abstract:  

The article studies the development of internal auditing activities.The methodology of research is the 

qualitative analysis based on the data of auditing activities and the result of economic experts.The 

author has emphasized basic stages on the development of internal auditing and has given some 

guidelines to promote its activities in Vietnam. 

Keywords: internal audit, auditing activities, audit quality, standard.  

 

 Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay, KTNB được xem là một công cụ quản lý, 
giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý, góp phần hạn chế rủi ro, gia tăng 
giá trị cho DN (DN). Ở Việt Nam, hoạt động KTNB vẫn là một loại hình mới mẻ và chưa được các 
DN chú trọng phát triển. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động KTNB ở Việt Nam, chính 
là do mô hình hoạt động kinh doanh và đặc điểm nền kinh tế đang phát triển. Những năm gần đây, 
nhiều DN đã có sự hoàn thiện về mô hình tổ chức, đặc biệt đã tiến hành tổ chức bộ phận KTNB ngay 
trong DN. Tuy nhiên, hoạt động KTNB vẫn còn nhiều yếu kém và có những đặc điểm khác biệt với 
mô hình KTNB trên thế giới. 

 Trên thế giới, KTNB đã xuất hiện từ rất lâu đời. KTNB ra đời, tồn tại và phát triển xuất phát 
từ tự thân đơn vị, từ yêu cầu của người quản lý nhằm thoả mãn yêu cầu về việc ngăn chặn những rủi 
ro, gian lận có thể phát sinh và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Được biết đến từ thời kỳ cổ 
đại dưới hình thức “lắng nghe”, đến Thế kỷ 19 lần đầu tiên xuất hiện kiểm toán viên (KTV) nội bộ 
hoạt động trong các DN, cụ thể trong các công ty đường sắt vốn là những nơi có nguy cơ về sai phạm 
cao. Tuy nhiên, phải đến năm 1879, KTNB mới phát triển và trở thành một hoạt động chuyên nghiệp 
với sự thông qua của Quốc hội Hoa Kỳ về yêu cầu phải thành lập bộ phận KTNB trong DN. Năm 
1941, trong cuốn sách "KTNB" của Brink, tác giả đã đánh giá vai trò của KTNB vượt xa kế toán. 
Cũng trong năm này, Viện KTNB quốc tế IIA ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình phát 
triển của KTNB. Kể từ đây, hoạt động KTNB đã từng bước hoàn thiện về vai trò, bản chất cũng như 
phương pháp kiểm toán.  
1. KTNB qua các thời kỳ  
 - Giai đoạn kiểm toán tuân thủ (truyền thống): Nội dung kiểm toán chú trọng vào các hoạt 
động tài chính, chủ yếu mang tính tuân thủ và bao gồm việc rà soát một số lượng rất lớn các giao dịch.  
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- Giai đoạn kiểm toán dựa theo phương pháp tiếp cận hệ thống: Thay vì việc chú trọng vào các 
địa điểm, giao dịch riêng rẽ, thì KTNB tiếp cận theo các chu trình và hệ thống trong toàn bộ tổ chức.  

- Giai đoạn kiểm toán dựa trên định hướng rủi ro. 
- Giai đoạn kiểm toán tổng quát, nhằm tìm kiếm nguồn lực nội bộ. 

Bảng 1. Các giai đoạn phát triển của KTNB 
Giai đoạn Tên gọi Nội dung 

Giai đoạn kiểm toán tuân thủ (truyền thống) 

Từ cuối thế kỷ 19 
đến những năm 
1950 

Kiểm tra tài khoản 
kế toán 

Được thành lập ngay tại bộ phận kế toán có mục đích kiểm tra 
các nghiệp vụ kinh tế. Hiệu quả KTNB gắn liền với việc phát 
hiện các sai phạm trong quá trình kiểm toán: Càng nhiều sai 
phạm được phát hiện thì hiệu quả càng cao.  
Khái niệm về KTNB chuyên nghiệp lần đầu tiên được đề cập đến 
trong cuốn sách “KTNB hiện đại” tác giá V. Brink vào năm 
1941. 

Đến đầu những 
năm 1960 

Kiểm tra tính tuân 
thủ 

KTNB thực hiện việc kiểm tra mức độ tuân thủ pháp luật và các 
quy chế nội bộ của công ty. 

Đến đầu những 
năm 1970 

Đánh giá các quy 
trình hoạt động 

Vào giữa những năm 1960, KTV cần kiểm tra việc tuân thủ các 
quy trình được quy định trong các quy chế hoạt động của công 
ty. KTV nội bộ cần kiểm tra tài liệu, các tài khoản, phát hiện ra 
các thiếu sót trong quá trình kiểm soát và quản lý DN. 

Giai đoạn kiểm toán dựa theo phương pháp tiếp cận hệ thống 

Đến những năm 
1980 

Giai đoạn chuẩn 
hoá hoạt động 
KSNB (KTNB) 
 

KTV nội bộ không chỉ thực hiện chức năng phát hiên sai sót mà 
còn tham gia tư vấn, hoàn thiện hoạt động của DN dựa trên cơ sở 
xây dựng bộ phận KSNB. 
Vào năm 1978 ban hành chuẩn mực KTNB quốc tế.  

Đến những năm 
1990 

Đánh giá hệ thống 
KSNB  

KTV bày tỏ ý kiển về hệ thống KSNB DN. 

Giai đoạn kiểm toán dựa trên định hướng rủi ro 

Đến những năm 
2000 

Giai đoạn đánh giá 
hiệu quả quản trị 
rủi ro 

Vào những năm 1990, lần đầu tiên xuất hiện khái niệm quản trị 
rủi ro, từ đó, vai trò của KTNB trong nội bộ DN hướng đến đánh 
giá chất lượng và hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro của DN. 
Áp dụng phương pháp kiểm toán theo định hướng rủi ro. 

Đến năm 2003 Giai đoạn kiểm 
toán theo định 
hướng rủi ro 

Giai đoạn kiểm toán tổng quát nhằm tìm kiếm nguồn lực nội bộ 
Từ năm 2013 đến 
nay 

Giai đoạn tổ chức 
KSNB theo mô 
hình COSO và sử 
dụng các công cụ 
kiểm toán theo 
định hướng rủi ro  

Nhằm mục đích tối đa hóa giá trị của thực thể kinh doanh và 
được kết hợp với chức năng của "giá trị gia tăng". Trong quá 
trình thu thập dữ liệu về bộ phận KSNB và đánh giá rủi ro, KTV 
nội bộ đánh giá hoạt động kinh tế và đề xuất các biện pháp để 
nâng cao hiệu quả quản lý và cách thức nâng cao giá trị DN, dựa 
trên việc xác định nguồn lưc nội bộ.  

 

Nghiên cứu các giai đoạn phát triển của KTNB cho thấy, vai trò của hoạt động kiểm toán thay 

đổi và mở rộng theo từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế, xuất phát từ hình thức kiểm tra báo cáo 

tài chính đến chức năng tạo ra các giá trị cho DN. Hiện nay, đối với các nước phát triển, KTNB đã 

được nhìn nhận như là một bộ phận không thể thiếu đối với mọi tổ chức trong mọi lĩnh vực, KTNB đã 
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dần dần trở thành một hoạt động chuyên nghiệp mang tính độc lập cao, đóng vai trò quan trọng, trong 

việc nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. Có nhiều quan điểm được đưa ra về vai trò, chức năng của 

KTNB, trong đó quan điểm cho rằng KTNB là một bộ phận của hệ thống KSNB DN, có vai trò trong 

việc đảm bảo tính kinh tế, phát triển văn hoá DN như là một phần của môi trường kiểm soát của hoạt 

động KSNB là quan điểm được nhiều chuyên gia kinh tế đề cập đến đầu tiên. Vào đầu thế kỷ 21, sự 

quan tâm về KTNB đã tăng lên do một loạt các vụ bê bối DN liên quan đến việc làm sai lệch báo cáo 

tài chính của các công ty quốc tế lớn. Hậu quả là sự quan tâm ngày càng tăng của chủ sở hữu đối với 

cơ chế KSNB của công ty và việc đưa ra những thay đổi tương ứng trong luật của nhiều quốc gia (bao 

gồm cả việc thông qua Đạo Luật Sarbanes-Oxley nổi tiếng năm 2002). Theo đó, một mặt, nhu cầu của 

ban giám đốc và quản lý của công ty về hoạt động KTNB với vai trò như là một hoạt động đánh giá 

độc lập đã tăng lên. Mặt khác, hoạt động KTNB của nhiều công ty diễn ra ngày càng thường xuyên, 

đặc biệt tập trung vào việc kiểm tra và lập hồ sơ KSNB (chủ yếu trong lĩnh vực báo cáo tài chính). 

Thông qua việc nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của KTNB cho thấy, ban đầu xuất phát 

từ các dịch vụ kiểm tra, xác minh tính chính xác của các nghiệp vụ tài chính, KTNB dần chuyển sang 

mục tiêu tìm kiếm nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động của DN, đề xuất các khuyến nghị và 

giám sát việc thực hiện các khuyến nghị đã đề ra. Quá trình chuyển đổi hoạt động KTNB từ phương 

pháp tiếp cận truyền thống sang phương pháp tiếp cận hệ thống đã chậm lại và sự tham gia của KTNB 

trong việc xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro góp phần thúc đẩy hoạt động KTNB chuyển sang một 

giai đoạn mới, giai đoạn tìm kiếm nguồn lực phát triển DN. Ở giai đoạn này, KTNB hướng đến mục 

tiêu tăng giá trị gia tăng của tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý nói chung, quản lý rủi ro và quản lý 

quy trình kinh doanh. Trong tương lai, KTNB có thể có tác động tích cực không chỉ đối với các hoạt 

động của DN, mà là của tất cả các đối tượng kinh tế và nền kinh tế nói chung. 

2. KTNB ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam  

Hoạt động KTNB ở Thổ Nhĩ Kỳ  

Hoạt động KTNB xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ từ Thế kỷ 19, khi mà nhiều nhà khoa học Thổ Nhĩ 

Kỳ cho rằng, việc các chủ nợ châu Âu tiến hành hoạt động kiểm soát việc thanh toán các khoản nợ của 

đế chế Ottoman, là hình thức sơ khai của KTNB. Đến năm1951, khái niệm KTNB đầu tiên được đưa 

ra trong Bộ Luật Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, Luật Ngân hàng số 3182, ngày 22/7/1983, cũng đã đề xuất 

việc tiến hành KTNB trong các hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, luật này không áp dụng các chuẩn 

mực KTNB được ban hành bởi Viện KTNB quốc tế (IIA). Đến ngày 19/9/1995, Viện KTNB Thổ Nhĩ 

Kỳ được thành lập, gồm 47 thành viên và trực thuộc IIA. Đến năm 1996, hệ thống các chuẩn mực 

KTNB quốc tế đã được dịch sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Từ năm 1997 trở đi, một hội nghị thường niên về 

phát triển KTNB đã được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ năm 2000, Viện KTNB đã tiến hành tổ chức thi 

Chứng chỉ KTV và được IIA cấp chứng nhận KTV quốc tế. 

Các quy định về KTNB đã được ban hành: 

- Quy định về thủ tục và nguyên tắc làm việc của Hội đồng điều phối KTV nội bộ, ban hành 

tháng 10/2005. 

- Quy định về tuyển chọn, đào tạo và cấp chứng nhận KTV nội bộ, ban hành tháng 10/2005. 

- Quy định về thủ tục và nguyên tắc làm việc cho KTV nội bộ ban hành tháng 7/2006. 

- Quy định về việc bổ nhiệm các KTV nội bộ ban hành vào tháng 9 và tháng 12/2006. 
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Theo số liệu năm 2010, số lượng KTV ở Thổ Nhĩ Kỳ được cấp chứng chỉ KTV nội bộ là 362 

người, Chứng nhận KTV cho Dịch vụ Tài chính (CFSA) là 41 người, KTV nội bộ trong các tổ chức 

chính phủ (CGAP) là 22 người. Tổng số người tham gia trong lĩnh vực KTNB đã tăng đáng kể trong 

những năm gần đây. 

Hoạt động KTNB ở Trung Quốc 

Sự hình thành và phát triển của KTNB ở Trung Quốc, gắn liền với sự phát triển của nền kinh 

tế thị trường và các chính sách quản lý của chính phủ. Tháng 8/1983, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc 

đề xuất ý kiến về vấn đề xây dựng và tăng cường vai trò của KTNB trong các phòng ban, nhằm thực 

hiện sự lãnh đạo thống nhất trong DN. Đến tháng 8/1985, Hội đồng Nhà nước đã thông qua "Quy chế 

kiểm toán tạm thời". Tháng 12/1985, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc ban hành "Một số 

quy định về KTNB". Đây có thể được coi là văn bản pháp luật đầu tiên về KTNB ở Trung Quốc. 

Tháng 7 năm 1987, Hội KTV độc lập của Trung Quốc chính thức ra đời và trở thành thành 

viên của Hiệp hội KTV hành nghề quốc tế vào tháng 12 năm đó. KTNB ở Trung Quốc đã dần phát 

triển hoàn thiện, thông qua Luật Kiểm toán ban hành năm 1994 đã xác định rõ vị trí KTNB trong hoạt 

động của DN. 

Năm 1995, Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc đã ban hành các Quy định về KTNB đã 

cụ thể hóa các nguyên tắc về KTNB và hướng hoạt động kiểm toán, phù hợp với xu hướng của quốc 

tế. Đến năm 1997, Viện KTNB Trung Quốc phối hợp với IIA, để tổ chức các kỳ thi KTV nội bộ và 

cấp giấy chứng nhận KTV nội bộ quốc tế. Viện KTNB đã tiến hành dịch và áp dụng vào thực tiễn các 

chuẩn mực KTNB quốc tế. 

Nhìn chung, hoạt động KTNB ở Trung Quốc bắt đầu muộn nhưng phát triển rất nhanh. Trong 

vòng 10 năm, số lượng KTV nội bộ tăng lên 240.000 người có chứng chỉ hành nghề. Sự tăng trưởng 

nhanh chóng của KTNB đóng một vai trò tích cực, trong sự phát kinh tế ở Trung Quốc. KTNB ở 

Trung Quốc đang từng bước hoàn thiện theo cách hợp thức hóa, thể chế hóa, tiêu chuẩn hóa và phát 

triển bền vững. 

Hoạt động KTNB ở Hàn Quốc 

Sau khi giải phóng khỏi Nhật Bản, năm 1948, một Phòng Kiểm toán và giám sát độc lập được 

thành lập tại Hàn Quốc. Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế, Hàn Quốc đã ban hành 

Luật Thương mại, trong đó hoạt động KTNB được quy định và quản lý bởi luật này. Cuộc khủng 

hoảng tài chính năm 1998, đòi hỏi các công ty tham gia vào thị trường chứng khoán cần thành lập Ủy 

ban Kiểm toán để kiểm soát rủi ro, hạn chế thiệt hại cho các nhà đầu tư. Vì vậy, đến năm 1999, Bộ luật 

Thương mại Hàn Quốc đã được sửa đổi, để cho phép thành lập một Ủy ban Kiểm toán trong Tập đoàn 

kinh tế ở Hàn Quốc. Hiện nay, hoạt động KTNB được quy định trong Luật Thương mại, mọi DN hoạt 

động trên sàn chứng khoán bắt buộc phải thành lập bộ phận KTNB. KTNB của DN được Đại hội đồng 

cổ đông lập ra và có quyền đối với việc xác minh các hoạt động tài chính và tài sản của công ty, ngăn 

chặn việc lạm dụng quyền hạn của giám đốc và tiến hành báo cáo cho hội đồng cổ đông. Tháng 

12/2005, Viện KTNB Hàn Quốc được thành lập (thành viên của IIA) và đóng một vai trò quan trọng, 

trong việc phát triển KTNB như một nghề chuyên nghiệp ở Hàn Quốc. 

Nghiên cứu quá trình phát triển của KTNB ở các nước cho thấy, hoạt động KTNB trên thế 

giới đã có sự phát triển tương đối hoàn thiện, trong khi đó ở Việt Nam vẫn còn là một lĩnh vực mới. 
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Tổ chức KTNB trong các DN thương mại ở Việt Nam hiện nay, dựa trên quy định Luật Kế toán năm 

2015. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một văn bản pháp lý cụ thể nào quy định vai trò, nhiệm vụ 

cũng như phương pháp tổ chức hoạt động kiểm toán trong các DN thương mại, trừ một số DN thuộc 

sở hữu nhà nước và các tổ chức tín dụng. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán và quá 

trình hội nhập quốc tế đòi hỏi các DN Việt Nam phải có sự chuẩn bị cần thiết trong quản lý DN, một 

trong số đó chính là việc xây dựng cho mình một bộ phận KTNB hiệu quả. Nhằm mục đích thúc đẩy 

quá trình phát triển hoạt động KTNB ở Việt Nam, Nhà nước và các DN cần có những động thái tích 

cực, đánh giá đúng đắn hơn vai trò của KTNB trong quá trình ngăn ngừa rủi ro, kiểm tra tính hiệu quả 

của các hoạt động kinh tế của DN Việt Nam, đảm bảo DN đạt được các mục tiêu chiến lược, cũng như 

đối đầu với các rủi ro trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

Đối với Nhà nước, vai trò quan trọng hiện nay chính là xây dựng và phát triển một hệ thống 

pháp lý đầy đủ cho KTNB. Dự thảo về Nghị định KTNB chính là một trong những động thái tích cực 

của nhà nước trong việc phát triển kiểm toán ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần phối hợp với 

các tổ chức, DN, hiệp hội nghề để thúc đẩy việc thành lập Hội KTV nội bộ tại Việt Nam và là thành 

viên của Viện KTV nội bộ quốc tế. Đồng thời, mở rộng các chương trình nâng cao trình độ chuyên 

môn cho KTV nội bộ. Việc phối hợp với Viện KTNB quốc tế để xây dựng các chương trình bồi dưỡng 

cũng như thi lấy chứng chỉ CIA là một trong những hoạt động, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 

trong lĩnh vực KTNB. 

Đối với các DN ở Việt Nam, vấn đề tiên quyết chính là nhận thức của nhà quản lý về vai trò 

của KTNB trong việc bảo vệ tài sản và nâng cao giá trị của DN, không chỉ xây dựng hệ thống KTNB 

mang tính đối phó với các quy định pháp luật. Đổi mới phương pháp tiếp cận, lựa chọn phương pháp 

kiểm toán phù hợp, là tiền đề để hoàn thiện hoạt động KTNB. Để xây dựng được phương pháp kiểm 

toán hiệu quả đòi hỏi các KTV phải có sự sáng tạo, tiếp thu và học hỏi những kinh nghiệm từ quốc tế 

và áp dụng một cách linh hoạt vào môi trường thực tiễn Việt Nam.  

---------------------------------- 
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VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
 

 TS. Phí Thị Kiều Anh* -  TS. Vũ Thị Phương Liên* - Ths. Dương Thị Thắm* 

* Học viện Tài chính 
 
Tóm tắt 
Hiện nay các doanh nghiệp (DN) ngày càng có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và rõ ràng 
hơn về tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp (QTDN) đối với sự phát triển của mình. 
QTDN tốt là nền tảng giúp DN kinh doanh hiệu quả, tạo được lòng tin từ nhà đầu tư và 
công chúng, nâng cao khả năng tiếp cận vốn. Từ đó, mang lại lợi ích cao nhất cho nhà 
đầu tư và các bên có quyền, lợi ích liên quan của DN. Trên góc độ vĩ mô, quản trị DN tốt sẽ 
làm giảm chi phí vốn, củng cố sự vận hành hiệu quả của thị trường tài chính và đem lại 
nguồn tài chính ổn định hơn cho nền kinh tế. 
Kiểm toán nội bộ (KTNB) là một hoạt động đảm bảo và tư vấn mang tính độc lập, khách 
quan được thiết lập nhằm gia tăng giá trị và cải thiện các hoạt động của tổ chức. KTNB 
đánh giá và cải thiện tính hữu hiệu trong việc quản lý rủi ro, kiểm soát và các quá trình 
quản trị trong DN. Như vậy giữa KTNB và QTDN có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong 
đó KTNB có tác dụng hỗ trợ làm tăng cường sức mạnh và hiệu quả của QTDN.  
Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu phân tích về vai trò của KTNB trong việc tăng 
cường sức mạnh và hiệu quả của QTDN.  
Từ khóa: KTNB, QTDN, kiểm soát nội bộ (KSNB), công cụ kiểm soát tài chính. 
 
1. Giới thiệu 

KTNB ra đời khá sớm, vào khoảng đầu thế kỷ XX. Khi các hoạt động kinh doanh tăng 
trưởng về quy mô, phạm vi và mức độ phức tạp, nhu cầu thiết yếu phải có một chức năng đảm 
bảo riêng biệt nhằm xác minh các thông tin được sử dụng để đưa ra các quyết định, đánh giá 
hiệu quả của các hoạt động và cả sự trung thực của nhân viên. Việc thiết lập chức năng KTNB 
chính thức để thực hiện các trách nhiệm này được diễn ra trong khoảng đầu thế kỷ XX đặc 
biệt tại các DN trong lĩnh vực đường sắt, quốc phòng, các ngành công nghiệp bán lẻ. Các DN 
này từ lâu đã nhận ra giá trị của KTNB trong việc cung cấp các báo cáo hoạt động đáng tin 
cậy phục vụ cho QTDN.  

Tầm quan trọng và tính liên quan của KTNB trong hoạt động kinh doanh của DN cũng 

như lý do của việc thành lập IIA1, có thể được đánh giá tốt nhất từ các nhận xét và tầm nhìn 

của các thành viên trong Hội đồng của IIA “Sự cần thiết tạo ra KTNB và làm cho nó trở thành 

một phần không thể thiếu của kinh doanh hiện đại. Không một DN lớn nào có thể thiếu nó. 

Nếu họ không có nó ngay bây giờ, sớm hay muộn họ phải có nó và với sự phát triển như hiện 

tại, họ sẽ phải có nó sớm hơn” (Arthur E. Hald, 1944)2. 

                                                             

1 Hiệp hội Kiểm toán nội bộ 
2 Công bố trong Flesher, 1996, trang. 1, 3 
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Theo thời gian, định nghĩa, chức năng và phạm vi hoạt động của KTNB đã có những 

thay đổi đáng kể. KTNB đã chuyển sang cấp độ rất cao trong tất cả các lĩnh vực hoạt động và 

đã tự khẳng định mình là một phần giá trị và đáng được tôn trọng trong tổ chức, không chỉ 

phục vụ nhà quản lý mà còn phục vụ cả hoạt động giám sát của Ban quản trị thông qua Ủy 

ban Kiểm toán của Hội đồng. Tuyên bố về trách nhiệm của KTNB năm 1993 đã ghi nhận 

rằng: “Phạm vi của KTNB bao gồm việc kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của các 

hệ thống KSNB của tổ chức và chất lượng hoạt động, trong việc thực hiện các trách nhiệm 

được giao”. Với mục tiêu của mình, KSNB giúp đơn vị có thể bảo vệ được tài sản, sổ sách, 

thông tin; Đảm bảo độ tin cậy của các thông tin tài chính; Đảm bảo đơn vị tuân thủ các quy 

định của pháp luật và nội bộ đơn vị đề ra; Đảm bảo hiệu quả và hiệu suất của hoạt động. Với 

những điều trên, KTNB giúp đơn vị ngăn ngừa và hạn chế những người quản lý lạm dụng 

quyền và nhiệm vụ được giao sử dụng tài sản và các cơ hội kinh doanh của DN để tư lợi hoặc 

làm thất thất tài sản của DN hoặc sử dụng nguồn lực của DN không hiệu quả, hoặc không 

tuân thủ theo pháp luật, các quy định nội bộ cũng như định hướng, chiến lược phát triển của 

chủ sở hữu DN. Thực hiện được những điều này, KTNB đã đóng vai trò quan trọng để chủ sở 

hữu DN có thể kiểm soát việc điều hành DN, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất và những điều 

tốt đẹp nhất cho tất cả các bên có quyền lợi liên quan, hay chính là giúp tăng cường sức mạnh 

và hiệu quả của QTDN. 

QTDN phản ánh mối quan hệ giữa các bên tham gia vào hệ thống quản trị và bắt 

nguồn từ việc tách rời quyền sở hữu và quyền quản lý DN. DN là của chủ sở hữu, các nhà đầu 

tư, cổ đông, nhưng để DN tồn tại và phát triển phải có sự dẫn dắt của Ban quản trị, sự điều 

hành của Ban giám đốc và sự đóng góp của người lao động và các bên có quyền lợi liên quan 

khác, những người này không phải lúc nào cũng có chung ý chí và quyền lợi. Điều này dẫn 

đến cần phải có một cơ chế để nhà đầu tư, cổ đông có thể kiểm soát việc điều hành DN nhằm 

đem lại hiệu quả cao nhất và những điều tốt đẹp nhất cho tất cả các bên có quyền lợi liên 

quan. QTDN tập trung xử lý các vấn đề phát sinh trong mối quan hệ uỷ quyền trong DN, ngăn 

ngừa và hạn chế việc những người quản lý lạm dụng quyền và nhiệm vụ được giao sử dụng 

tài sản và cơ hội kinh doanh của DN để phục vụ cho lợi ích riêng của bản thân hoặc của 

những người khác, hoặc làm thất thoát nguồn lực của DN. Như vậy, QTDN chính là mô hình 

cân bằng và kiềm chế bền vững của DN. QTDN tốt là phải tạo được sự khuyến khích đối với 

Ban quản trị và Ban giám đốc để thực hiện mục tiêu vì lợi ích của DN và cổ đông cũng như 

các bên có quyền và lợi ích liên quan, và phải tạo điều kiện giám sát hiệu quả. Sự tồn tại của 

hệ thống QTDN hiệu quả trong phạm vi một DN và cả nền kinh tế nói chung, góp phần tạo ra 

sự tin tưởng của công chúng và đó chính là nền tảng cho sự vận hành của nền kinh tế thị 

trường. 

Những nghiên cứu mới đây của các chuyên gia kinh tế thế giới và Ngân hàng Thế 

giới, cho thấy có sự tương quan chặt chẽ giữa việc thực hiện QTDN với giá cổ phiếu và kết 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 102 

quả hoạt động của DN nói chung. Theo đó, những DN quản trị tốt sẽ mang lại hiệu quả cao 

hơn cho nhà đầu tư và nhiều lợi ích hơn cho các thành viên khác trong DN. Ngược lại, QTDN 

không tốt thường dẫn đến những hậu quả xấu, thậm chí là phá sản. Sự sụp đổ của một số DN 

lớn trên thế giới như Enron, Tyco International, Daewoo, Worlcom hay những vụ bê bối ở các 

DN lớn của Việt Nam như Vinashine, Vinaline, Petro Việt Nam,… đều có nguyên nhân sâu 

xa từ việc thực hiện QTDN không tốt.  

 Bài viết sau đây đi sâu nghiên cứu về vai trò của KTNB đối với QTDN, để các DN, 

đặc biệt các DN lớn quan tâm và đầu tư hơn nữa đối với bộ phận KTNB, cũng là để nâng cao 

sức mạnh và hiệu quả của QTDN. 

2. Tổng quan nghiên cứu  

Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu riêng về KTNB và QTDN. Tuy nhiên, những 

nghiên cứu về mối quan hệ giữa KTNB và QTDN đặc biệt nghiên cứu về vai trò của KTNB 

đối với QTDN chưa nhiều. Các nghiên cứu điển hình có thể kể đến như: 

Các nghiên cứu ngoài nước:  

“KTNB và QTDN” – (Radu FLOREA, Ramona FLOREA, 2013, Economy 

Transdisciplinarity Cognition). Nhóm tác giả trình bày các khái niệm về QTDN và KTNB 

thông qua mối quan hệ giữa chúng; Vai trò của Quy tắc QTDN. Trên cơ sở nghiên cứu Quy 

tắc QTDN quốc gia giữa các nước ở Châu Âu, nhóm tác giả thấy có 3 loại quốc gia chủ yếu 

đó là: Các quốc gia mà KTNB được dự đoán trước trong quy tắc QTDN; Các quốc gia mà 

KTNB được khuyến nghị bởi Quy tắc QTDN và các quốc gia mà KTNB không được dự đoán 

trước.  

“KTNB và vai trò của KTNB trong QTDN” - Mahd Ali Al- jabali, Osama 

Abdalmanam, Khalifeh N. Ziadat, 2011, Middle Eastern Finance and Economics. Trong 

nghiên cứu của mình, nhóm tác giả đã phân tích khái niệm KTNB, bản chất của KTNB, vai 

trò của KTNB trong cải thiện việc giám sát hiệu quả trong các tổ chức và tập đoàn khác nhau; 

sự phát triển của khái niệm về KTNB cùng với sự xuất hiện của khái niệm QTDN.  

“Chức năng KTNB đối với QTDN”, Marijana Joksimović, Alseddig Ahmed, 2017, 

Megatrend Review. Bài báo chỉ ra chức năng của KTNB đối với QTDN. Chức năng KTNB là 

một yếu tố cần thiết của hạ tầng kiểm soát và phải đủ khả năng để kiểm tra bất kỳ khía cạnh 

nào trong hoạt động của DN, để xác định liệu các chính sách và các thủ tục đã đầy đủ, an 

toàn, thực hiện đúng chức năng đã được xác định, hoặc liệu những kiểm soát mới là cần thiết 

để ngăn ngừa hoặc sửa chữa các sai sót.  

“KTNB là một công cụ hiệu quả đối với QTDN”. Theofanis Karagiorgos và các cộng 

sự, 2010, Journal of Business Management. Nhóm tác giả kiểm tra về mặt lý thuyết sự đóng 

góp của KTNB đối với QTDN. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng kiểm tra sự tương tác giữa các 
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nhân tố khác nhau của QTDN như Ban quản trị, ủy ban kiểm toán, kiểm toán độc lập và quy 

trình KTNB. 

Ngoài ra cũng còn nhiều tác giả khác trên thế giới có những nghiên cứu riêng biệt về 

QTDN và KTNB như: Christopher. Armstrong và các cộng sự, 2012; Alan D. Jagolinzer và 

các cộng sự, 2011; David F. Larcker và các cộng sự, 2007; Drogalas George và các cộng sự, 

2015; Joe Christopher, 2014,… 

Các nghiên cứu trong nước: 

Tại Việt Nam, mới chỉ thấy các nghiên cứu riêng biệt về KTNB hoặc QTDN mà chưa 

có những nghiên cứu về mối quan hệ giữa KTNB và QTDN. Các nghiên cứu về KTNB và 

QTDN như: “KTNB - Công cụ kiểm soát tài chính thiết yếu”, PGS.TS Đặng Văn Thanh, Tạp 

chí Kế toán và Kiểm toán, số T7/2017; “Một số giải pháp nhằm đảm bảo tính độc lập của 

KTNB trong đơn vị”, PGS.TS Giang Thị Xuyến, Tạp chí Kiểm toán Nhà nước; “KTNB trong 

các DN tại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp” – Ths. Đặng Văn Quang, Tạp chí Kế toán và 

Kiểm toán, số T10/2017; “QTDN: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” Hoàng 

Phương Anh, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2016,… 

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

Trong bài viết, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. Dữ liệu nghiên cứu 

gồm các tài liệu, thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu từ các sách, báo, tạp chí, các bài 

viết và tài liệu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, các thư viện của các trường đại 

học, các công bố trên các website của các Hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức chuyên môn trên 

toàn thế giới. Sau đó, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích thông tin, đối chiếu 

giữa lý luận và thực tiễn để rút ra các kết quả nghiên cứu.  

4. Diễn giải và phân tích kết quả 

Thế nào là QTDN 

QTDN tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho DN, ngược lại QTDN không tốt thường dẫn 

đến những hậu quả xấu, thậm chí dẫn đến phá sản DN. Sự sụp đổ hay những vụ bê bối của 

một số DN lớn trên thế giới và Việt Nam, đều có nguyên nhân sâu xa từ việc thực hành 

QTDN không tốt. Vậy QTDN là gì? 

Theo Maw, N., Horsell và các cộng sự, QTDN là chủ đề mặc dù được định nghĩa 

không rõ ràng nhưng có thể coi như đó là tập hợp các đối tượng, mục tiêu và thể chế để đảm 

bảo điều tốt đẹp cho cổ đông, nhân viên, khách hàng, chủ nợ và thúc đẩy danh tiếng, vị thế 

của nền kinh tế.3  

Theo Viện KTNB IIA, “Quản trị là hệ thống theo đó các tổ chức được điều khiển và 

kiểm soát. Nó bao gồm các quy tắc và thủ tục để đưa ra quyết định về các vấn đề của DN, 

                                                             

3 Maw, N., Horsell, Lord Lane of, M. Craig-Cooper (1994), Maw on Corporate Governance, Darthmouth Press, Aldershot, GB. 
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nhằm đảm bảo thành công trong khi duy trì sự cân bằng đúng với lợi ích của các bên liên 

quan”.4  

Như vậy, có thể thấy rằng các định nghĩa về QTDN nêu trên mặc dù không hoàn toàn 

giống nhau nhưng đều có các đặc điểm sau: QTDN là hệ thống theo đó các tổ chức được điều 

khiển và kiểm soát; QTDN gồm một tập hợp các mối quan hệ giữa Ban giám đốc, Ban quản 

trị, cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan; QTDN thiết lập cơ cấu cùng với các nguyên 

tắc, quy chế và thủ tục qua đó chỉ ra cách thức phân phối quyền và trách nhiệm giữa các thành 

phần khác nhau có liên quan trong DN, để các quyết định liên quan tới vận hành DN đều đảm 

bảo sự cân bằng quyền và lợi ích của tất cả các bên liên quan; Thông qua cơ cấu đã được thiết 

lập, QTDN cũng giúp DN xây dựng mục tiêu, xác định phương tiện để đạt được các mục tiêu 

đó và giám sát hiệu quả thực hiện mục tiêu. Chúng ta có thể thấy QTDN là một cơ chế giúp 

DN vận hành đảm bảo mục tiêu cũng như giám sát hiệu quả việc thực hiện mục tiêu, bảo vệ 

và hài hòa quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông, nhà đầu tư, ban giám đốc cũng như tất cả 

các bên liên quan của DN. 

Những nội dung chủ yếu của QTDN 

Với những phân tích nội hàm về QTDN nêu trên, QTDN gồm những nội dung liên 

quan để giải quyết các vấn đề sau: Giải quyết mâu thuẫn quyền lợi giữa Ban quản trị, Ban 

giám đốc và các cổ đông, giải quyết mâu thuẫn giữa các cổ đông lớn và cổ đông thiểu số. 

Đồng thời, có chính sách đãi ngộ hợp lý để khuyến khích Ban quản trị và Ban giám đốc thực 

hiện nhiệm vụ vì lợi ích của DN, cổ đông, các bên có quyền và lợi ích liên quan đồng thời tạo 

điều kiện giám sát hiệu quả; Yêu cầu chất lượng của thông tin tài chính và thông tin DN cũng 

như yêu cầu công bố và minh bạch các thông tin này; nâng cao vai trò và trao thêm quyền cho 

các thành viên ban quản trị độc lập không điều hành để họ có khả năng đưa ra các phán quyết 

độc lập, khách quan cũng như thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và kiềm chế quyền lực của Ban 

giám đốc; Gia tăng sự độc lập và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán đối với DN và kiểm toán 

viên của DN; gia tăng vai trò của các tổ chức kiểm toán độc lập trong việc thẩm định BCTC. 

Các nguyên tắc QTDN 

Để đảm bảo thực hành QTDN tốt, các DN cần phải xây dựng và ban hành các quy chế 

và nguyên tắc QTDN như: Điều lệ DN; Quy chế nội bộ và QTDN; Bộ quy tắc ứng xử. Các 

văn bản này cần được công bố công khai, để các bên có liên quan nắm được và tuân thủ tốt.  

Trên thế giới cũng có nhiều tài liệu đề cập về các nguyên tắc QTDN, điển hình như: 

Báo cáo của Cadbury (Anh, 1992), Các nguyên tắc QTDN của OECD5 (OECD, 1999, 2004, 

2015), Đạo luật Sarbanes – Oxley năm 2002 (Mỹ, 2002), trong đó bộ Nguyên tắc QTDN của 

OECD được coi là nền tảng và được vận dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các nguyên tắc 

                                                             

4 1 – IIA, The Audit committee – purpose – process – professionalism 
5 Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development) 
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QTDN được đưa ra trong Bộ nguyên tắc QTDN của OECD gồm: Thúc đẩy tính minh bạch và 

hiệu quả của thị trường, phù hợp với các quy định của pháp luật; Bảo vệ và tạo điều kiện thực 

hiện quyền của cổ đông và đảm bảo sự đối xử bình đẳng đối với mọi cổ đông; Công nhận 

quyền của các bên có quyền lợi liên quan trong DN; Tạo ra các động lực tốt trong suốt chuỗi 

đầu tư và cung cấp cho thị trường chứng khoán hoạt động theo cách góp phần QTDN tốt; 

Đảm bảo việc công bố thông tin minh bạch và chính xác về mọi vấn đề quan trọng liên quan 

đến DN; Đảm bảo định hướng chiến lược của DN, giám sát có hiệu quả công tác quản lý của 

ban quản trị và trách nhiệm của ban quản trị đối với DN và cổ đông. 

Để thực hành QTDN tốt, các DN cần xây dựng và tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các 

nguyên tắc QTDN. Đồng thời, có một hệ thống KSNB với hệ thống các quy trình, chính sách 

và thủ tục kiểm soát được thiết kế đảm bảo tính đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp đồng thời được vận 

hành thường xuyên và hiệu lực trong đó KTNB là một công cụ hữu ích giúp tăng cường 

hiệu quả QTDN.  

KTNB là gì? 

KTNB ra đời vào khoảng đầu thế kỷ XX. Khi mới hình thành chức năng và vai trò của 

KTNB khá hạn chế, chủ yếu hỗ trợ kiểm toán viên độc lập trong việc soát xét BCTC hoặc 

thực hiện các chức năng kế toán liên quan như đối chiếu ngân hàng. Tuy nhiên, theo thời gian, 

vai trò, chức năng và phạm vi hoạt động của KTNB đã được mở rộng ra rất nhiều. Điều này 

được thể hiện qua các định nghĩa về KTNB của IIA. Định nghĩa về KTNB được IIA đưa ra 

lần đầu tiên vào năm 1978. Qua các lần sửa đổi năm 1988, 1990, 1999, định nghĩa về KTNB 

năm 1999 được sử dụng cho đến ngày nay thì “KTNB là một hoạt động đảm bảo và tư vấn 

mang tính độc lập, khách quan được thiết lập, nhằm gia tăng giá trị và cải thiện các hoạt 

động của tổ chức. KTNB giúp cho tổ chức hoàn thành các mục tiêu thông qua việc đưa ra một 

cách tiếp cận có hệ thống và kỷ cương, nhằm đánh giá và cải thiện tính hữu hiệu trong việc 

quản lý rủi ro, kiểm soát và các quá trình quản trị”. 

Như vậy, mục tiêu chủ yếu của KTNB là nhằm tăng thêm giá trị và cải thiện các hoạt 

động của tổ chức. Để đạt được mục tiêu này, phạm vi hoạt động của KTNB rất rộng gồm: 

Kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của các hệ thống của KSNB; Xem xét độ tin cậy 

và tính trung thực của các thông tin tài chính, thông tin hoạt động và các công cụ được sử 

dụng để xác định, đo lường, phân loại và báo cáo các thông tin đó; Rà soát các hệ thống được 

thiết lập để đảm bảo tuân thủ các chính sách được thiết lập, các kế hoạch, luật pháp và các 

quy định có thể tác động đáng kể đối với các hoạt động và báo cáo, và xác định liệu tổ chức 

có tuân thủ không; Xem xét các biện pháp bảo vệ tài sản, khi thích hợp, xác minh sự tồn tại 

của các tài sản đó; Thẩm định tính kinh tế và tính hiệu quả của các nguồn lực được sử dụng; 

Soát xét các hoạt động hoặc các chương trình, để xác định liệu các kết quả có phù hợp với các 

mục đích và mục tiêu đã được thiết lập không và liệu các hoạt động hoặc các chương trình có 

được thực hiện như kế hoạch đã đề ra. 
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Với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của mình, KTNB hỗ trợ vào việc tăng 

cường sức mạnh và hiệu quả của QTDN, cụ thể như sau:  

Vai trò của KTNB đối với QTDN: 

KTNB hỗ trợ và tăng cường giải quyết mẫu thuẫn giữa các bên tham gia vào hệ thống 

quản trị trong DN, đồng thời tạo điều kiện giám sát hiệu quả: 

Để hoạt động tốt, các DN phải có hệ thống KSNB mạnh và hiệu quả. Ban quản trị, 

Ban giám đốc và các thành viên khác trong DN phải thực hiện thiết kế, thực hiện và duy trì 

các quy trình, quy chế, chính sách, thủ tục KSNB nhằm giúp DN đạt được một cách hợp lý 

các mục tiêu về độ tin cậy của BCTC, hiệu quả hiệu suất của hoạt động và tuân thủ pháp luật 

và các quy định. Hệ thống KSNB có được thiết kế và vận hành hiệu quả hay không phụ thuộc 

rất lớn vào nhận thức và hành động của Ban quản trị và Ban giám đốc, những người chịu 

trách nhiệm lãnh đạo và quản lý cấp cao của DN. Tuy nhiên, DN là sở hữu chung của tất cả 

các cổ đông (cổ đông lớn và cổ đông thiểu số), các nhà đầu tư, đồng thời tình hình và kết quả 

hoạt động của DN còn ảnh hưởng đến nhiều bên khác có quyền và lợi ích liên quan. Do vậy, 

với chức năng kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của các hệ thống KSNB trong 

DN, KTNB đánh giá xem các quy trình, quy định nội bộ, chính sách, thủ tục KSNB mà DN 

đã ban hành và vận hành liệu có hợp lý và đảm bảo quyền và lợi ích của tất cả các bên tham 

gia vào DN không (cổ đông lớn, cổ đông thiểu số, ban quản trị, ban giám đốc, nhà cung cấp, 

khách hàng, ngân hàng, người lao động), liệu các chính sách đã hợp lý để khuyến khích ban 

quản trị, ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của tất cả các bên tham gia vào hệ thống 

quản trị trong DN chưa, đánh giá liệu rằng ban quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám 

sát đối với ban giám đốc của mình hay chưa, liệu các chính sách và thủ tục kiểm soát hiện 

hành có giúp ngăn ngừa việc ban quản trị và ban giám đốc thực hiện các hành vi lạm quyền để 

chiếm đoạt tài sản chung của DN hay chưa,… Trường hợp phát hiện những quy trình, chính 

sách, thủ tục kiểm soát chưa đầy đủ, chưa hợp lý hoặc chưa được tuân thủ tốt trong thực tiễn, 

KTNB sẽ báo cáo với các cấp có thẩm quyền (Ban Kiểm soát, Ủy ban Kiểm toán) để kịp thời 

chấn chỉnh, sửa đổi lại.  

Chẳng hạn, nếu KTNB thấy rằng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng, DN 

chưa đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, đặc biệt có dấu hiệu chỉ mua hàng của một số nhà 

cung cấp nhất định, điều này có thể là dấu hiệu của việc lạm quyền quản lý và thiệt hại chung 

cho lợi ích của DN và cổ đông vì hoạt động mua hàng chưa đảm bảo tính hiệu quả. Từ đó, 

KTNB có thể kiến nghị DN cần tuân thủ tốt các nguyên tắc kiểm soát này, hạn chế việc nhà 

quản lý có thể lạm quyền kiểm soát để tư lợi cá nhân hay KTNB đã góp phần bảo vệ quyền 

lợi chung của DN và các cổ đông. 

Với khía cạnh này, KTNB giúp DN tuân thủ nguyên tắc QTDN về việc bảo vệ và tạo 

điều kiện thực hiện quyền của cổ đông và đảm bảo sự đối xử bình đẳng đối với mọi cổ đông; 

Công nhận quyền của các bên có quyền lợi liên quan trong DN 
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KTNB hỗ trợ DN đảm bảo yêu cầu chất lượng của thông tin tài chính và thông tin DN 

cũng như yêu cầu công bố và minh bạch các thông tin này: 

Với chức năng kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của các hệ thống KSNB, 

KTNB có tác dụng cải thiện hiệu lực và hiệu quả của hệ thống này. Khi hệ thống KSNB có 

hiệu lực mạnh nó có khả năng ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các sai sót do gian lận hoặc 

nhầm lẫn, từ đó đảm bảo chất lượng của các thông tin tài chính cũng như các thông tin hoạt 

động của DN. Bên cạnh đó, trong phạm vi hoạt động của mình, bản thân KTNB cũng có chức 

năng xem xét độ tin cậy và tính trung thực của các thông tin tài chính, thông tin hoạt động và 

các công cụ được sử dụng để đo lường, phân loại và báo cáo các thông tin đó. Như vậy, 

KTNB giúp DN trong việc đảm bảo yêu cầu về chất lượng của các thông tin tài chính và 

thông tin DN cũng như yêu cầu về công bố và minh bạch thông tin.  

Với khía cạnh này, KTNB cũng giúp DN tuân thủ nguyên tắc QTDN về việc đảm bảo 

công bố thông tin minh bạch và chính xác về mọi vấn đề quan trọng liên quan đến DN, cũng 

như thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả của thị trường đặc biệt là thị trường chứng khoán 

hoạt động tốt.   

KTNB hỗ trợ DN đảm bảo đúng định hướng chiến lược của mình, giám sát có hiệu 

quả công tác quản lý của Ban quản trị và trách nhiệm của Ban quản trị đối với DN và cổ 

đông: 

KTNB với chức năng soát xét các hoạt động hoặc các chương trình để xác định liệu 

các hoạt động hoặc chương trình cũng như các kết quả của chúng có phù hợp với kế hoạch và 

mục tiêu mà DN đã thiết lập hay không. Trường hợp, KTNB phát hiện các hoạt động và 

chương trình được thực hiện không đúng định hướng hoạt động của DN, KTNB thông qua Ủy 

ban Kiểm toán hoặc Ban kiểm soát có thể báo cáo trực tiếp với Ban quản trị và các cổ đông 

của DN để xử lý kịp thời. Điều này sẽ giúp các hoạt động của DN luôn đảm bảo định hướng, 

chiến lược mà DN đề ra. Đồng thời, ngăn chặn Ban quản trị và ban giám đốc có cơ hội thực 

hiện những hành động lạm quyền, vụ lợi, không vì lợi ích của DN và cổ đông.  

Trong cơ cấu của KSNB, một trong các yếu tố của môi trường kiểm soát là sự tham 

gia của Ban quản trị đối với các hoạt động của DN, đặc biệt trong việc theo sát các hành động 

của Ban giám đốc. KTNB có chức năng kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của 

KSNB nói chung, kiểm tra và đánh giá xem liệu Ban quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng 

giám sát của mình đối với hoạt động của Ban giám đốc hay chưa, để ngăn chặn Ban giám đốc 

có thể lạm quyền kiểm soát hoặc thực hiện các hành vi trục lợi cá nhân. Như vậy, KTNB hỗ 

trợ đảm bảo giám sát có hiệu quả công tác quản lý của Ban quản trị và trách nhiệm của Ban 

quản trị đối với DN và cổ đông.  

Thực trạng hoạt động KTNB ở Việt Nam hiện nay 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 108 

Tại Việt Nam, KTNB từng được đề cập cách đây hơn hai mươi năm, thể hiện qua 

Quyết định số 832/TC – QĐ – CĐKT, ngày 28/10/1997, của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

ban hành Quy chế KTNB áp dụng đối với DN nhà nước. Theo quyết định này các DN nhà 

nước, chủ yếu là các tổng công ty nhà nước được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, 

hoặc Quyết định số 91/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập bộ máy KTNB thành các 

phòng, ban hoặc nhóm, tổ công tác trực thuộc Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc DN. Tuy nhiên, 

hoạt động của KTNB không thực sự phát huy được tính hiệu quả. 

Trong những năm gần đây, KTNB đã được quan tâm nhiều hơn. KTNB đã được đề 

cập trong các văn bản như Luật Kiểm toán Độc lập, năm 2011 (quy định trách nhiệm của đơn 

vị có lợi ích công chúng trong việc tổ chức KTNB); Luật DN năm 2014 (quy định cơ cấu tổ 

chức quản lý công ty cổ phần phải có Ban kiểm soát hoặc Ban KTNB trực thuộc Hội đồng 

quản trị); Luật Kế toán năm 2015, có hiệu lực từ 01/01/2017 (đưa ra định nghĩa về KTNB và 

nhiệm vụ của KTNB); Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng 

đối với công ty đại chúng hướng đến các thông lệ quốc tế về QTDN (đề cập đến hoạt động 

của Ban KTNB). Hiện nay, dự thảo Nghị định về KTNB cũng đã được Bộ Tài chính trình 

Chính phủ cho ý kiến và trong thời gian tới nếu được ban hành cũng sẽ giúp chuẩn hoá định 

nghĩa, vị trí, vai trò, nhiệm vụ và phương pháp thực hiện KTNB, giúp tăng cường vai trò, hiệu 

quả của hoạt động của KTNB trong QTDN.  

Tuy vậy, tính đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một khung hành nghề chuẩn về KTNB, 

chưa có hướng dẫn chung về chuẩn mực cũng như quy trình KTNB, chưa có các quy định về 

đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ kiểm toán viên nội bộ; Hoạt động KTNB 

tại Việt Nam nhìn chung còn khá non trẻ và mờ nhạt; Số lượng các DN có tổ chức bộ phận 

KTNB chưa nhiều, chủ yếu tập trung ở các tổ chức tài chính, các tổng công ty, các tập đoàn 

kinh tế nhà nước và một số tập đoàn, công ty tư nhân có quy mô lớn. Các mô hình KTNB mà 

Việt Nam từng áp dụng gồm có: Mô hình KTNB được tổ chức thành một tổ KTNB nằm trong 

bộ phận kế toán của công ty mẹ; Mô hình KTNB được tổ chức thành một phòng/ban chức 

năng riêng biệt trực thuộc Tổng giám đốc hoặc Giám đốc DN; Mô hình KTNB được tổ chức 

thành một tổ/ban KTNB trực thuộc Ban kiểm soát; Mô hình KTNB được tổ chức thành một 

bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị,... Mỗi mô hình đều có ưu điểm và hạn chế nhất định, vì 

vậy các DN thường lựa chọn các hình thức tổ chức bộ máy hoạt động sao cho phát huy phần 

lớn ưu điểm và hạn chế tối đa nhược điểm. Hình thức tổ chức bộ máy hoạt động của KTNB 

thường được các DN áp dụng theo ba hình thức cơ bản gồm: Hình thức tập trung (KTNB trực 

thuộc văn phòng tổng công ty/công ty mẹ của tập đoàn, không tổ chức bộ phận KTNB tại các 

công ty thành viên/công ty con); Hình thức phân tán (KTNB được tổ chức ở cả văn phòng 

Tổng công ty/công ty mẹ và tất cả các công ty thành viên); và Hình thức nửa tập trung, nửa 

phân tán (KTNB được tổ chức tại Tổng công ty/công ty mẹ và tại các công ty thành viên là 

công ty mẹ của nhiều đơn vị thành viên khác). Mỗi hình thức tổ chức hoạt động KTNB đều có 
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những ưu và nhược điểm riêng, tuy nhiên hình thức nửa tập trung, nửa phân tán là hình thức 

hiện được nhiều DN lựa chọn nhất do đảm bảo sự phù hợp giữa tính hiệu quả và tính kinh tế 

trong việc tổ chức hoạt động của KTNB. 

Bên cạnh đó, thách thức lớn trong việc phát huy hiệu quả của hoạt động KTNB trong 

QTDN còn phụ thuộc vào yếu tố nhân lực thực hiện nhiệm vụ của KTNB. Số lượng kiểm toán 

viên (KTV) nội bộ của Việt Nam hiện nay còn rất ít, chiếm tỉ lệ không đáng kể, đặc biệt là số 

lượng KTV nội bộ đạt chuẩn quốc tế. Vì vậy, chi hội KTV nội bộ thực hiện nhiệm vụ cập 

nhật kiến thức, hỗ trợ các hoạt động cho KTV nội bộ theo đúng chuẩn quốc tế cũng không 

được thành lập như các quốc gia trong cùng khu vực, không có quy định về thời gian, chương 

trình đào tạo chuyên môn dành cho các KTV nội bộ,… Đó là những rào cản lớn đối với việc 

phát triển lĩnh vực KTNB theo yêu cầu hội nhập. 

Nhìn chung, hoạt động KTNB tại các DN Việt Nam chưa thực sự thực hiện đầy đủ các 

chức năng và nhiệm vụ của mình, do đó chưa phát huy hết vai trò và thể hiện đúng vị trí của 

mình trong DN. Thực trạng này xuất phát từ nhiều lý do như:  

Thứ nhất là, khuôn khổ pháp lý về KTNB ở Việt Nam còn chưa hoàn thiện. Các quy 

định pháp lý về KTNB không mang tính bắt buộc và cũng không quy định một cách rõ ràng 

hoặc không xác định rõ địa vị pháp lý, quyền hạn và nhiệm vụ của KTNB trong DN do đó 

KTNB chủ yếu được thành lập ở các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế nhà nước, các DN đặc 

thù mà theo quy định bắt buộc phải có bộ phận KTNB. Trong thực tiễn, các DN này cũng 

phải tự mày mò để xác định mô hình và hình thức tổ chức bộ máy KTNB phù hợp với DN 

mình. 

Thứ hai, nhiều DN lớn ở Việt Nam chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của 

KTNB, chưa hiểu đúng bản chất, chức năng, vị trí, vai trò của KTNB là gì. Do đó, việc thành 

lập bộ phận KTNB chỉ là hình thức nhằm tuân thủ quy định của Nhà nước chứ DN chưa thực 

sự coi trọng và đầu tư nguồn lực để phát triển bộ phận này. Thêm vào đó, với tâm lý không 

thích bị kiểm tra, đánh giá nên nhiều nhà quản lý không coi bộ phận KTNB là công cụ được 

thiết lập nhằm hỗ trợ họ trong hoạt động quản trị điều hành, cải thiện các hoạt động của DN 

mà lại coi KTNB là bộ phận giám sát và cản trở hoạt động quản trị điều hành của mình nên 

chưa dành sự quan tâm thích đáng. 

Thứ ba, các nhà QTDN Việt Nam phần lớn là các đại diện chủ sở hữu chứ không phải 

chủ sở hữu thực sự của DN, nên họ chưa thực sự coi trọng vấn đề kiểm tra, đánh giá, giám sát 

hệ thống KSNB cũng như các hoạt động trong DN.  

Thứ tư, nguồn nhân lực KTNB tại Việt Nam thực sự thiếu cả về số lượng và chưa đáp 

ứng được về chất lượng. Hiện nay, phần lớn đội ngũ KTV nội bộ chủ yếu được tuyển dụng từ 

các ngành nghề khác như kiểm toán độc lập, kế toán hay kiểm soát hoặc được bổ nhiệm và 

luân chuyển từ các bộ phận khác trong nội bộ DN. Điều này cũng làm cản trở đến việc phát 

triển hoạt động KTNB tại Việt Nam. 
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Thứ năm, tính độc lập của KTV nội bộ còn chưa thực sự đảm bảo làm giảm đi tính 

khách quan của KTNB trong quá trình kiểm tra, đánh giá, đưa ra ý kiến tư vấn cho DN.  

Tất cả những lý do này dẫn đến hoạt động KTNB ở Việt Nam rất mờ nhạt, chưa phát 

triển, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình do đó làm cho KTNB chưa thể 

hiện đúng vị trí, vai trò của mình trong QTDN và chưa được xã hội coi trọng.  

5. Kết luận 

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng giữa KTNB và QTDN có mối quan hệ với 

nhau, trong đó KTNB là một trong những công cụ hỗ trợ DN thực hành tốt QTDN, tuân thủ 

các nguyên tắc về QTDN phổ biến trên thế giới, đặc biệt trong việc giải quyết được những 

mâu thuẫn giữa các bên tham gia vào QTDN, cũng như các yêu cầu về chất lượng thông tin 

và công bố thông tin liên quan đến DN. Do vậy, các DN, đặc biệt các DN lớn, các DN đã 

niêm yết trên thị trường chứng khoán, các DN kinh doanh trong lĩnh vực đặc biệt phức tạp và 

rủi ro cao,… nên nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vị trí, vai trò của KTNB trong DN hơn 

nữa, có những đầu tư hợp lý về nguồn lực để thực hiện các chức năng KTNB trong DN để 

KTNB thực sự phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để gia tăng và cải thiện 

các hoạt động của DN nói chung, gia tăng sức mạnh của QTDN nói riêng. 

------------------------------------------ 
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QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY  

TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
 

TS. Nguyễn Đăng Huy 

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 
Tóm tắt:  
Kiểm toán nội bộ (KTNB) có vai trò rất quan trọng, trong các tổ chức kinh tế nói chung và 
trong hệ thống các ngân hàng thương mại nói riêng. Đối với các ngân hàng thương mại – 
tổ chức hoạt động kinh doanh tiền tệ là chủ yếu và luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro (rủi ro tín 
dụng, thanh khoản, tỷ giá, rủi ro về hoạt động giao dịch, kế toán,…), đặc biệt là hoạt động 
tín dụng – hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất và là hoạt động đóng góp lợi nhuận nhiều 
nhất. Để nắm chắc thắng lợi trong kinh doanh, các nhà quản trị ngân hàng phải quản trị 
và kiểm soát được rủi ro tín dụng. KTNB sẽ đánh giá tính hiệu năng, hiệu lực của hệ 
thống kiểm soát nội bộ (KSNB), kiểm tra tính tuân thủ của các hoạt động nghiệp vụ và 
giúp hoàn thiện quy trình, quy chế kiểm soát rủi ro tại các bộ phận nghiệp vụ đó.  Với 
mong muốn tiếp tục quá trình nghiên cứu về quy trình kiểm toán, hoàn thiện quy trình 
KTNB nói chung và đặc biệt là đối với hoạt động cho vay tại các ngân hàng thương mại cổ 
phần (NHTMCP) tại Việt Nam, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của các 
NHTMCP trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 
Từ khóa: NHTMCP; KTNB: KTNB;  
Summary:  
Internal auditor plays an important role in economic organizations in general and 
commercial banks in particular. For commercial banks - the main business activities are 
currency trading, which is always subject to many risks (risks of credit, liquidity, exchange 
rate, transaction, accounting, etc.) , especially credit activities - the most risky and profitable 
activity. To be successful in business, bank executives must manage and control credit risk. 
Internal auditors will assess performance and effectiveness of the internal control system, 
check the compliance of professional operations and improve the risk management process 
and regulation in the industrial sector, with the desire to continue studying the auditing 
process and finalizing the internal audit process in general and especially for lending 
activities in joint stock commercial banks in Vietnam, which will contribute to improving 
business efficiency of joint stock commercial banks in the context of international economic 
integration. 
Key word: JSC Bank; IA: Internal audi. 

 
KTNB là một trong những loại hình của kiểm toán nói chung và quy trình KTNB 

cũng tuân thủ theo một quy trình chung của kiểm toán. Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh 
tế và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy 
đủ và có giá trị làm, căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của 
số liệu, cuộc kiểm toán thường được thực hiện theo một quy trình gồm các bước lập kế 
hoạch, thực hiện kế hoạch và kết thúc kiểm toán. Bên cạnh đó, KTNB có những đặc điểm 
riêng hình thành nên một quy trình đặc thù hơn so với quy trình chung của kiểm toán. 

Việc xây dựng và thực thi quy trình KTNB bao gồm các bước công việc theo trình 
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tự, thủ tục phù hợp với diễn biến khách quan của hoạt động KTNB, nhằm định hướng cho 
toàn bộ hoạt động KTNB cũng như cho một cuộc KTNB, đồng thời làm cơ sở cho việc quản 
lý KTNB.  

Qui trình KTNB là trình tự, thủ tục tiến hành công việc KTNB, trình tự thủ tục này 
được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với diễn biến và yêu cầu khách quan của hoạt động KTNB. 
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin luận bàn quy trình hoạt động cho vay tại ngân 
hàng NHTMCP Việt Nam. Quy trình KTNB trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng, theo 
chúng tôi gồm các bước như sau: 

* Bước 1: Đánh giá rủi ro tổng thể toàn ngân hàng, các đơn vị trực thuộc 
Đối với toàn ngân hàng, việc đánh giá rủi ro phụ thuộc vào việc phân tích các yếu tố: 

tình hình kinh tế chung, các thay đổi chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng, mục tiêu 
phát triển định hướng của ngân hàng, thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động, những khó khăn có 
khả năng gặp phải và kỳ vọng của cấp lãnh đạo đối với phòng KTNB,… 

Đối với từng đơn vị trực thuộc, việc đánh giá rủi ro dựa trên các tiêu chí sau: Quy mô 
hoạt động, hiệu quả hoạt động, nợ quá hạn (dư nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ, 
biến động nợ quá hạn qua các thời kỳ), mức độ sai phạm qua các đợt thanh tra kiểm tra, 
KTNB và việc khắc phục các sai phạm đó, mức độ thay đổi các cán bộ chủ chốt, cách thức 
quản lý, tác phong làm việc và đặc điểm hoạt động riêng của từng đơn vị phụ thuộc vào đặc 
điểm điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương,… 

Tháng 12 hàng năm, Trưởng phòng KTNB sẽ xây dựng một bảng hệ thống các chỉ 
tiêu rủi ro áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trên toàn hệ thống, từ đó xác định được đơn vị nào 
rủi ro cao, trung bình thấp đưa ra tần suất kiểm toán phù hợp. Việc xác định rủi ro và kế 
hoạch kiểm toán cụ thể cho từng đơn vị, được trưởng phòng Kiểm toán gửi Ban Kiểm soát 
duyệt và lưu bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu của trưởng Ban Kiểm soát. Kế hoạch này 
mang tính bảo mật cao. 

Bảng các tiêu  chí đánh giá rủi ro các đơn vị trực thuộc 
Chỉ tiêu Cách đánh giá 

Quy mô hoạt động 
Quy mô hoạt động của các đơn vị được xác định trên nhiều tiêu chí khác 
nhau, dựa trên các khoản mục của báo cáo tài chính và các chỉ tiêu phân tích từ 
báo cáo tài chính. Quy mô hoạt động càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao. 

Hiệu quả hoạt động 

So sánh kết quả hoạt động với kế hoạch hoạt động năm đã đặt ra. Kế hoạch 
hoạt động tốt sẽ phản ánh khả năng kiểm soát rủi ro tại đơn vị tốt hơn. (Có 
thể sử dụng điểm hoàn thành kế hoạch từ phía Ban điều hành đánh giá xác 
định chỉ tiêu này). 

Nợ quá hạn 

Là sự kết hợp nhiều tiêu chí như dư nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn so với 
tổng dư nợ, tốc độ thay đổi tỷ lệ nợ quá hạn qua các tháng trong năm và 
nguyên nhân dẫn, đến nợ quá hạn để xác định mức độ rủi ro của các đơn 
vị. 

Mức độ sai phạm qua các đợt 
thanh tra, kiểm toán, kiểm tra 
nội bộ và tiến độ khắc phục 
sai phạm 

Mức độ sai phạm càng nghiêm trọng độ rủi ro càng cao 

Mức độ thay đổi cán bộ chủ 
chốt 

Tỷ trọng thay đổi cán bộ chủ chốt tại đơn vị càng lớn thì mức độ rủi ro 
càng cao. 

Một số yếu tố định tính khác 
Đánh giá về cách thức quản lý, tính đoàn kết, các dấu hiệu tiêu cực tại đơn 
vị từ các cấp lãnh đạo, qua các đợt kiểm toán, qua các nguồn thông tin 
khác. 
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Mỗi tiêu chí chính kể trên được hình thành từ các tiêu chí nhỏ hơn, để việc đánh giá 
được chính xác. Với mỗi tiêu chí có trọng số đánh giá mức độ rủi ro khác nhau, tùy theo mức 
độ ảnh hưởng đến rủi ro trong hoạt động của các đơn vị. 

Các tiêu chí chi tiết và trọng số để đánh giá rủi ro hàng năm do trưởng phòng KTNB 
trình Ban Kiểm soát xem xét. Ban Kiểm soát quyết định các vấn đề liên quan sau khi đã tham 
khảo ý kiến của Tổng Giám đốc. 

Qua phỏng vấn trưởng phòng KTNB, các chuyên viên tham gia công tác lập kế hoạch 
kiểm toán việc lập kế hoạch năm, dựa trên nguyên tắc đánh giá rủi ro tại các đơn vị và kiến 
nghị tần suất kiểm toán. Tất cả các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị và 
nguyên tắc đánh giá rủi ro đó, đều do phòng KTNB thiết lập. Điều này không tránh khỏi các 
sai lầm mang tính chủ quan duy ý chí, các rủi ro sẽ không được thiết lập một cách toàn diện. 
Việc đưa ra các chỉ tiêu rủi ro không được sự tư vấn, tham gia ý kiến từ chính các đơn vị 
nghiệp vụ được kiểm toán sẽ dẫn đến việc không thống nhất trong cách nhìn nhận rủi ro từ 
các góc độ khác nhau, từ đó sẽ làm giảm hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro trong toàn hệ 
thống. 

* Bước 2: Lập kế hoạch năm.  

Sau khi đánh giá rủi ro, phòng KTNB xác định tần suất kiểm toán: Đối với đơn vị rủi 
ro cao thì tần suất kiểm toán cao (ít nhất 01 lần 01 năm) và ngược lại, rủi ro thấp được kiểm 
toán với tần suất ít nhất 05 năm 01 lần. 

Phòng đã đưa ra các chỉ tiêu và thống kê số liệu để đánh giá mức độ rủi ro của các đơn 
vị và từ đó định ra tuần suất kiểm toán các đơn vị trong năm. 

Từ tuần suất kiểm toán định ra, căn cứ vào nguồn nhân lực của phòng, phòng đã lên kế 
hoạch chi tiết về mặt thời gian đối với các đợt kiểm toán trong năm, chi tiết về một số nghiệp 
vụ cần tập trung kiểm toán.  

Kế hoạch được trình Ban Kiểm soát phê duyệt từ đầu năm và làm căn cứ thực hiện 
trong năm. 

Tuy nhiên, do những hạn chế cơ bản về việc đánh giá rủi ro kể trên mà công tác lập kế 
hoạch kiểm toán hoạt động năm chưa được tiến hành và triển khai một cách đồng bộ từ dưới 
lên trên, từ tổ lên phòng. Ngoài một số căn cứ đã chỉ ra để đánh giá rủi ro, việc lập kế hoạch 
còn phụ thuộc nhiều vào nhận định chủ quan của lãnh đạo phòng KTNB. Và hiện tại, cũng 
chưa có sự đánh giá lại kế hoạch KTNB theo định kỳ quý hoặc sáu tháng. 

* Bước 3: Thực hiện kế hoạch năm 

Trong năm, căn cứ vào kế hoạch năm được phê duyệt hàng tháng phòng kiểm toán 
đưa ra kế hoạch tháng và thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 
đề ra. Trong quá trình thực hiện, khi phân tích số liệu tại thời điểm thực hiện hoặc do diễn 
biến tình hình hoạt động có thay đổi nhiều so với khi lập kế hoạch, Phòng KTNB có tờ trình 
Ban Kiểm soát về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện với từng vụ việc cụ thể. Khi được chấp 
thuận, Phòng KTNB sẽ thực hiện theo kế hoạch đã được điều chỉnh. 

* Bước 4: Tự đánh giá hoạt động kiểm toán năm 

Căn cứ vào kế hoạch kiểm toán năm đã đặt ra và các đợt kiểm toán phát sinh, căn cứ 
kết quả công việc hàng tháng có báo cáo với Ban Kiểm soát, phòng KTNB tự đánh giá hoạt 
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động kiểm toán năm trên các phương diện: Mức độ hoàn thành kế hoạch về mặt số lượng; Số 
lượng các đợt kiểm toán và các công việc liên quan ngoài kế hoạch; Chất lượng các đợt kiểm 
toán. Những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm toán năm. Bên cạnh đó, phòng 
thống kê lại các sai phạm chính trong từng mảng nghiệp vụ mà KTNB đã phát hiện trong 
năm. Với các sai phạm chủ yếu, phòng thống kê các kiến nghị trong năm đã kiến nghị với 
Ban điều hành cũng như với từng đơn vị được kiểm toán. 

Với những kiến nghị chưa được chỉnh sửa, phòng KTNB tiếp tục tổng hợp và đề cập 
trong báo cáo kiểm toán cuối năm. 

Hiện công tác đánh giá hoạt động kiểm toán cũng đã được thực hiện trên theo từng 
tháng (khi xem xét những việc đã làm được và chưa là được trong tháng). Cuối năm Phòng 
KTNB cũng có đánh giá về công việc của Phòng. Tuy nhiên, việc đánh giá hoạt động cũng 
chưa được chú trọng đúng mức, chưa thấm nhuần trong từng nhân viên kiểm toán về tư tưởng 
tự đánh giá, nhằm tìm ra những giải pháp tốt hơn trong công việc. 

Nguyên nhân của tồn tại trên là do, trong những năm gần đây khối lượng công việc 
của Phòng KTNB quá nhiều so với số lượng nhân sự và chất lượng nhân sự mà Phòng hiện 
có, nhiều khi bị chạy theo các vụ việc phát sinh đột xuất và không còn nhiều thời gian, để có 
thể tự đánh giá và tìm ra các biện pháp tổng thể giải quyết hữu hiệu hơn (mặc dù trong quá 
trình làm từng kiểm toán viên cũng như lãnh đạo phòng đã liên tục bổ sung, cải tiến cách 
thức, phương pháp làm cũng như nội dung công việc để công việc ngày càng hiệu quả hơn). 

* Bước 5: Theo dõi khắc phục thực hiện kiến nghị kiểm toán 

Việc theo dõi các khắc phục, kiến nghị kiểm toán được thực hiện hàng tháng đối với 
tất cả các đợt kiểm toán trong năm. Cuối năm, Phòng KTNB tổng hợp tất cả các kiến nghị và 
tiến trình thực hiện các kiến nghị kiểm toán cả các đơn vị được kiểm toán, có báo cáo Hội 
đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc về những kiến nghị chưa được thực hiện, 
nguyên nhân dẫn đến việc chưa thực hiện và kiến nghị giải pháp thực hiện triệt để để đảm bảo 
hiệu quả và an toàn trong hoạt động ngân hàng. 

Cho đến nay, công tác theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán mới chỉ được 
thực hiện khi thực hiện kiểm toán đợt sau tại đơn vị. Khoảng thời gian từ lần kiểm toán đợt 
trước đến đợt sau đang không có theo dõi cụ thể. Nguyên nhân do: 

 (i) Lãnh đạo phòng chưa có sự quan tâm đúng mức với công tác này do còn phải ưu 
tiên nhiều trong việc kiểm toán các hoạt động nghiệp vụ, 

(ii) Số lượng nhân sự trong phòng chưa đủ đảm nhận tất cả khối lượng công việc lớn 
và thêm cả phần theo dõi khắc phục này. 

* Bước 6: Báo cáo KTNB năm  

Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, trưởng phòng KTNB phải 
gửi báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch KTNB của năm trước cho Hội đồng quản trị, 
Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch KTNB của 
năm trước phải nêu rõ: Kế hoạch kiểm toán đã đề ra; Công việc kiểm toán đã được thực hiện; 
Các tồn tại, các sai phạm lớn đã được phát hiện; Các biện pháp mà KTNB đã kiến nghị sửa 
chữa và khắc phục các tồn tại, sai phạm; Đánh giá về hệ thống kiểm tra, KSNB liên quan đến 
các hoạt động được kiểm toán và các đề xuất, nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm tra, KSNB; tình 
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hình thực hiện các biện pháp, kiến nghị, đề xuất của KTNB. 

Thực hiện KTNB đối với kiểm toán hoạt động cho vay cần áp dụng phương pháp 
kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ, để thực hiện chương 
trình kiểm toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung kiểm toán hoạt động tín dụng 
cần thực hiện gồm: Đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng, đánh giá chất lượng 
hoạt động của hệ thống kiểm soát tín dụng tại đơn vị được kiểm toán. Kiểm toán hoạt động tín 
dụng có một điểm riêng biệt so với các hoạt động khác đó là xuất phát từ hoạt động tín dụng: 
Khi phát sinh một nghiệp vụ hoạt động tín dụng cần phải tuân thủ theo một quy trình tín dụng 
đã được qui định tại quy chế cho vay tại đơn vị gồm các bước chủ yếu: Tiếp nhận hồ sơ khách 
hàng, trình tự thẩm định, trình tự phê duyệt, cấp phê duyệt, trình tự giải ngân và kiểm tra sau 
giải ngân,… Kiểm toán hoạt động cho vay cần chú ý đến đặc điểm từng loại hình sản phẩm 
cho vay, đặc điểm từng loại tài sản đảm bảo (các đặc trưng, rủi ro) như: Hồ sơ cho vay tiêu 
dùng cần chú ý đến nguồn trả nợ, cho vay bổ sung vốn lưu động chú ý đến mục đích sử dụng 
vốn, cho vay tài trợ xuất khẩu cần xác minh tính trung thực của hồ sơ xuất nhập khẩu,… tài 
sản đảm bảo là hàng hóa, xe ô tô cần chú ý tới việc mua bảo hiểm, tài sản là bất động sản cần 
chú ý tới quyền sở hữu, việc nhập kho tài sản đảm bảo đúng quy định. 

Kết luận 

KTNB là một trong những loại hình của kiểm toán nói chung và quy trình KTNB 
cũng tuân thủ theo một quy trình chung của kiểm toán. Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh 
tế và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy 
đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của 
số liệu, cuộc kiểm toán thường được thực hiện theo một quy trình gồm các bước lập kế 
hoạch, thực hiện kế hoạch và kết thúc kiểm toán. Việc xây dựng và thực thi quy trình KTNB 
bao gồm các bước công việc theo trình tự, thủ tục phù hợp với diễn biến khách quan của 
hoạt động KTNB, nhằm định hướng cho toàn bộ hoạt động KTNB cũng như cho một cuộc 
KTNB. Đồng thời, làm cơ sở cho việc quản lý KTNB tại các NHTMCP được tốt hơn, minh 
bạch hơn, tránh những thất thoát trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng, góp phần nâng 
cao uy tín, thì phần của ngân hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế hiện nay. 

--------------------------------------- 
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VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

 

Ths. Đàm Thị Lệ Dung 

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 
 
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu rộng vào xu thế toàn cầu 
hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam 
đang đứng trước nhiều vận hội mới, song song với đó là những thách thức không nhỏ. 
Môi trường kinh doanh biến động, những yếu tố không chắc chắn là các mối đe dọa đến 
sự thành công, thậm chí sự sống còn của các DN Việt Nam. Để tồn tại và phát triển, DN 
cần làm tốt công tác quản trị rủi ro thông qua việc sử dụng một cách đơn lẻ hoặc kết hợp 
các công cụ kiểm soát và quản lý rủi ro. Việc tăng cường vai trò của kiểm toán nội bộ 
(KTNB) trong DN sẽ trợ giúp đắc lực cho công tác quản trị của rủi ro, đảm bảo thực hiện 
các mục tiêu hoạt động, biến thách thức thành cơ hội trong kinh doanh. 
Từ khóa: KTNB, quản trị, rủi ro. 
 
1. Khái niệm, nhiệm vụ của KTNB 

Về mặt học thuật, có nhiều định nghĩa khác nhau về KTNB, tuy nhiên phổ biến và 
được công nhận rộng rãi thì KTNB là sự đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động 
tư vấn, để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của DN. KTNB giúp DN 
thực hiện mục tiêu thông qua tiếp cận một cách có hệ thống và có nguyên tắc, để đánh giá và 
nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản 
trị. 

Theo định nghĩa của The IIA (Viện KTNB Hoa Kỳ): “KTNB là một chức năng độc 
lập, khách quan nhằm đảm bảo và tư vấn các hoạt động đã được thiết kế nhằm gia tăng giá trị 
và cải thiện các hoạt động trong một tổ chức. KTNB giúp một tổ chức thực hiện được các 
mục tiêu thông qua việc mang lại phương pháp tiếp cận có hệ thống và quy tắc, nhằm đánh 
giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát và quản trị.” 

Về nhiệm vụ KTNB có các nhiệm vụ sau: 

Một là, kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; 

Hai là, kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của 
báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt; 

Ba là, kiểm tra sự tuân thủ các nguyên tắc hoạt động, quản lý kinh doanh, đặc biệt sự 
tuân thủ luật pháp, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc DN; 

Cuối cùng, KTNB có nhiệm vụ phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản 
lý, trong bảo vệ tài sản của DN; Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống 
quản lý, điều hành kinh doanh của DN. 
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 Kiểm toán viên nội bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã 
được lãnh đạo phê duyệt và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng, về tính trung thực, 
hợp lý của báo cáo kiểm toán và về những thông tin tài chính, kế toán đã được kiểm toán. 
Trong quá trình thực hiện công việc, kiểm toán viên nội bộ phải tuân thủ luật pháp, tuân thủ 
các nguyên tắc và chuẩn mực nghề nghiệp về kiểm toán, các chính sách, chế độ hiện hành của 
Nhà nước.  Kiểm toán viên phải khách quan, đề cao tính độc lập trong hoạt động kiểm toán. 
Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức, giữ gìn đạo đức nghề 
nghiệp. Đặc biệt, KTNB phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật các số liệu, tài liệu đã được kiểm 
toán (loại trừ các trường hợp có yêu cầu của toà án, hoặc các nghĩa vụ liên quan đến tiêu 
chuẩn nghiệp vụ). 

2. Chức năng của KTNB  

Trước đây, KTNB có chức năng chịu trách nhiệm trong việc kiểm toán báo cáo tài 
chính và tập trung vào công tác kiểm tra kế toán, thông tin tài chính của DN. Tuy nhiên, quan 
điểm của KTNB hiện đại đã được mở rộng không còn giới hạn ở công tác kiểm tra báo cáo tài 
chính mà thêm vào đó là công tác kiểm toán tính hiệu quả, tính tuân thủ của mọi hoạt động 
cũng như tư vấn cho nhà quản lý hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Như vậy, KTNB sẽ 
thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán tài chính. Về kiểm toán hoạt 
động như: Kiểm tra việc huy động, phân phối sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả các 
nguồn lực (nhân lực, vật tư, hàng hoá, tài sản, tiền vốn, lợi thế kinh doanh,...) của DN; Kiểm 
tra tính hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh; phân phối và sử dụng thu nhập; Kết quả 
bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm tra và đánh giá tính hiệu quả hoạt động của các bộ phận 
chức năng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của DN. 

Về kiểm toán  tính tuân thủ như: Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách, chế độ 
tài chính, kế toán; Chế độ quản lý của Nhà nước và tình hình chấp hành các chính sách, nghị 
quyết, quyết định, quy chế của Hội đồng quản trị, của Ban Giám đốc; Kiểm tra tính tuân thủ 
các quy định về nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ, thủ tục quản lý của toàn bộ cũng như của 
từng khâu công việc, của từng biện pháp trong hệ thống kiểm soát nội bộ;… 

  Về kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị, KTNB thực hiện các công 
việc như: Kiểm tra và xác nhận tính kịp thời, đầy đủ, khách quan, tính tin cậy của báo cáo tài 
chính; Báo cáo kế toán quản trị trước khi lãnh đạo ký duyệt và công bố; Kiểm tra và đánh giá 
các báo cáo tài chính, kế toán quản trị; Đưa ra những kiến nghị và tư vấn cần thiết cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo sự hợp lý và hiệu quả 

Có thể thấy, KTNB đóng vai trò là người bảo vệ giá trị cho DN. KTNB chịu trách 
nhiệm phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của DN, giữ vai trò là người tư 
vấn và định hướng cho ban giám đốc và hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro, tư vấn cho chủ 
DN cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý và quản trị DN. Bằng cách phân tích, kiểm 
tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, KTNB sẽ đưa 
ra những tư vấn, giúp công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn. Thực tế trên thế giới, các 
công ty có bộ phận KTNB hoạt động hiệu quả thì khả năng gian lận thấp và hiệu quả kinh 
doanh cao hơn. 
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KTNB được ví như ngọn hải đăng soi đường giúp cho con thuyền DN hoạt động hiệu 
quả, là cánh tay đắc lực cho các nhà quản trị DN. Nền móng quản trị của một tổ chức là ban 
lãnh đạo và công tác giám sát. Ban lãnh đạo cần phải thiết lập bộ máy chặt chẽ, phân quyền rõ 
ràng cũng như có công tác giám sát, hoạch định chiến lược tốt. Tuy nhiên, cấu trúc của một tổ 
chức có được xây dựng một cách hoàn hảo như thế nào thì vẫn luôn tồn tại rủi ro tiềm ẩn. DN 
không thể miễn nhiễm hoàn toàn khỏi những gian lận và sai sót tiềm ẩn có thể phát sinh. 
Hành vi gian lận có thể ẩn sau diện mạo của những cấu trúc hoàn hảo, nó được ví như phần 
chìm của tảng băng trôi. Vì vậy, các DN khó tránh khỏi những rủi ro này. KTNB là tầng 
phòng thủ thứ ba trong hoạt động kiểm soát nội bộ của một tổ chức, là công cụ hỗ trợ cho tổ 
chức thực hiện được hệ thống quản trị của mình một cách hiệu quả nhất. 
3. Tầm quan trọng của KTNB trong DN 

 Trong bất kỳ tổ chức nào, dưới góc nhìn của nhà quản lý, cũng cần có hai hệ thống 
chạy song song. Đó là, hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao gồm các phòng ban chức 
năng, các công việc cần thiết để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của tổ chức và hệ thống 
giám sát ngăn ngừa rủi ro, hỗ trợ tối đa cho DN đạt được mục tiêu đề ra đó là hệ thống kiểm 
soát nội bộ. Bởi, bất kỳ công việc nào, quy trình nào thực hiện ở trên cũng đều đối diện với 
những nguy cơ, sự cố, hay rủi ro tiềm tàng tác động làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành 
mục tiêu của công việc đó và tùy theo mức độ, ảnh hưởng đến mục tiêu chung và hiệu quả 
kinh doanh cuối cùng của DN. DN bắt buộc cần một hệ thống được thiết kế nhằm giảm rủi ro 
cho tổ chức ở ngưỡng chấp nhận được, được thiết lập trên cơ sở các biện pháp, chính sách, 
thủ tục, giá trị, chức năng, thẩm quyền của những người liên quan. Đó chính là hệ thống của 
KTNB, công cụ giám sát hoạt động đắc lực của mọi DN, giúp DN nâng cao năng lực, cải tiến 
hiệu quả hoạt động, hạn chế các rủi ro và hoàn thành các mục tiêu của đơn vị. 

Ngày nay, kinh tế mở cửa và hội nhập, kinh tế thị trường đầy biến động, các DN Việt 
Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro, tiềm ẩn khả năng gây thiệt hại, đe dọa đến hiệu 
quả hoạt động của DN. Rủi ro DN cần phải đối mặt bao gồm rủi ro bên trong và rủi ro bên 
ngoài. Rủi ro bên trong là những rủi ro gây ra bởi các nhân tố bên trong như từ hoạt động huy 
động và sử dụng các nguồn lực, các vấn đề đạo đức, văn hóa DN,... Rủi ro bên ngoài, còn gọi 
là rủi ro kinh doanh, là rủi ro gây ra bởi các nhân tố bên ngoài như các nhân tố thuộc môi 
trường vĩ mô từ chính trị, kinh tế, xã hội đến khoa học công nghệ,... và nhân tố thuộc môi 
trường vi mô như rủi ro tiềm ẩn từ nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm thay thế, đối thủ tiềm 
năng,... Những thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế càng làm gia tăng rủi ro cho các 
DN. Càng nhiều biến động thị trường, càng nhiều yếu tố không chắc chắn, mối đe dọa đối với 
DN lại càng lớn. Do đó, vai trò của KTNB càng thể hiện rõ, sự cần thiết thiết lập công cụ 
quản lý này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết 

Nhờ có KTNB mà Ban quản lý có thể kiểm soát hoạt động và quản lý rủi ro tốt hơn 
một khi quy mô và độ phức tạp của DN vượt quá tầm kiểm soát trực tiếp của một nhóm 
người. DN tổ chức xây dựng được KTNB hiệu quả sẽ làm tăng niềm tin của cổ đông vào chất 
lượng quản lý và khả năng kiểm soát, tăng giá trị DN. 

Thực tiễn trên thế giới cho thấy, các công ty có KTNB thì khả năng gian lận thấp và 
hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn. Khi hoạt động kinh doanh tăng, xét về khối lượng và 
mức độ phức tạp, nhà quản lý các DN càng thấy cần thiết và phụ thuộc vào hiệu quả của các 
quy trình kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh. 
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  KTNB không chỉ là các tài liệu hướng dẫn quy trình mà nhân sự ở mọi cấp của tổ 
chức cũng phải tham gia thực hiện. Đó là một quá trình được thiết kế chặt chẽ, một phương 
tiện để đạt được mục đích, đảm bảo được các mục tiêu của DN. 
4. Phát huy vai trò của KTNB trong DN 

KTNB chiếm lĩnh vị trí rất quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của DN. 
Tuy nhiên có một thực tế hiện nay là hầu hết các chủ DN tại Việt Nam chưa nhận thức đúng 
về vai trò, nhiệm vụ và chức năng của KTNB trong hoạt động kinh doanh của DN. Làm thế 
nào để KTNB giúp DN hoạt động tốt hơn? Làm thế nào KTNB giúp chủ DN dự đoán, phòng 
ngừa rủi ro và kiểm soát bộ máy kinh doanh hoạt động theo một tiêu chuẩn nhất định? 

KTNB là một chức năng đánh giá độc lập đối với những hoạt động khác nhau của một 
tổ chức như là một sự trợ giúp đối với tổ chức. Theo Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), 
KTNB là “một hoạt động đánh giá được lập ra trong DN như là một loại dịch vụ cho DN, có 
chức năng kiểm tra, đánh giá và giám sát tính thích hợp và hiệu quả của hệ thống kế toán và 
kiểm soát nội bộ”. KTNB được xem là “tai mắt” của quản lý DN thông qua việc sử dụng các 
chuyên gia có nhiệm vụ kiểm tra và soát xét tất cả các bộ phận và chức năng trong DN và báo 
cáo cho lãnh đạo DN các kết quả công việc của mình. 

Để phát huy vai trò của KTNB trong quản trị rủi ro, DN cần tổ chức và duy trì chức 
năng KTNB trong DN một cách thích hợp. Trước hết về định hướng tiếp cận, KTNB tiếp cận 
theo định hướng rủi ro sẽ là giải pháp lựa chọn tốt nhất cho các DN trong bối cảnh hiện nay. 
KTNB trên cơ sở tiếp cận rủi ro đang là xu thế và ngày càng chứng minh tính tiến bộ, hiệu 
quả của mình trong vai trò đồng hành cùng quản lý DN. 

 KTNB cần được mở rộng phạm vi, nội dung sang kiểm toán hoạt động theo hướng 
thực hiện các cuộc kiểm toán liên kết, trong đó trọng tâm là kiểm toán tính hiệu năng, hiệu 
quả, hiệu lực. Từ đó, KTNB giúp đánh giá và xác định tính hiệu quả cũng như xem xét các 
bước kiểm soát nội bộ có được thực hiện hiệu quả hay không, qua đó xác định và cảnh báo 
các rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động của DN và đưa ra các khuyến nghị và kế hoạch 
hành động. 

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập. Các DN đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng 
không ít thách thức và khó khăn. Để đứng vững, tồn tại và phát triển được, vấn để kiểm soát 
hoạt động lại càng cần được chú trọng và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của mỗi 
DN. Điều này được minh chứng rõ rệt trong một môi trường kinh tế phát triển nhanh như 
Việt Nam. Đối với hầu hết DN, để ứng phó với xu hướng tăng trưởng nhanh, đồng thời để 
triển khai các kế hoạch kinh doanh chiến lược, hoạt động ngày càng mở rộng và phức tạp, các 
DN càng đầu tư nguồn lực nhiều hơn nhằm xây dựng và quản lý các quy trình của KTNB. 
Nhằm tạo ra một hệ thống KTNB thực sự hiệu quả và vững mạnh. 

 
-------------------------------- 
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TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

KINH NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI  
VÀ GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

 

Vũ Kiến Phúc 

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long 
          
Chức năng Kiểm toán nội bộ (KTNB) đóng vai trò quan trọng trong quản trị DN (DN) 
(Gramling và cộng sự, 2004; Roussy, 2013; Sarens, 2009) thông qua đề xuất các cấu trúc 
và quy trình quản trị hiệu quả hơn (Jones và cộng sự, 2017). Kiểm toán viên nội bộ 
(KTVNB) với tư cách là nhân viên của tổ chức có trách nhiệm, đóng vai trò là nhà cung 
cấp sự bảo đảm nội bộ cho tổ chức mà họ phục vụ (Saharia và cộng sự, 2008; Stewart & 
Subramanian, 2010). Thông qua tìm hiểu cách thức tổ chức bộ máy KTNB từ một số nước 
trên thế giới, bài viết đề xuất một số giải pháp, nhằm xây dựng bộ máy KTNB hiệu quả tại 
các DN Việt Nam. 

Từ khóa: KTNB; Bộ máy KTNB; DN Việt Nam 

Abstract: 
Internal audit function to play an instrumental role in corporate governance (Gramling et al., 
2004; Roussy, 2013; Sarens, 2009) by putting in place more effective governance structures 
and processes (Jones et al., 2017). Internal auditors are in a special position in terms of their 
respective status as employees of an organization with responsibilities to act as internal 
assurance providers of the organisation they serve (Saharia et al., 2008; Stewart & 
Subramanian, 2010). Through studying the organization of the internal audit staff in some 
countries all over the world, the paper proposes some solutions to establish efficiency internal 
audit staff for Vietnam enterprises. 
Keywords: Internal audit; Internal audit staff; Vietnam enterprise. 
 
1. Đặt vấn đề 

Kể từ khi Việt Nam áp dụng chính sách mở cửa, thực hiện nền kinh tế thị trường, kiểm 
toán độc lập đã trở nên quen thuộc đối với hầu hết các DN. Tuy nhiên, KTNB vẫn chỉ là một 
khái niệm mới ở Việt Nam, mặc dù vẫn tồn tại bộ phận KTNB tại các DN Nhà nước lớn, 
nhưng thực tế rất nhiều nhà quản lý chưa quen thuộc với khái niệm KTNB và chưa nhận thức 
được tầm quan trọng của bộ phận này. Một số Tập đoàn, Tổng công ty có xu hướng loại bỏ 
chức năng KTNB và sử dụng kiểm toán độc lập như là một sự đảm bảo góp phần cải thiện 
hoạt động của họ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Bursa Malaysia (2009) đã thừa nhận tầm 
quan trọng của KTNB và vai trò của KTVNB trong quá trình quản trị của một tổ chức. 
KTVNB đóng một vai trò quan trọng, trong việc giám sát hồ sơ rủi ro của công ty và xác định 
các lĩnh vực, nhằm cải thiện rủi ro (Goodwin và Kent, 2006). Hơn nữa, chức năng KTNB 
đóng vai trò quan trọng, trong việc đảm bảo tính tuân thủ và có thể dành nhiều thời gian, cho 
việc tư vấn hoặc hoạt động theo định hướng với mục tiêu nâng cao hiệu quả của tổ chức 
(Hermanson và Rittenberg, 2003). Như vậy, thiết lập bộ phận KTNB là xu hướng tất yếu và là 
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nhu cầu khách quan tại mỗi đơn vị (Lương Thị Yến, 2016). Tuy nhiên, Việt Nam đang thiếu 
một cấu trúc, cơ cấu KTNB hiệu quả. Ngoài ra hoạt động KTNB còn thiếu và yếu về nguồn 
lực, kiến thức. Tổ chức bộ máy KTNB trong DN cũng chưa được quy định hay hướng dẫn 
khuôn mẫu, hình thức tổ chức phù hợp, thực tiễn các DN Việt Nam tự mày mò xác định hình 
thức tổ chức bộ máy KTNB phù hợp với đặc thù đơn vị (Nguyễn Thị Khánh Vân, 2018). Xuất 
phát từ thực trạng trên, việc tìm hiểu cách thức tổ chức bộ máy KTNB tại các nước trên thế 
giới, từ đó, đưa ra một số các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của 
bộ máy KTNB trong các DN Việt Nam là một điều hết sức cần thiết.  
2. Kinh nghiệm tổ chức bộ máy KTNB tại một số nước trên thế giới 

Tại Châu Âu, tổ chức KTNB không được quy định cụ thể trong Luật. Nhưng hoạt 

động của KTNB và KTVNB lại được điều chỉnh bằng các chuẩn mực và một số quy định 

mang tính chất “hành nghề”. Đối với DN, Nhà nước không có bất kỳ quy định cụ thể nhằm 

can thiệp trực tiếp vào việc tổ chức bộ máy cũng như hoạt động KTNB của các đơn vị này. 

Tại đa số các đơn vị, Ban Giám đốc thường yêu cầu bộ phận KTNB thực hiện cuộc họp định 

kỳ để trao đổi về kế hoạch kiểm toán, những công việc mà KTVNB đang thực hiện, các kiến 

nghị nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán.  

Tại Hoa Kỳ, đặc điểm của bộ máy KTNB thể hiện ở một số đặc điểm sau đây: KTNB 

được quy định trong các văn bản pháp lý có liên quan, đặc biệt là sự ra đời của Đạo Luật 

Sarbanes - Oxley được ban hành năm 2002 và chỉnh sửa năm 2004. KTNB được tổ chức tại 

hầu hết các công ty lớn, các công ty xuyên quốc gia, các thể chế tài chính; Chính phủ không 

đề ra bất kỳ một yêu cầu pháp lý nào đối với KTVNB. Các tiêu chuẩn lẫn chứng chỉ hành 

nghề dành cho KTVNB sẽ do các tổ chức nghề nghiệp đảm nhận và thực hiện. Thông thường, 

KTNB được tổ chức theo cách trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của DN hình thành các ủy ban. 

Các ủy ban này bao gồm Ủy ban kiểm toán; Ủy ban quản lý rủi ro; Ủy ban nhân sự cao cấp và 

Ủy ban lương thưởng. Nếu không có Ủy ban rủi ro riêng, Ủy ban kiểm toán sẽ đảm nhận 

nhiệm vụ của Ủy ban rủi ro. Trong Ủy ban này, các thành viên phải độc lập với bộ máy quản 

lý và điều hành, đồng thời, không bị ảnh hưởng bởi lợi ích và quan hệ với ban điều hành. Ủy 

ban này sẽ thiết lập bộ phận KTNB thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá, xác nhận và tư 

vấn theo sự chỉ đạo trực tiếp của ủy ban kiểm toán. Trong bộ phận KTNB tổ chức thành hai 

nhóm: nhóm thực hiện kiểm toán chuyên thực hiện trực tiếp các cuộc KTNB, nhóm phát triển 

kiểm toán đảm nhận việc đào tạo KTNB và kiểm soát chất lượng kiểm toán. 

Tại Pháp, bộ máy KTNB mang một số đặc trưng bao gồm KTNB trực thuộc Ban giám 

đốc của DN và chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Nhà 

nước thường không có bất cứ sự can thiệp nào vào quá trình hình thành và hoạt động của bộ 

phận KTNB. 

Tại một số nước Châu Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan đã thành lập bộ phận 

KTNB nhưng đa phần là tại các công ty có quy mô lớn và có đặc thù tương tự về cách thức 

hoạt động KTNB như tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các quốc gia này lại phát triển một hệ thống  

kiểm soát nội bộ (KSNB) trong đó KTNB là một bộ phận. Trong mô hình này, Nhà nước quy 

định cụ thể đối với các công ty phải tổ chức và thực hiện KTNB.  
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3. Một số đề xuất trong việc xây dựng bộ máy KTNB trong DN Việt Nam 
Về phía DN 

DN cần nghiên cứu về mô hình tổ chức của bộ máy KTNB chuyên trách sao cho vừa 
phù hợp với quy mô và phạm vi hoạt động của DN; mức độ phân cấp quản lý; năng lực của 
các KTVNB.  

Thiết lập cơ cấu KTNB và trình tự báo cáo kiểm toán 
Đơn vị có thể xây dựng chức năng KTNB theo cơ cấu KTNB tập trung (Bộ phận 

KTNB được tổ chức tại văn phòng tổng công ty, đơn vị thành viên, công ty con không tổ chức 
bộ phận KTNB, bộ phận KTNB thực hiện kiểm toán cho các đơn vị trong công ty và kết quả 
kiểm toán sẽ được báo cáo cho Tổng giám đốc và giám đốc của đơn vị thành viên (được kiểm 
toán)); Cơ cấu KTNB phân tán (văn phòng KTNB của tổng công ty phải là nơi tổng hợp và 
xử lý kết quả kiểm toán cuối cùng, kết quả kiểm toán từ KTVNB được bố trí tại các đơn vị 
thành viên thực hiện công việc kiểm toán tại đơn vị phụ trách); Cấu trúc KTNB nửa tập trung, 
nửa phân tán (KTNB được tổ chức tại công ty mẹ và chỉ tổ chức KTNB tại các DN thành viên 
mà bản thân DN đó cũng là công ty mẹ của nhiều đơn vị thành viên). Trong mỗi cơ cấu, cần 
đảm bảo các thành phần sau: 

Ủy ban kiểm toán: Tồn tại như một đơn vị độc lập trong DN. Ủy ban kiểm toán là liên 
kết chính trong việc hỗ trợ quản lý cấp cao trong công việc và phát triển KTNB (Laković và 
cộng sự, 2016). Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Hội đồng quản trị, 
cung cấp cho Hội đồng quản trị (HĐQT) một sự đảm bảo độc lập (mức độ tin cậy, khách 
quan) và tư vấn về quản lý rủi ro, KSNB, kiểm soát và đánh giá tính hiệu lực, độc lập, khách 
quan của chức năng KTNB, kiểm toán độc lập và các chức năng khác bao gồm cả những ý 
kiến liên quan đến quản trị của HĐQT.  

Chủ nhiệm kiểm toán: Là người đứng đầu cơ quan KTNB, chịu trách nhiệm đưa ra ý 
kiến về tính hiệu lực và đầy đủ trong quản trị DN, quản lý, kiểm soát rủi ro. Chủ nhiệm kiểm 
toán phải phát triển và duy trì một chiến lược như một định hướng cho hoạt động KTNB; xây 
dựng Kế hoạch KTNB cũng như tạo được sự kết nối với Ủy ban kiểm toán. 

KTVNB: Hoạt động dưới sự kiểm soát của chủ nhiệm KTNB. KTVNB phải đảm bảo 
độc lập, khách quan và tư vấn cho hoạt động của DN nhằm nâng cao giá trị và giúp DN đạt 
được các mục tiêu của họ. Sự độc lập, kinh nghiệm và đảm bảo kiểm soát chất lượng là những 
yếu tố giúp cho hoạt động KTNB giám sát các hoạt động của công ty, hạn chế các hành vi 
thiên vị và hành vi cơ hội. Bên cạnh đó, sự độc lập của KTVNB còn đóng một vai trò quan 
trọng trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) (Johl và cộng sự, 2013). Đảm 
bảo cho BCTC được trung thực, khách quan. 

Thiết lập các kỹ năng, kiến thức và trình độ nghiệp vụ cho KTNB 
- Kiến thức và trình độ 
KTVNB phải có những kiến thức và kỹ năng tốt để thực hiện vai trò và trách nhiệm 

của mình. Một khung kiến thức đào tạo phù hợp sẽ giúp ích cho các KTVNB trong việc đánh 
giá quản lý rủi ro của đơn vị, nhằm mang đến một sự đảm bảo độc lập cho DN cũng như đưa 
ra các ý kiến tư vấn và giúp tăng thêm kinh nghiệm và kỹ năng mà họ đang có. Do đó, DN 
cần có chương trình, chính sách đào tạo phù hợp dành cho các KTVNB nhằm nâng cao kiến 
thức cho KTVNB. Bên cạnh đó, DN cũng cần quan tâm đào tạo thêm các kỹ năng khác cho 
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KTVNB, nhằm tăng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. 
- Kỹ năng giao tiếp 
Kỹ năng giao tiếp tốt giúp cho việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho 

các nhà quản lý và trao đổi thông tin giữa các kiểm toán viên với nhau cũng như với người 
phụ trách KTNB. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp cũng giúp ích cho chủ nhiệm kiểm toán 
trong việc kết nối thông tin với các nhà quản lý, HĐQT, chủ nhiệm Ủy ban kiểm toán về kế 
hoạch kiểm toán và lịch trình kiểm toán. Trong mối quan hệ với kiểm toán độc lập, kỹ năng 
giao tiếp cũng giúp ích trong việc hỗ trợ cung cấp và trao đổi thông tin giữa họ với nhau nhằm 
đạt được hiệu quả công việc.  

- Kỹ năng hợp tác, phối hợp trong công việc 
Kỹ năng này giúp giảm thiểu sự chồng chéo trong công việc. KTVNB có thể hợp tác 

với kiểm toán viên bên ngoài trong việc lập kế hoạch chung, trao đổi thông tin, ý kiến, và báo 
cáo để tạo điều kiện cho chất lượng của cuộc kiểm toán được nâng lên (Shamsuddin, 2014). 
Ngoài ra, kiểm toán viên độc lập có thể sử dụng kết quả hoặc công việc thực hiện của 
KTVNB để xác định thời gian, nội dung thực hiện công việc kiểm toán của mình, trong khi đó 
KTNB có thể hỗ trợ kiểm toán độc lập hiểu được hệ thống KSNB của DN. Đồng thời, giúp 
ích trong việc thu thập các thông tin liên quan trong việc xác định và đánh giá rủi ro trong 
BCTC. KTNB cũng có thể sử dụng kết quả của kiểm toán độc lập, để mang đến sự đảm bảo 
liên quan đến các công việc mà họ đang cần phải thu thập trong phạm vi KTNB. Tuy nhiên, 
chủ nhiệm kiểm toán phải chịu trách nhiệm giám sát các công việc của kiểm toán độc lập, 
đánh giá sự phối hợp giữa hai bộ phận kiểm toán này, nhằm thu thập các thông tin cần thiết 
cho hoạt động KTNB. 
Về phía cơ quan Nhà nước 

Cần khẩn trương ban hành hệ thống văn bản pháp quy quy định về hoạt động KTNB 
và quy trình hướng dẫn nghề nghiệp. Nhà nước cần ban hành các quy định và chế tài, bắt 
buộc các đơn vị phải tổ chức bộ phận KTNB. Về phía Bộ Tài chính (BTC cần sớm hoàn thiện 
để ban hành quy định về KTNB. Bên cạnh đó, các văn bản về KTNB do BTC ban hành cần 
phải làm tăng tính hiệu lực trong thực thi thay vì những quy định mang tính định hướng, gợi 
mở hay là hành lang pháp lý chung cho loại hình KTNB. 
Về phía các tổ chức nghề nghiệp 

Cần thường xuyên mở các lớp về đào tào cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ KTNB, 
theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Đồng thời, hợp tác với các tổ chức kiểm toán hàng đầu 
trên thế giới, nhằm hỗ trợ trong việc trao đổi kinh nghiệm hoặc đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao.  

------------------------------- 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 

IMPORTANCE OF INTERNAL AUDITING IN ENTERPRISES 

Nguyễn Thị Đức Loan 

Viện Quản lý – Kinh doanh, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) 
Tóm tắt 
Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những 
khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các DN (DN) ngày càng quan tâm nhiều hơn đến hệ 
thống Kiểm toán nội bộ (KTNB) nhằm giúp tổ chức hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt 
hại và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức. Bài viết này sẽ trình bày những nội dung liên 
quan đến KTNB, nhằm giúp nhà quản lý thấy được tầm quan trọng khi vận dụng kiểm 
toán nội vào trong quản lý và điều hành DN. 
Từ khóa: KTNB; DN, quản lý; Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU) 
Abstract 
At present, with the fierce competition in the global market, recession pressure and many 
difficulties from the economy, enterprises are more and more interested in the internal audit 
system aimed at Helping organizations to minimize incidents, losses, losses, and increase the 
efficiency of the organization. This article will present the contents related to internal audit to 
help managers see the importance of applying internal audit into the management and 
operation of enterprises. 
Key words: Internal audit; business, management; Ba Ria - Vung Tau University (BVU). 
 
1. Khái niệm 

Theo định nghĩa của The IIA (Viện KTNB Hoa Kỳ): “KTNB là một chức năng độc 
lập, khách quan nhằm đảm bảo và tư vấn các hoạt động đã được thiết kế nhằm gia tăng giá 
trị và cải thiện các hoạt động trong một tổ chức. KTNB giúp một tổ chức thực hiện được các 
mục tiêu thông qua việc mang lại phương pháp tiếp cận có hệ thống và quy tắc nhằm đánh 
giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát và quản trị.” 

Hình 1: Khái niệm KTNB 

 

 (Nguồn: Viện KTNB Hoa Kỳ) 
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Đầu tiên, KTNB là một chức năng độc lập, chúng ta có thể hiểu KTNB tách riêng biệt 
với các bộ phận, đối tượng, nội dung chúng ta kiểm toán. Khách quan tức là, KTNB khi thực 
hiện kiểm toán thì không có định kiến này, không có xung đột lợi ích này, hay tóm lại là cái gì 
đấy làm ảnh hưởng chệch hướng đến nhận định. Đây là 2 tiêu trí cơ bản và tiên quyết, nếu 
không có 2 yếu tố này sẽ phá vỡ toàn bộ tư tưởng, định hướng của KTNB. 

Thứ hai là, KTNB cung cấp dịch vụ đảm bảo và tư vấn. Đảm bảo ở đây có nghĩa là 
việc kiểm soát xem hệ thống chạy có theo quy trình không? Các quy trình được thiết kế có 
phù hợp với hoạt động của hệ thống và có ngăn chặn được các rủi ro hay không? 

Dịch vụ tư vấn trong KTNB khởi đầu bằng việc cung cấp các đảm bảo cho Hội đồng 
quản trị cũng như ban lãnh đạo cấp cao việc hoạt động đã đảm bảo theo đúng quy trình đã 
được thiết kế và quy trình cũng hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, sau đó mọi 
ngưới thấy rằng, hoạt động của KTNB sẽ rộng hơn và tạo giá trị hơn nếu có cả tư vấn miễn là 
không ảnh hưởng đến tính độc lập của KTNB. 

Để đảm bảo tính độc lập, bộ phận KTNB chỉ cần báo cáo các vấn đề phát sinh với 
nhóm lãnh đạo cao nhất (Hội đồng quản trị) thay cho việc báo cáo với trưởng phòng kiểm 
soát hay CEO. Bộ phận KTNB chỉ báo cáo với CEO về lịch làm việc, hoặc các hoạt động liên 
quan đến nhân sự để đảm bảo tối đa yếu tố độc lập. 

Ngoài ra, KTNB cũng phải đánh giá được tính hiệu quả và hiệu lực của quy trình quản 
trị rủi ro, kiểm soát và quản trị DN và sau đó đưa ra các khuyến nghị tối ưu quy trình. 

KTNB sẽ giúp DN thực hiện các mục tiêu của mình thông qua các phương pháp tiếp 
cận một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao sự hiệu quả của quản trị 
rủi ro, hệ thống kiểm soát và các quá trình quản trị. 

2. KTNB trên thế giới và Việt Nam 

Trên thế giới, KTNB đã có mặt từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh của DN. Tại các 
nước phương Tây, sau các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nhà quản lý kinh tế trên thế 
giới đã đánh giá lại các mô hình và thấy được vai trò của quản trị rủi ro cũng như vai trò của 
KTNB đã trở nên ngày càng quan trọng. Các công ty đã chủ động hơn trong việc xác định rủi 
ro, nhất là những rủi ro trọng yếu có thể tác động xấu đến hệ thống kinh doanh của họ. Đồng 
thời, họ cũng xây dựng những phương pháp, chương trình, cách thức tiếp cận kiểm toán có 
hiệu quả hơn. Tại Mỹ, đất nước có thị trường chứng khoán rất phát triển thì KTNB là bộ phận 
bắt buộc phải có và Luật Sarbenes – Oxley, ra đời năm 2002, cũng quy định rõ tất cả các công 
ty niêm yết trên thị trường chứng khoán phải báo cáo về hiệu quả của hệ thống KSNB công 
ty. 

3. Vai trò của KTNB 

Trong một môi trường kinh doanh ngày càng kết nối và phức tạp, KTNB đang trở 
thành một trong những phương tiện quan trọng nhất để thiết lập và phân phối giá trị. Mặc dù, 
nó có thể không phải là chức năng của công ty quyến rũ nhất, mà không có nó, nhiều tổ chức 
sẽ phạm sai lầm với nhiều nghĩa vụ pháp lý và tuân thủ của họ. Thật vậy, KTNB đóng một vai 
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trò không thể thiếu, trong việc giúp các công ty thiết lập và duy trì nền văn hóa vững chắc 
tuân thủ lên và xuống cấu trúc DN. 

Với sự tập trung ngày càng tăng về việc đạt được sự tuân thủ quy định mà các công ty, 
đặc biệt là những người trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, phải đối mặt ngày hôm nay, tầm 
quan trọng của KTNB không thể được phóng đại. Quy trình có thể và sẽ hoạt động như một 
bệ phóng để cải thiện và cải thiện quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát quản lý của tổ chức. 
Việc không thực hiện KTNB hiệu quả có thể khiến DN phải đối mặt với một số rủi ro và các 
biện pháp trừng phạt tiềm năng. 

Vai trò chủ yếu của KTNB là cung cấp một quá trình tư vấn và đảm bảo khách quan, 
độc lập, giúp tăng thêm giá trị, cũng như cải thiện, hoạt động của một tổ chức. Để làm như 
vậy, phòng KTNB nên cung cấp cho đội ngũ quản lý của công ty thông tin quan trọng, cũng 
như các đánh giá, khuyến nghị và tư vấn về các hoạt động họ đã quan sát và bất kỳ vấn đề nào 
khác có thể phát sinh. 

Andrew Cox, giám đốc dịch vụ chất lượng cho Viện KTNB tại Úc cho rằng: “KTNB 
là nền tảng của quản trị DN tốt trong các công ty và có thể đóng một vai trò quan trọng trong 
việc cải thiện cả quản lý tài chính và phi tài chính. Mặc dù, tất cả các cơ chế bảo đảm đều 
quan trọng, việc phối hợp các hoạt động bảo đảm khác nhau sẽ cung cấp một môi trường đảm 
bảo toàn diện hơn, trong đó các tính năng KTNB nổi bật. KTNB có thể là hoạt động quan 
trọng để đảm bảo cho ban giám đốc, Ủy ban kiểm toán, CEO, giám đốc điều hành cấp cao và 
các bên liên quan về quản trị của một công ty. Khi các công ty tìm cách xây dựng lại niềm tin 
vào hoạt động của họ, một trong những vũ khí mạnh mẽ và quan trọng nhất trong kho vũ khí 
của họ là KTNB." 

4. Chức năng KTNB 

Các quan điểm trước đây cho rằng, KTNB chịu trách nhiệm trong việc kiểm toán báo 
cáo tài chính và tập trung vào công tác kiểm tra kế toán, thông tin tài chính của công ty. Tuy 
nhiên, quan điểm của KTNB hiện đại đã được mở rộng, không còn giới hạn ở công tác kiểm 
tra báo cáo tài chính mà thêm vào đó là công tác kiểm toán tính hiệu quả, tính tuân thủ của 
mọi hoạt động cũng như tư vấn cho nhà quản lý hoàn thiện hệ thống KSNB. 

Có thể thấy, KTNB đóng vai trò là người bảo vệ giá trị cho DN. KTNB là một quan 
sát viên độc lập, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật quốc 
gia, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của công ty. KTNB chịu trách nhiệm phát hiện 
ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của DN, giữ vai trò là người tư vấn và định 
hướng cho ban giám đốc và hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro. 

Chức năng tiếp theo của KTNB là giúp chủ DN cải tiến những điểm yếu từ hệ thống 
quản lý và quản trị DN. Bằng cách phân tích, kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các 
phòng ban trong bộ máy kinh doanh, KTNB sẽ đưa ra những lời tư vấn giúp công ty hoạt 
động năng suất và hiệu quả hơn. Thực tế trên thế giới, các công ty có bộ phận KTNB hoạt 
động hiệu quả thì khả năng gian lận thấp và hiệu quả kinh doanh cao hơn. Cho nên có thể ví 
von rằng, KTNB được ví như ngọn hải đăng soi đường cho con thuyền DN đi đúng hướng 
giữa những cơn bão biển thị trường kinh doanh. 
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5. Quyền của KTNB 

 Được cung cấp quyền truy cập về hồ sơ, nhân sự, tài sản. 

 Được duy trì toàn bộ quyền truy cập. 

 Được bảo đảm các nguồn lực bên trong và bên ngoài nếu cần thiết. 

KTNB phải có quyền rất lớn trong việc tiếp cận, truy cập các vấn đề, đối tượng đang kiểm 
toán, các cá nhân quản lý không được hạn chế quyền này của kiểm toán viên mới đảm bảo 
hoạt động của KTNB đạt kết quả. 

Tuy nhiên, do quyền được truy cập không giới hạn nên cũng có nhiều rủi ro cho kiểm toán 
viên, khi được quyền truy cập không giới hạn thì cũng không nên quyền to quá mà tò mò 
không đúng chỗ, mình cần cung cấp gì thì chỉ lấy phần đó và cơ sở lựa chọn cần được đảm 
bảo khoa học, logic. Có nhiều trường hợp thông tin quan trọng bị lộ và kiểm toán viên cũng là 
một trong các đối tượng tình nghi tiết lộ thông tin. Vì thế hãy đảm bảo rằng, các tài liệu mình 
lấy là phù hợp và tránh rủi ro. 

6. Trách nhiệm của KTNB 

Lập và lưu trữ các giấy làm việc, các tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán, cũng chính 
là cách bảo vệ chính mình, chứng minh các công việc mình đã làm. 

Đảm bảo nhân sự KTNB có hiểu biết, kỹ năng, kinh nghiệm và các chứng chỉ nghề 
nghiệp theo yêu cầu thuộc đúng lĩnh vực kiểm toán. Vì thế, thường KTNB cũng hay lấy các 
nhân sự am hiểu về hoạt động của chính DN mình vào nhóm kiểm toán. 

Báo cáo kết quả KTNB đến lãnh đạo của đối tượng kiểm toán, hội đồng kiểm toán và 
hội đồng quản trị,… 

Phối hợp với kiểm toán độc lập. 

Không thực hiện hoạt động quản lý. 

7. Tại sao cần có KTNB trong hoạt động kinh doanh của DN? 

Tầm quan trọng của việc KTNB, điều bắt buộc là các công ty và các nhóm kiểm toán 
theo dõi sự phát triển trong không gian pháp lý. Mặc dù, điều này có thể là một nhiệm vụ khó 
khăn, do các nghĩa vụ tuân thủ quy định phải đối mặt, bởi các công ty dịch vụ tài chính hiện 
nay, các tổ chức phải giữ cho mình ngang nhau với tất cả sự phát triển. Thật vậy, bản chất đa 
dạng của các quy định có nghĩa là các công ty phải hành động thường xuyên. “Đối với KTNB 
để thực hiện đánh giá theo quy định, chúng tôi cần hiểu môi trường pháp lý mà tổ chức hoạt 
động. Chúng ta cần biết toàn bộ quy định và các tác động của việc không tuân thủ, để cung 
cấp một ý kiến đáng tin cậy mà hội đồng quản trị có thể dựa vào”.  

Quá trình KTNB ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết. “KTNB có nhiều kiến thức và 
ảnh hưởng hơn đến chiến lược và hoạt động của một tổ chức hơn bao giờ hết”, Theo Allcock: 
“Các tổ chức muốn tính linh hoạt và khả năng thích ứng từ KTNB, để có thể phản ứng nhanh 
chóng với nhu cầu thay đổi và không được theo vào chu kỳ kiểm toán tĩnh. Cách hiệu quả 
nhất để cung cấp điều này là, thông qua việc áp dụng một loạt các mô hình để phân phối các 
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dịch vụ KTNB. Đôi khi, cách hiệu quả nhất là triển khai một nhóm 'nội bộ', để hiểu biết về rủi 
ro và kiểm soát của tổ chức và để có hiệu quả về chi phí. Lần khác, cách tiếp cận tốt nhất là 
mua dịch vụ KTNB bên thứ ba. Cách tiếp cận này có hiệu quả khi cần có các kỹ năng chuyên 
môn hoặc một khối dữ liệu lớn hơn trong thời gian ngắn. Có sự linh hoạt và thẩm quyền để áp 
dụng ngân sách KTNB cho một trong hai mô hình, hoặc cả hai là rất quan trọng để cung cấp 
các dịch vụ KTNB hiệu quả trong tương lai”. Việc xác định phương pháp tốt nhất để tiến 
hành KTNB là một quyết định quan trọng và là một quyết định cần được thực hiện, bởi một 
nhóm KTNB có kinh nghiệm và am hiểu. 

Bất cứ một tổ chức nào cũng đều có hai hệ thống chạy song song: Hệ thống thứ nhất, 
đó là hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao gồm các phòng ban chức năng, các quy trình 
thủ tục, các công việc cần thiết để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của tổ chức. Đơn vị sản 
xuất phải có các phòng ban, công việc, quy trình để phục vụ cho sản xuất, nhập xuất kho, có 
thể có thêm bán hàng, kế toán, nghiên cứu thị trường. Nói chung là những việc cần làm để 
hoàn thành sứ mệnh, tạo ra giá trị và hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Tuy nhiên, bất kỳ 
công việc nào, quy trình nào ở trên cũng đều đối diện với những nguy cơ, sự cố, hay rủi ro tác 
động, làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu của công việc đó. Ví dụ, công việc 
nhập xuất kho có thể xảy ra các rủi ro như cháy nổ, mất mát, thiệt hại, giá trị sổ sách khác với 
giá trị thực tế, việc nhập xuất kho không đúng thẩm quyền,... dẫn đến những sự cố, tùy theo 
mức độ, gây ảnh hưởng từ thiệt hại trong mức chấp nhận được đến nguy cơ phá sản tổ chức. 
Những việc khác lớn hơn như việc quyết định sai lầm từ ban giám đốc, hệ thống báo cáo tài 
chính không minh bạch, việc không tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc của tổ chức,… 
dẫn đến những sự cố to lớn gây ảnh hưởng đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và xã hội. Vì 
thế, hệ thống thứ hai, hệ thống KTNB được xây dựng, nhằm thiết lập các biện pháp, chính 
sách, thủ tục, tinh thần, giá trị, chức năng, thẩm quyền của những người liên quan, nhằm giúp 
giảm rủi ro cho hệ thống thứ nhất và đạt được mục tiêu mong muốn của tổ chức. Chính vì 
điều này, hệ thống KTNB ra đời và tích hợp vào trong hoạt động của tổ chức và là phương 
tiện sống còn của mọi tổ chức. 

8. Khó khăn khi vận dụng KTNB vào Việt Nam 

Tuy nhiên tại Việt Nam, vai trò của KTNB khá mờ nhạt, điều này một phần nguyên 
nhân đến từ hệ thống quản trị của các DN Việt Nam chưa đồng bộ. Lĩnh vực KTNB vẫn chưa 
thực sự thu hút được nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đi kèm với đó là nguồn nhân lực 
chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu, nội dung kiểm toán cụ thể là các chương trình kiểm 
toán mẫu áp dụng cho loại hình KTNB chưa được ban hành, do vậy để kiểm toán các công ty 
đang phải tự xây dựng, do vậy rất khó đánh giá kiểm soát được chất lượng. 

Trên thực tế là, ở Việt Nam thì hoạt động của KTNB đôi lúc cũng không được độc lập 
do nhiều tổ chức phòng KTNB không có đủ quyền lực mà vẫn chịu sự quản lý của CEO hoặc 
các bộ phận quản lý khác, do đó đôi lúc bị hạn chế do các quy trình, cơ chế lại do chính CEO 
ban hành. Ở Việt Nam, nhiều khi chủ tịch hội đồng quản trị cũng đồng thời là CEO và bản 
chất họ chỉ là đại diện cho một phần vốn của tổ chức bên ngoài hoặc của nhà nước, nên cũng 
không thực sự ưa KTNB. 
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Kiểm toán viên nội bộ không thể phê bình hiệu quả các quy trình nội bộ của công ty, 
bởi vì họ là một phần của công ty. Kiểm toán viên bên ngoài, tuy nhiên, có thể quan sát hoạt 
động từ bên ngoài và xác định nơi công ty đang lãng phí thời gian hoặc tiền bạc. Các kiểm 
toán viên bên ngoài thường phê bình các hoạt động kế toán và các hoạt động chung. Họ có thể 
hướng dẫn cho công ty để giảm thiểu rủi ro, sai phạm hoặc thúc đẩy hiệu quả cao hơn nói 
chung cũng như thắt chặt thực hành công tác kế toán. 

Tóm lại, sự thay đổi trong môi trường kinh doanh trong những năm gần đây đã tác 
động tới sự phát triển và mở rộng của KTNB. Từ chức năng KTNB đơn giản, chỉ là sự mở 
rộng của chức năng ngoại kiểm, KTNB thực hiện chức năng “trợ giúp” và tiến tới cung cấp 
“dịch vụ” cho tổ chức. Cùng với những thay đổi trong hoạt động KSNB, KTNB đã phát triển 
trở thành một phương sách hiệu quả trong quản trị công ty. KTNB đã có nhiều thay đổi trong 
nhiệm vụ và trách nhiệm, trong các mục tiêu, trong thực hành kiểm toán và những khái niệm 
có liên quan trong KTNB và tầm quan trọng của KTNB trong DN. 

---------------------------------- 
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XÂY DỰNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ  
TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG: 

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 
EFFECTIVENESS BUILDING OF INTERNAL AUDITING UNIT IN ADMINISTRATION 

AGENCIES BELONGING TO THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE: 
INTERNATIONAL EXPERIENCES 

 

 Nguyễn Thị Kim Huyền - Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp -  Đại học Thái Nguyên 

Vũ Thị Minh Ngọc -  Vụ Tài chính và Đổi mới DN - Bộ Công Thương 
 

Bài viết thực hiện tiếp cận các lý thuyết và nghiên cứu có liên quan đến nội dung xây dựng 
mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ (KTNB) ở một số quốc gia trên thế giới. Nhóm 
tác giả đã đề cập đến 3 mô hình thực tế đang áp dụng tại Canada, Hà Lan, Đức và Trung 
Quốc đó là: Mô hình tập trung, mô hình phân tán và mô hình hỗn hợp. Từ đó, rút ra 
những bài học kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức KTNB trong các đơn vị hành chính sự 
nghiệp (HCSN)  thuộc Bộ Công thương. 
Từ khóa: Đơn vị HCSN, tổ chức KTNB, mô hình. 
Abstract:  
The article was approached theory and studies which related to building of an internal 
auditing apparatus model of some countries in the world. The authors mentioned about 3 
models that are applied to building the internal auditing apparatus in Canada, Holland, 
Germany and China, which are centralized pattern, dispersion pattern, composite pattern, to 
from learn experience lesson for building of internal auditing unit in administration agencies 
belonging to the Ministry of Industry and Trade. 
Keywords: Administration agency, internal audit unit, internal audit apparatus, moldel. 
 
Đặt vấn đề 

Tại Việt Nam, KTNB được ra đời từ những năm cuối của thế kỷ XX, song gần 20 năm 
qua, KTNB mới được quan tâm, xây dựng, phát huy tốt vai trò của mình trong các ngân hàng, 
tổ chức tín dụng cũng như 1 số công ty, tập đoàn lớn, kèm theo đó là hệ thống văn bản pháp 
quy liên quan đến các tổ chức, DN này cũng được ban hành và triển khai. Riêng đối với 
KTNB trong các đơn vị HCSN, đến năm 2016 vừa qua, dự thảo Nghị định về KTNB được 
đưa ra lấy ý kiến trên cả nước mới đưa các đơn vị này trở thành đối tượng điều chỉnh của 
Nghị định. Mặc dù chưa ban hành chính thức, song sự ra đời của Nghị định cho thấy vai trò, 
cũng như tầm quan trọng của KTNB trong các đơn vị HCSN. 

Đối với các đơn vị HCSN thuộc Bộ Công thương, quan điểm, cách nhìn của các nhà quản 
lý đối với KTNB đang từng bước được thay đổi. Để tổ chức KTNB phát huy được vai trò, 
cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì khâu tổ chức công tác KTNB và tổ chức bộ 
máy nội bộ được coi là giữ vị trí then chốt. Thực tế tại các quốc gia trên thế giới, các mô hình 
KTNB trong các cơ quan, tổ chức nhà nước được tổ chức khoa học, hợp lý đã góp phần 
không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả của KTNB. Bài viết này đề cập đến một số mô hình 
tổ chức bộ máy KTNB ở một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 132 

các đơn vị HCSN trực thuộc Bộ Công Thương trong việc triển khai, xây dựng KTNB trong 
đơn vị mình. 

1. KTNB và các nguyên tắc cơ bản của KTNB 

Trong quá khứ, khi lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ XVI, kiểm toán được thiết kế để 
kiểm tra về tính trung thực trong lập, trình bày thông tin và về trách nhiệm tương ứng, theo đó 
khái niệm kiểm toán thời kỳ này chỉ đơn giản tập trung vào mục tiêu xác thực tính trung thực 
của thông tin và trách nhiệm của người có liên quan (TS. Phan Trung Kiên, 2011). 

Từ quan điểm thuần túy này, KTNB đã dần mở rộng phạm vi trên tất cả các hoạt động 
của đơn vị và hướng hoạt động vào việc cải thiện những phương thức quản lý trong đơn vị. 
Ngày nay, KTNB được xem như là một bộ phận phụ trách việc xem xét lại một cách định kỳ 
các biện pháp mà Ban giám đốc và các nhà quản lý áp dụng để quản lý, kiểm soát đơn vị 
mình (Francoise Rellier, 1998). 

Đứng trên góc độ đơn vị HCSN thì KTNB trong các đơn vị HCSN là bộ phận thực 
hiện chức năng kiểm tra, giám sát một các định kỳ các biện pháp mà nhà quản lý trong các 
đơn vị HCSN thực hiện để kiểm soát và quản lý tổ chức của mình. 

Để có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đạt được mục tiêu đề ra, 
KTNB trong các đơn vị HCSN nói riêng, các DN, công ty, tổ chức nói chung cần tuân thủ 3 
nguyên tắc cơ bản là: Tính độc lập, tính khách quan và tính chuyên nghiệp (Nguyễn Phú 
Giang, Nguyễn Trúc Lê, 2015). 

(1) Tính độc lập có nghĩa là bộ phận KTNB phải độc lập về mặt tổ chức và hoạt động 
với các bộ phận điều hành, tác nghiệp trong đơn vị. 

(2) Tính khách quan nhấn mạnh KTNB, cũng như kiểm toán viên (KTV) nội bộ phải 
đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng, không định kiến khi thực hiện nhiệm vụ 
KTNB. 

(3) Tính chuyên nghiệp đòi hỏi KTV nội bộ phải là người có kiến thức, trình độ, kỹ 
năng cần thiết, không kiêm nhiệm các cương vị, cũng như công việc chuyên môn khác trong 
đơn vị. 

2. Các mô hình tổ chức bộ máy KTNB 

Bộ máy KTNB là hệ thống tổ chức của các KTV do đơn vị tự lập ra theo yêu cầu quản 
trị nội bộ của từng thời kỳ, phạm vi, đặc điểm hoạt động, yêu cầu về mặt pháp lý và thực hiện 
nền nếp, kỷ cương quản lý (Nguyễn Phú Giang, Nguyễn Trúc Lê, 2015). 

Trong các đơn vị, bộ máy KTNB thường được tổ chức theo một trong các hình thức 
sau: 

Một là, mô hình tập trung  

Theo mô hình này, bộ phận KTNB chỉ được tổ chức ở đơn vị cấp cao nhất (đơn vị chủ 
quản), không có KTV hay bộ phận KTNB trong các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Như vậy, các 
KTV nội bộ của đơn vị cấp cao nhất sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tất các các đơn vị. Tuy 
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nhiên, trong một số trường hợp thực tế, tại các đơn vị cấp dưới vẫn có thể có các KTV nội bộ, 
những những người này sẽ chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp với trưởng bộ phận KTNB cấp 
cao. 

Ưu điểm: Mô hình này là đảm bảo được tính khách quan, độc lập trong hoạt động 
KTNB, cũng như tạo điều kiện cho KTV nội bộ nâng cao tính chuyên nghiệp. 

Nhược điểm: Mô hình là chi phí phục vụ cho hoạt động kiểm toán cao, đặc biệt trong 
trường hợp đơn vị có quy mô lớn, các đơn vị trực thuộc phân tán. Ngoài ra, mô hình này 
không thể đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng của thông tin do KTNB mang lại. 

Hai là, mô hình phân tán 

Với mô hình phân tán, bộ phận KTNB không chỉ được tổ chức ở đơn vị cấp cao nhất, 
mà còn bố trí các KTV nội bộ hoặc bộ phận KTNB tại các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, bộ 
phận này có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm toán giới hạn trong phạm vi đơn vị mà bộ phận này 
được tổ chức. Bộ phận KTNB tại đơn vị chủ quản sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 
hoạt động của KTV và các bộ phận KTNB ở đơn vị trực thuộc. 

Ưu điểm: Mô hình đảm bảo được sự nhanh chóng, kịp thời, sâu sát các hoạt động diễn 
ra tại tất cả các đơn vị. 

Nhược điểm: Tính khách quan và chính xác không được đảm bảo. 

Ba là, mô hình hỗn hợp 

Với mô hình này, ngoài bộ phận KTNB được tổ chức tại đơn vị cấp cao nhất, bộ phận 
KTNB nhỏ hơn còn được tổ chức tại các đơn vị trực thuộc theo ngành dọc. Các bộ phận 
KTNB tại các đơn vị trực thuộc là một phần của bộ phận KTNB ở đơn vị cấp trên, chịu sự 
quản lý và điều hành của bộ phận này. 

Mô hình này khắc phục được nhược điểm của các mô hình trước, song thường phù 
hợp với những đơn vị có quy mô lớn, lĩnh vực hoạt động phức tạp, phạm vi phân bố rộng. 

3. Mô hình tổ chức bộ máy KTNB trong các cơ quan, tổ chức nhà nước tại một số quốc 
gia trên thế giới và bài học cho các đơn vị HCSN thuộc Bộ Công thương 

Mô hình tổ chức bộ máy KTNB trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước tại một số quốc gia 
trên thế giới 

Trên thế giới, KTNB đã có lịch sự hình thành và phát triển trên 70 năm và được thừa 
nhận tại hơn 160 quốc gia. 

Tại Canada, mô hình KTNB được tổ chức theo kiểu tập trung, theo đó, trách nhiệm 
quản lý kiểm soát cao nhất đối với các cơ quan chính phủ thuộc về Ban Tài chính (The 
Treasury Board), đây cũng là cơ quan ban hành các văn bản hướng dẫn và hướng dẫn cho các 
Bộ, Ngành về các vấn đề quản lý kế toán, tài chính. Trong những năm trở lại đây, Ban này 
cũng áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của các Bộ, Ngành. Vì 
vậy, trách nhiệm giám sát, đánh giá hiệu quả của công tác quản lý nằm trong chính mỗi Bộ và 
cơ quan liên quan. Mỗi Bộ có một bộ phận KTNB riêng, chịu trách nhiệm báo cáo cho người 
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đứng đầu hoặc Ủy ban Kiểm toán. Văn phòng Tổng Kiểm toán thay mặt Quốc hội, đánh giá 
sự phù hợp của hệ thống quản lý và báo cáo về các thiếu sót và cơ hội để cải thiện. 

Mô hình KTNB tổ chức theo kiểu tập trung còn thấy ở các quốc gia như Pháp, Tây 
Ban Nha hay Bồ Đào Nha. 

Tại Hà Lan, mô hình KTNB được tổ chức khác với Canada. Tại đây, KTNB được tổ 

chức theo kiểu phân tán. Trong đó, quyền kiểm soát cao nhất trong Chính phủ Hà Lan là cơ 

quan lập pháp của Quốc hội. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm biên soạn và ban hành các quy 

định về chính sách tài chính, kế toán, hoạt động quản lý kiểm soát và KTNB. Các Bộ, Ngành 

được phép cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả của kế toán và hệ thống KSNB. Tại mỗi 

Bộ, sẽ thành lập một Ban Kiểm toán có trách nhiệm kiểm soát hiệu quả quản lý tài chính, chi 

tiêu, hiệu quả quản lý hoạt động kiểm soát và kiểm toán các bộ phận bên trong mỗi Bộ. Hoạt 

động ngoại kiểm do Tòa án Kiểm toán Hà Lan (Algemene Rekenkamer) chịu trách nhiệm. 

Tại Đức, mô hình KTNB khá đặc biệt, bộ máy KTNB không thuộc hệ thống kiểm soát 

trong các khu vực, tổ chức, cơ quan thuộc chính phủ, song các KTV nội bộ lại là nhân viên 

làm việc trong các cơ quan này. Bên cạnh đó, mỗi khu vực, tổ chức, cơ quan thuộc chính phủ 

Đức lại chịu trách nhiệm sắp xếp, phát triển hoạt động quản lý kiểm soát của riêng mình.  

Với cấu trúc phân cấp của chính quyền hành chính Đức, thẩm quyền ra quyết định 

được chia cho các cấp quản lý khác nhau. Cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm ban hành các 

tiêu chuẩn, hướng dẫn trong việc duy trì hoạt động của KTV nội bộ trong các cơ quan cấp 

dưới. Nhưng giám sát hoạt động của các KTV nội bộ, hiệu quả của hệ thống kiểm soát trong 

các tổ chức, cơ quan, cũng như đảm bảo các quy định có liên quan đến quản lý kiểm soát 

được thực thi nghiêm chỉnh lại do Tòa án Kiểm toán Liên bang (Bundesrechnungshof) thực 

hiện, cơ quan này cũng chịu trách nhiệm báo cáo trước Quốc hội. 

Tại Trung Quốc, là quốc gia gần với Việt Nam và có những nét tương đồng về văn 

hóa, địa lý, xã hội với nước ta, song KTNB ra đời ngay sau khi nước này thực hiện chính sách 

cải cách cơ cấu kinh tế năm 1983. Mô hình KTNB trong các cơ quan công quyền Trung Quốc 

được thiết kế theo kiểu tập trung. Theo đó, Văn phòng Kiểm toán quốc gia (NAO) được coi là 

một bộ phận của Hội đồng Nhà nước, song song với đó, các văn phòng kiểm toán chính phủ 

còn được thành lập ở cấp tỉnh, thành phố và quận. Các văn phòng này chịu sự lãnh đạo chung 

của cơ quan kiểm toán của chính phủ ở cấp độ cao hơn và chính quyền khu vực giám sát của 

nó. NAO chịu trách nhiệm cung cấp kiểm toán và hướng dẫn và giám sát pháp lý, còn chính 

quyền khu vực sec cung cấp nguồn lực và nhân sự cho kiểm toán. Ngoài ra, NAO cũng điều 

hành, lãnh đạo một mạng lưới các văn phòng chi nhánh ở trung ương, cũng như các bộ và các 

đô thị rất lớn để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, chi tiêu của các phòng 

ban, cơ quan, DN nhà nước các cấp. Hệ thống kiểm toán trên đã có những đóng góp quan 

trọng đối với cải cách kinh tế của Trung Quốc và mở cửa cho thế giới trong suốt thời gian dài, 

kể từ khi ra đời. 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 135 

Kinh nghiệm cho các đơn vị HCSN thuộc cơ quan quản lý nhà nước nói chung và tại Bộ 
Công thương nói riêng 

Mỗi mô hình tổ chức bộ máy KTNB tại mỗi quốc gia đều mang lại những lợi ích nhất 
định phù hợp với mục tiêu KTNB cần đạt đến. Qua nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức bộ máy 
KTNB của một số quốc gia như Canada, Hà Lan, Đức và Trung Quốc, có thể rút ra một số 
kinh nghiệm tổ chức bộ máy KTNB cho các đơn vị HCSN trực thuộc Bộ Công thương như 
sau: 

Thứ nhất, xây dựng bộ máy KTNB cần tuân thủ nguyên tắc cơ bản của KTNB, đó là: 
Độc lập, khách quan và chuyên nghiệp. 

Thứ hai, xây dựng bộ máy KTNB phải dựa trên nền tảng về quan điểm chính trị, tổ 
chức bộ máy nhà nước, đặc điểm văn hóa, xã hội của quốc gia. 

Thứ ba, xây dựng bộ máy KTNB theo mô hình nào cũng cần xét đến mục tiêu cần đạt 
được, ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình. Cụ thể là: 

(1) Trường hợp, tổ chức bộ máy KTNB áp dụng cho các đơn vị HCSN trực thuộc Bộ 
Công thương được tổ chức theo kiểu tập trung, mô hình này có thể khái quát như sau: 

Hình 1. Mô hình tập trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo mô hình này, bộ phận KTNB chịu sự chỉ đạo và điều hành của thủ trưởng đơn 
vị. Ở các đơn vị cấp dưới không thành lập bộ phận kiểm toán, cũng như không có các KTV 
nội bộ. Các hoạt động kiểm tra, giám sát, tư vấn sẽ do KTV của bộ phận KTNB cấp cao thực 
hiện. Bộ phận này có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên cấp trên. 

Với mô hình này, chi phí cho việc thành lập bộ phận kiểm toán không lớn, nhưng chi 
phí cho việc duy trì hoạt động, nhất là hoạt động kiểm tra, kiểm soát các đơn vị cấp dưới ở 
các vị trí địa lý phân tán xa nhau là rất lớn. Ngoài ra, KTV nội bộ có thể chịu tác động của các 
yếu tố bên ngoài trong quá trình kiểm toán, có thể dẫn đến những vấn đề suy giảm tính khách 
quan và công bằng trong kiểm toán. 

Ghi chú: Quan hệ trực tuyến 
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(2) Trường hợp tổ chức bộ máy KTNB áp dụng cho các đơn vị HCSN của các cơ quan 
quản lý nhà nước theo kiểu phân tán, có thể khái quát như sau: 

Hình 2. Mô hình phân tán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khác với mô hình tập trung, trong mô hình này, ngoài bộ phận KTNB ở cấp trên, thì 
tại các đơn vị thành viên cũng có bộ phận KTNB, nhưng bộ phận này chịu sự kiểm tra, hướng 
dẫn của bộ phận KTNB cấp trên. Các đơn vị thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về các hoạt 
động chi tiêu ngân sách và đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát phương pháp, nội 
dung các khoản chi một cách hợp lý thông qua bộ phận KTNB của đơn vị. 

Với mô hình này, tính khách quan và trung thực của hoạt động KTNB do KTV nội bộ 
ở cấp dưới là nhân viên của chính đơn vị này. 

(3) Trường hợp tổ chức bộ máy KTNB áp dụng cho các đơn vị HCSN trực thuộc Bộ 
Công thương được tổ chức theo kiểu hỗn hợp, có thể khái quát như sau: 

Hình 3. Mô hình hỗn hợp 
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Với mô hình này, tổ chức KTNB là một bộ phận độc lập với các cơ quan, tổ chức trực 
thuộc Bộ. Tại mỗi đơn vị trực thuộc vẫn có bộ phận KTNB riêng nhưng bộ phận này, cũng 
như các các KTV nội bộ tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật và nghề nghiệp của tổ chức KTNB. 
Đồng thời, chịu sự quản lý, giám sát của tổ chức này, các kết quả hoạt động của KTV nội bộ 
được báo cáo trực tiếp lên tổ chức KTNB. 

Mô hình này đảm bảo được tính độc lập, khách quan, chuyên nghiệp của KTNB. 

5. Kết luận 

Việc tổ chức bộ máy KTNB theo mô hình nào phụ thuộc vào hiến pháp, lập pháp, văn 
hóa và cách tiếp cận của mỗi quốc gia. Những bài học mà nhóm tác giả rút ra cho việc xây 
dựng tổ chức KTNB trong các đơn vị HCSN của các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và 
tại Bộ Công Thương hy vọng sẽ giúp cho bộ phận KTNB phát huy được hiệu quả cao nhất.  

---------------------------------- 
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KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

Ở VIỆT NAM 
 

 Ths. Nguyễn Ánh Hồng* 

*Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

Tóm tắt:  

Kiểm toán nội bộ  (KTNB) ra đời, phát triển và ngày càng giữ vị trí quan trọng trong quá 
trình quản trị của các tổ chức, đơn vị, DN (DN). Mặc dù đã được thừa nhận khá lâu trên 
thế giới, song vai trò, chức năng cũng như hoạt động KTNB ở Việt Nam phần lớn chưa 
thực sự được hiểu theo đúng bản chất vốn có. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát ở 
cả từ phía các tổ chức, đơn vị, DN và cả hạn chế từ chính khung pháp lý của Việt Nam. Do 
vậy, cần phải có một cuộc cách mạng lớn đối với KTNB ở Việt Nam, để Việt Nam bắt kịp 
đà phát triển trong sân chơi chung của thế giới. 

 

1. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của KTNB 

KTNB ra đời cách đây hơn 60 năm nhưng chỉ thực phát triển từ sau các vụ gian lận tài 
chính ở Cty Worldcom và Enron (Mỹ) những năm 2000 - 2001 và đặc biệt là khi Luật 
Sarbanes - Oxley của Mỹ được ban hành năm 2002. Luật này quy định các Cty niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Mỹ phải báo cáo về hiệu quả của hệ thống KSNB (HTKSNB) Cty. 
Tính đến nay, KTNB đã được thừa nhận ở trên 165 quốc gia như một nghề nghiệp mang tính 
chuyên nghiệp. Việc tổ chức KTNB (IIA) được thành lập tại New York (Mỹ) vào năm 1941 
một lần nữa khẳng định được sự lớn mạnh và tầm quan trọng của KTNB, trong bối cảnh nền 
kinh tế thế giới vừa bước qua cuộc khủng hoảng tài chính được đánh giá là tồi tệ nhất của thế 
kỷ 20. IIA ra đời và đã quy định rõ bản chất, mục tiêu và phạm vi hoạt động của KTNB. Tất 
cả các kiểm toán viên nội bộ (KTVNB) là thành viên của IIA, bắt buộc phải tuân thủ các 
chuẩn mực và quy định về KTNB của IIA. Vai trò của KTNB trong điều kiện thay đổi phức 
tạp của các nền kinh tế thị trường, đặc biệt là kinh tế Mỹ, trong đề xuất cho Quốc hội Mỹ năm 
2002, IIA nhấn mạnh: “KTNB, Hội đồng quản trị (HĐQT), ban giám đốc và kiểm toán độc 
lập là nền tảng của một cơ chế quản trị DN hiệu quả hơn đang bắt buộc phải có ở các DN” 
và khẳng định rằng“KTNB là hoạt động đảm bảo và tư vấn mang tính độc lập, khách quan 
được thiết lập nhằm tạo ra giá trị gia tăng và cải tiến hoạt động của một tổ chức. KTNB giúp 
tổ chức đạt được các mục tiêu của mình bằng một phương pháp có hệ thống, có tính kỷ luật 
để đánh giá, cải tiến hiệu lực của quá trình quản trị DN, kiểm soát và quản lý rủi ro”. Đặc 
biệt, IIA đưa ra các chuẩn mực quốc tế về KTNB và liên tục cập nhật các chuẩn mực này như 
là một thông lệ tốt nhất về KTNB. 

Về vị trí thì KTNB được xem là tầng phòng thử thứ 3 trong hệ thống phòng thủ của 
một tổ chức. Đứng đầu hệ thống phòng thủ của tổ chức là ban quản trị, với tầng phòng thủ thứ 
nhất là hệ thống kiểm soát của ban điều hành, tầng phòng thủ thứ 2 là các bộ phận quản trị rủi 
ro và tuân thủ. Tầng phòng thủ thứ 3 chính là KTNB, với vai trò hỗ trợ ban điều hành xây 
dựng và phát triển hệ thống kiểm soát rủi ro, quản lý các KSNB và các vấn đề liên quan đến 
phòng thủ, cung cấp các kết quả KSNB dựa trên các thủ tục đã thực hiện một cách độc lập và 
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khách quan. Với vai trò đó, KTNB có tác dụng rất lớn đối với tổ chức, vì nó là công cụ giúp 
tổ chức phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý của mình. Thông qua 
công cụ này, nhà quản lý có thể kiểm soát hoạt động tốt hơn, quản lý rủi ro tốt hơn, tăng khả 
năng đạt được chiến lược và các mục tiêu hoạt động. Một tổ chức có hệ thống KTNB hoạt 
động sẽ làm gia tăng hệ thống quản trị, khi đó tổ chức sẽ có các báo cáo đúng hạn, có mức độ 
minh bạch cao, khả năng gian lận thấp, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan 
và cuối cùng là hiệu quả của các hoạt động trong tổ chức cao hơn so với các tổ chức khác 
không có bộ phận này. 

Trong quá trình hoạt động, KTNB cho thấy 2 chức năng cơ bản, đó là: Chức năng đảm 
bảo và chức năng tư vấn.  

Chức năng đảm bảo: Đối với KTNB thì chức năng đầu tiên không phải là kiểm tra, 
xác nhận, đảm bảo báo cáo tài chính mà lại là sự đảm bảo tính thích hợp và tính hiệu quả của 
HTKSNB trong đơn vị. Trong khi, Ban lãnh đạo (BLĐ) và người đứng đầu tổ chức chịu trách 
nhiệm thiết lập và duy trì HTKSNB, thì KTNB đưa ra việc đảm bảo cho BLĐ và người đứng 
đầu có thể yên tâm rằng HTKSNB được thiết kế thích hợp (đã được bộ phận KTNB thẩm 
định) và vận hành một cách hiệu quả như mong muốn (đã được đảm bảo qua kiểm toán quá 
trình hoạt động của tổ chức).  

Chức năng tư vấn: Chức năng tư vấn của KTNB bao gồm việc đánh giá và khuyến 
nghị cho BLĐ và người đứng đầu tổ chức về quan điểm, nhận thức cũng như văn hóa quản lý 
rủi ro trong tổ chức để nâng cao tính hiệu quả của các chính sách quản lý rủi ro. Việc đánh giá 
HTKSNB cùng với các bước kiểm soát rủi ro, tuân thủ các bước trong quy trình trong tổ chức 
thường có phạm vi rất rộng vì trong một tổ chức thường có rất nhiều mảng hoạt động và hoạt 
động của từng mảng lại có đặc thù riêng. Do vậy, tất cả các cấp của tổ chức đều phải tham gia 
vào xây dựng quy trình, đề ra chính sách quản lý và có trách nhiệm tự đánh giá, kiểm tra việc 
thiết kế và vận hành quy trình của bộ phận mình. Với chức năng tư vấn, KTNB sẽ tư vấn trợ 
giúp một cách riêng biệt cho tất cả các cấp trong một đơn vị việc giám sát về việc thiết kế và 
vận hành mọi quy trình hoạt động, trong đó có không chỉ có quy trình và thủ tục kiểm soát tài 
chính mà còn các hoạt động khác. Qua đó, KTNB giúp đơn vị thiết kế được các quy trình, thủ 
tục khoa học và chặt chẽ và tuân thủ đầy đủ, đúng đắn các quy trình, kịp thời uốn nắn sai sót 
nhằm đảm bảo độ tin cậy của BCTC, báo cáo nội bộ, quản lý rủi ro, đồng thời cũng có thể tư 
vấn sâu hơn về việc quản lý nguồn lực tài sản, vật tư, lao động của đơn vị hoặc đưa ra các 
khuyến nghị cần thiết để các bộ phận trong đơn vị có cơ hội phát huy điểm mạnh hoặc khắc 
phục những khiếm khuyết, hạn chế.  

Với vai trò và chức năng kể trên thì có thể hiểu KTNB trong tổ chức có các nhiệm vụ 
cụ thể như sau:  

Một là kiểm tra, đánh giá độ tin cậy, hiệu lực và hiệu quả của HTKSNB của tổ chức; 

Hai là kiểm tra, thẩm định tính xác thực, độ tin cậy của các thông tin kinh tế, thông tin 
tài chính trên báo cáo kế toán (gồm báo cáo tài chính, báo cáo quản trị) và các báo cáo khác 
của tổ chức; 

Ba là kiểm tra sự tuân thủ của mọi bộ phận và cá nhân trong đơn vị đối với các nguyên 
tắc hoạt động, quản lý, sự tuân thủ luật pháp, chính sách, chế độ tài chính, kế toán; các chính 
sách, nghị quyết, quyết định của cơ quan quản lý cấp trên cũng như của BLĐ tổ chức; 
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Bốn là kiểm tra, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, các biện 
pháp đảm bảo an toàn tài sản và sử dụng nguồn lực của tổ chức; 

Năm là phát hiện những sai sót, yếu kém, gian lận trong quản lý, trong bảo vệ tài sản 
của tổ chức. Qua đó, kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, yếu kém; xử lý các 
sai phạm; đề xuất các biện pháp cải tiến, hoàn thiện HTKSNB, hệ thống quản lý rủi ro cho tổ 
chức. 

2. Thực trạng KTNB ở Việt Nam 

Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù KTNB vẫn được đề cập như là một bộ phận của cơ chế 
quản lý tài chính cần được thiết lập trong một tổ chức, DN (thường được đề cập trong điều lệ 
của DN) song vẫn chưa có các quy định hoặc thông lệ về việc xây dựng và triển khai hoạt 
động KTNB theo đúng bản chất, vai trò, chức năng của nó. Hầu hết các tổ chức, DN ở Việt 
Nam vẫn xem KTNB như một hoạt động hỗ trợ cho BLĐ và người đứng đầu theo như định 
nghĩa sơ khai của IIA “KTNB là một sự đảm bảo khách quan, độc lập và hoạt động tư vấn 
được thiết kế để gia tăng giá trị và cải tiến các hoạt động của một tổ chức. KTNB giúp một tổ 
chức hoàn thành các mục tiêu của tổ chức bằng cách cung cấp một phương pháp có nguyên 
tắc, có hệ thống để đánh giá và cải tiến tính hữu hiệu của quá trình điều hành, kiểm soát và 
quản lý rủi ro”. Do đó, các DN được xem là có tổ chức hoạt động KTNB ở Việt Nam thực 
chất coi KTNB là một chức năng kiểm tra, KSNB về công tác tài chính kế toán hoặc chỉ là 
một bộ phận được "mở rộng" của phòng/ban tài chính kế toán. Chỉ một số ít các tổ chức có sử 
dụng KTNB trong kiểm tra việc tuân thủ các quy định kiểm soát liên quan đến một số hoạt 
động như bán hàng, quảng cáo, marketing,... Trong các trường hợp này, KTNB vẫn thường 
trực thuộc một bộ phận quản lý nhất định, hoạt động không độc lập khách quan và cũng chưa 
được xem là một mắt xích của quản trị của tổ chức, DN.  

Tại các DN Nhà nước và một số ngân hàng của Việt Nam trong thời gian qua có thành 
lập Ban Kiểm soát (BKS) trong bộ máy tổ chức. Tuy nhiên, các hoạt động của bộ phận này 
chưa mang lại hiệu quả do vai trò, chức năng, trách nhiệm chưa rõ ràng và còn thiếu công cụ 
để thực hiện công tác giám sát. 

Ở các loại hình Cty khác, hoạt động KTNB ít nhiều đã hình thành khi các Cty thực 
hiện hệ thống quản lý chất lượng hay môi trường (ISO). Các Cty có được chứng chỉ ISO bắt 
buộc phải thực hiện đánh giá nội bộ mà thực chất chính là KTNB mỗi năm phải thực hiện ít 
nhất một lần kiểm tra, đánh giá về mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn ISO. Việc đánh giá này 
thường do một ban hay một bộ phận - thường gọi là ban ISO hay ban bảo đảm chất lượng - 
thực hiện và báo cáo lên người đứng đầu Cty. Tuy nhiên, do đánh giá nội bộ chỉ giới hạn ở 
việc tuân thủ các tiêu chuẩn của ISO (chủ yếu về mặt thủ tục, văn bản), nên hầu như không 
giúp nhiều cho việc cải tiến hệ thống kiểm soát. Trong thực tế, nhiều DN thực hiện ISO đã 
nhận ra điều này và đã thiết lập bộ phận đánh giá nội bộ ở cấp độ cao hơn, đầy đủ hơn và thực 
chất hơn. 

Tại Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt được xem như là trường hợp tiên phong trong việc 
áp dụng thành công mô hình KTNB chuẩn quốc tế. Tại Tập đoàn này, KTNB là bộ phận trực 
thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) với chức năng cung cấp những đánh giá độc lập, khách quan 
về HTKSNB, quản lý rủi ro và quản trị DN trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập 
đoàn cho HĐQT và tổng giám đốc, trên cơ sở hoạt động đảm bảo và tư vấn. 
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 Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt trong 2 năm gần đây, còn tiên phong thực 
hiện đảm bảo bởi khối KTNB các nội dung liên quan tới tiêu chuẩn thực hiện báo cáo phát 
triển bền vững. Theo đó, cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính được thực 
hiện bởi Kiểm toán E&Y theo cả Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quốc tế, Bảo Việt còn tiến 
hành kiểm toán các chỉ tiêu phi tài chính. 

Để đảm bảo độ tin cậy của một số chỉ số trên báo cáo phát triển bền vững năm 2016, 
khối KTNB đã thực hiện việc KTNB. Đồng thời, đưa ra các ý kiến đánh giá độc lập, khách 
quan về các chỉ số phát triển bền vững liên quan đến phạm vi đánh giá, dựa trên các thủ tục đã 
được quy định tại quy trình KTNB, các Chuẩn mực KTNB quốc tế và các hướng dẫn của 
Viện KTNB Hoa Kỳ công bố. Quy định này cũng yêu cầu các kiểm toán viên của khối KTNB 
tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp,… 

Sơ đồ vị trí khối KTNB trong mô hình quản trị của Tập đoàn Bảo Việt 
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Ngoài Tập đoàn Bảo Việt, gần đây một số các DN của Việt Nam cũng đã có một số 
những sự chuyển biến tích cực hơn và mang dáng dấp của hoạt động KTNB trong quá trình 
quản trị DN. Điều này là vô cùng cần thiết khi mà nền kinh tế đã được toàn cầu hóa. Ghi nhận 
sự chuyển biến tích cực này cũng cần phải kể đến Cty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Với 
mục tiêu chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng tiên tiến hơn, Cty đã quyết tâm thay đổi, 
khi lập Tiểu ban kiểm toán và xóa bỏ mô hình BKS đã được duy trì khá lâu trước đây. Tại Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Cty đã có quyết định chính thức về việc thay đổi cơ 
cấu quản trị từ mô hình BKS sang mô hình Tiểu Ban Kiểm toán (tên gọi khác là ban KTNB 
trực thuộc HĐQT). 

Một ví dụ khác là, Cty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh. Tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2016- 2017, Cty đã thông qua việc loại bỏ BKS ra khỏi cơ cấu tổ 
chức. Hay tại Cty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va cũng chuyển mình tham gia mô 
hình mới. Từ ngày 27/4/2017, DN này đã chuyển đổi mô hình quản trị DN sang Tiểu ban 
KTNB trực thuộc HĐQT thay thế cho BKS trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, 
Novaland thành lập các tiểu ban khác trực thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban Chính sách Phát triển, 
Tiểu ban Lương thưởng, Tiểu ban Nhân sự. Ngày 26/11/2017, Novaland chính thức thông qua 
việc thành lập Tiểu ban KTNB trực thuộc HĐQT. 

Một cái tên khác là Licogi 16, cũng đã lựa chọn mô hình hoạt động của Tiểu ban 
KTNB trực thuộc HĐQT Cty Cổ phần Licogi 16. Tiểu ban hoạt động theo nhiệm vụ được 
giao, giúp việc hiệu quả cho HĐQT trong công tác giám sát, tổ chức và quản trị Cty thẩm 
quyền của HĐQT. Thông tin được đưa ra từ Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng của Licogi 16. 

Mô hình BKS trước đây tại các Cty này tồn tại độc lập, đóng vai trò là "cơ quan tư 
pháp", có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Cty. Tuy 
nhiên, BKS chỉ đóng vai trò quan trọng về mặt lý thuyết. Thành viên của BKS là nhân viên 
bình thường trong Cty, không có chức vụ quản lý, không được phép nắm giữ nhiều cổ phần 
và thực tế và gần như lép vế trước các quyết định quan trọng của Cty. Thực trạng ở Việt Nam 
cho thấy nhiều vụ việc liên quan đến hành động vụ lợi của Ban giám đốc đã gây ra ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến lợi ích của cổ đông Cty, nhưng không hề có bất kỳ tiếng nói cảnh báo từ 
BKS cho đến khi vụ việc bị phát giác thì đã quá muộn. Điển hình nhất là vụ việc tham ô, lạm 
dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản của một loạt cán bộ cấp cao của Ocean Bank, gây thiệt 
hại cho ngân hàng 1.500 tỷ đồng. BKS đã không hề có bất kỳ phản ứng nào về sai phạm liên 
quan đến việc chi lãi ngoài của Ocean Bank, cho tới khi cơ quan chức trách nhúng tay và phát 
hiện. Thậm chí, khi sự kiện bị phát giác, Trưởng BKS có những tuyên bố một cách vô can: 
“Không thể phát hiện ra sai phạm từ Báo cáo tài chính” hay “Tôi không được tham gia cuộc 
họp của HĐQT”. 

Trong mô hình mới, việc xoá bỏ BKS, điều khác biệt nằm ở người thực hiện vai trò 
kiểm soát. Tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT được thay thế. Thành viên của Tiểu ban này 
là thành viên độc lập của HĐQT, người có uy tín và chuyên môn, đặc biệt về kiểm soát và 
kiểm toán. Với hai vai trò trên, họ vừa có sự độc lập nhất định đối với Cty, lại là người có 
tiếng nói và “sức nặng” nhất định.  

Như vậy, xu hướng hình thành bộ máy và hoạt động KTNB một cách tích cực đang 
ngày càng góp phần tăng cường tính minh bạch thông tin DN, đóng góp cho sự phát triển lành 
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mạnh và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư, phát huy hiệu quả thực sự của KTNB trong hoạt 
động của DN. 

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được ở một số DN điển hình kể trên thì hầu hết ở 
Việt Nam ở cả KVC lẫn khu vực tư, đặc biệt là khu vực tư còn gặp nhiều những hạn chế để có 
thể triển khai hoạt động KTNB khi mà Việt Nam chưa có khung pháp lý thống nhất, cụ thể 
quy định rõ nội dung, chế tài của hoạt động này. 

KTNB ở Việt Nam cũng đã từng được đề cập cách đây hơn hai thập kỷ qua Quyết 
định 832/QĐ-BTC của Bộ Tài chính năm 1997 quy định quy chế KTNB và Luật Kiểm toán 
Nhà nước năm 2005. Theo đó, Phòng KTNB vẫn báo cáo lên Tổng giám đốc như một bộ 
phận thuộc sự điều hành của Tổng giám đốc. Điều này làm giảm tính độc lập của Phòng 
KTNB, vì toàn bộ hệ thống quản lý trong DN (do Ban Giám đốc quy định) đều là đối tượng 
đánh giá của KTNB. Trong khi đó, theo thông lệ phổ biến trên thế giới, Phòng KTNB chịu 
trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên cho BKS hoặc HĐQT, tức là cấp cao hơn Ban Giám đốc. Do 
có sự khác biệt lớn trong sân chơi chung của quốc tế mà những năm gần đây, KTNB đã bắt 
đầu được quan tâm hơn ở Việt Nam. Luật DN 2014 sửa đổi và có hiệu lực đã đưa ra khái 
niệm đầu tiên liên quan đến KTNB là BKS do cổ đông bầu ra. Tuy nhiên, vai trò, chức năng, 
trách nhiệm của BKS còn quá mơ hồ, làm công việc thanh tra mang tính chất đột xuất, theo 
yêu cầu hơn là thường xuyên. Đến khi Luật Kế toán sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 
được xem là lần đầu tiên quy định rõ nét hơn về KTNB. Theo Điều 39, Luật Kế toán (2015), 
“KTNB là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của 
KSNB”. Như vậy về mặt khách quan thì trong khi thế giới đã có bước phát triển về KTNB 
cách đây nhiều thập niên thì KTNB ở Việt Nam mới đưa ra quy định đầu tiên về KTNB cách 
đây vài năm. 

Hiện nay, Dự thảo Nghị định về KTNB cũng đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ 
cho ý kiến và trong thời gian tới nếu được ban hành cũng sẽ giúp chuẩn hoá định nghĩa, vị trí, 
vai trò, nhiệm vụ và phương pháp thực hiện KTNB theo chuẩn mực quốc tế do Viện KTNB 
Quốc tế (IIA) ban hành, tạo nền tảng để KTNB phát triển hơn. 

3. Định hướng phát triển KTNB ở Việt Nam hướng đến các chuẩn mực quốc tế 

Để KTNB Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế, thời gian tới cần chú trọng một số 
nhiệm vụ sau: 

3.1. Về phía cơ quan Nhà nước:  

Một là, cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý Nhà nước một cách quyết liệt để 
hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về KNTB hướng tới việc tiệm cận với chuẩn mực quốc tế 
để áp dụng cho Việt Nam. Nhà nước cần ban hành các quy định và chế tài, yêu cầu các DN 
phải có bộ phận KTNB trong cơ cấu tổ chức, đặc biệt phải có các quy định về địa vị pháp lý, 
đạo đức nghề nghiệp, quyền hạn, trách nhiệm và tính độc lập của kiểm toán viên nội bộ 
(KTVNB). Trong quá trình thực hiện kiểm toán: KTVNB không tham gia kiểm toán các hoạt 
động mà mình chịu trách nhiệm thực hiện, hoặc quản lý trước đây. KTVNB không được kiểm 
toán một đơn vị, bộ phận trong vòng ba (03) năm liên tiếp,…  

Hiện nay ở Việt Nam đã có Dự thảo Nghị định về KTNB theo hướng khuyến khích 
các đơn vị áp dụng thông lệ và chuẩn mực quốc tế trong hoạt động kiểm toán. Song nếu dự 
thảo này có hiệu lực thì việc dừng lại ở “khuyến khích” xem ra chưa đủ “mạnh” để các DN 
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thực hiện việc tổ chức bộ máy KTNB và thực hiện công việc KTNB theo đúng bản chất, vai 
trò và chức năng của KTNB.  

Hai là, các cơ quan quản lý Nhà nước cần phối hợp, liên kết với các tổ chức kiểm toán 
viên hàng đầu trên thế giới, tổ chức thi tuyển và cấp chứng chỉ hành nghề đối với KTVNB. 
Sau khi cấp chứng chỉ này cần yêu cầu KTVNB phải tham gia hành nghề một cách liên tục và 
được đánh giá năng lực một cách thường xuyên để phù hợp với những thay đổi thực tế trong 
nước và quốc tế. Nếu trong khoảng thời gian 2 năm liên tiếp, KTVNB đã được cấp chứng chỉ 
nhưng không tham gia hành nghề cần phải hủy bỏ chứng chỉ đã cấp trước đó và nếu muốn 
hành nghề trở lại thì phải tham gia thi để được cấp chứng chỉ mới. Người được cấp chứng chỉ 
hành nghề KTVNB phải là người có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức hành nghề theo tiêu 
chuẩn của quốc tế để được thừa nhận ở các quốc gia trên thế giới. Việc này không những giải 
quyết bài toán về việc phát triển hoạt động KTNB trong nước mà còn là cơ hội để đưa 
KTVNB đào tạo ở Việt Nam có khả năng được tiếp cận và phát triển trong môi trường kinh tế 
toàn cầu.  

3.2. Về phía các DN 

Một là, cần thay đổi, thống nhất về nhận thức, quan điểm về bản chất, vai trò, chức 
năng của KTNB. Đây là yếu tố rất quan trọng, tác động trực tiếp đến việc tổ chức, vận hành 
KTNB. Các nhà quản lý cần có nhận thức đúng đắn về vai trò của KTNB, trong việc kiểm 
soát, ngăn ngừa và phát hiện các sai phạm trong quản lý. Cần có một cái nhìn bao quát tổng 
thể, vĩ mô về vai trò của KTNB. Việc tổ chức bộ phận KTNB, ban đầu có thể làm tăng các chi 
phí cho DN. Tuy nhiên, nhờ có bộ phận KTNB có thể ngăn ngừa, phát hiện ra các hành vi 
gian lận làm thất thoát tài sản có thể gấp nhiều lần chi phí tổ chức và duy trì hoạt động của bộ 
phận KTNB, điều này sẽ mang lại hiệu quả cao trong suốt quá trình tồn tại, phát triển của DN. 
Các nhà quản lý cũng cần có một cái nhìn tích cực hơn về KTNB, đây không hoàn toàn là bộ 
phận kiểm tra, kiểm soát hành vi của cá nhân hay tập thể, mà bản chất cuối cùng của nó là xây 
dựng một tổ chức, một DN phát triển bền vững do chính mình quản lý, điều hành, đóng góp 
vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội. 

Hai là, việc xây dựng, tổ chức và duy trì bộ máy KTNB trong tổ chức, DN phải đảm 
bảo tính độc lập, khách quan, chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai minh bạch, đảm bảo tính 
tuân thủ pháp luật và tuân thủ các quy định của tổ chức, DN. Bộ phận KTNB phải đảm bảo 
tách biệt và độc lập với các bộ phận chức năng khác trong cùng một tổ chức hay DN và phải 
có địa vị thỏa đáng trong bộ máy tổ chức của tổ chức. Việc tổ chức KTNB trong các DN, các 
đơn vị phụ thuộc nhiều vào phạm vi mà DN hay đơn vị đó kỳ vọng vào KTNB. Tuy nhiên về 
cơ bản, Tổ chức bộ máy KTNB trong các DN phải đảm bảo được 2 nội dung: Tổ chức lựa 
chọn mô hình tổ chức bộ máy KTNB thích hợp và tổ chức nhân sự KTNB.  

 Về tổ chức lựa chọn tổ chức bộ máy 

Tùy theo quy mô, phạm vi, điều kiện, cơ cấu hoạt động của mỗi tổ chức, DN mà có 
thể lựa chọn các mô hình tổ chức bộ máy KTNB theo hình thức tập trung, hỗn hợp hay phân 
tán. Việc lực chọn hình thức tổ chức bộ máy KTNB trong các tổ chức, DN có thể linh hoạt mà 
không cần phải có một quy định nào đối với các loại hình DN, tổ chức cụ thể nào. Tuy nhiên, 
các DN cũng cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia, của các DN kinh doanh cùng lĩnh 
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vực khác trên thế giới để đưa ra mô hình phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của 
mình. 

 Về tổ chức nhân sự 

Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực KTNB được gọi là KTVNB. Hiện nay, nguồn nhân 
lực KTVNB của Việt Nam còn thiếu cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng này bên cạnh do năng lực, trình độ thì bản thân KTVNB trong các tổ chức, DN còn 
có nhận thức chưa đúng đắn về hoạt động KTNB. Vì vậy, các tổ chức, DN khi lựa chọn nhân 
sự có thể tham khảo hoặc dựa theo chuẩn mực hành nghề KTVNB của IIA như: Chuẩn mực 
số 1120 “Tính khách quan của từng KTV; 1210 “Yêu cầu về nghiệp vụ”; 1220 “Tính thận 
trọng”; 1230 “Phát triển chuyên môn”.  

KTVNB được lựa chọn cần phải được sàng lọc kỹ càng, trải qua nhiều vòng phỏng 
vấn, kiểm tra năng lực dưới sự giám sát của HĐQT và được sự tư vấn, hỗ trợ từ các cơ quan 
Nhà nước, các Tổ chức nghề nghiệp. KTVNB được lựa chọn phải đảm bảo được các yêu cầu 
chung của người KTV về trình độ chuyên môn, năng lực hoạt động, đạo đức nghề nghiệp và 
tính độc lập cần thiết. Cụ thể như sau:  

Tiêu chuẩn về trình độ nghề nghiệp đối với KTVNB 

KTVNB cần có bằng cử nhân tài chính, luật hay quản trị và chứng chỉ KTV công 
chứng (CPA), chứng chỉ KTNB (CIA) hoặc có thể là chứng chỉ KTVNB do tổ chức nào đó 
của Việt Nam được thừa nhận ở Việt Nam. Đồng thời KTVNB được lựa chọn cũng cần phải 
đạt được các tiêu chuẩn cơ bản, cụ thể là: 

- Có phẩm chất trung thực, khách quan, chưa có tiền án và chưa bị kỷ luật từ mức 
cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán. 

- Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh 
hoặc chuyên ngành phù hợp hoạt động của tổ chức, DN, đơn vị. 

- Đã công tác thực tế ít nhất 3 năm tại đơn vị được giao làm công tác KTNB. Đã công 
tác thực tế trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán hay lĩnh vực hoạt động được kiểm toán, có 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ không thấp hơn trình độ của người phụ trách chuyên môn, 
nghiệp vụ của tổ chức, DN, đơn vị, bộ phận được kiểm toán. 

- Đã qua huấn luyện về nghiệp vụ kiểm toán, KTNB theo nội dung chương trình 
thống nhất của quốc tế hay quốc gia và được cấp chứng chỉ. 

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của KTVNB  

KTVNB được lựa chọn phải đảm bảo là những người có các tiêu chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp đó là:  

- Trung thực và khách quan, cần mẫn trong việc thực hiện các nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mình; 

- Trung thành trong mọi lĩnh vực đối với tổ chức, DN, đơn vị. Tuy nhiên không được 
tham gia các hành vi phạm pháp hoặc sai trái; 

- Không được tham gia những hoạt động mâu thuẫn với quyền lợi của tổ chức, DN, 
đơn vị hoặc có ảnh hưởng đến khả năng xét đoán khách quan của mình; 

- Không được nhận những vật có giá trị của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp 
hoặc các đơn vị khác có liên quan đến tổ chức, DN, đơn vị làm tổn hại đến xét đoán nghề 
nghiệp của mình; 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 146 

- Chỉ thực hiện những công việc xét thấy có khả năng hoàn thành với đầy đủ chuyên 
môn nghiệp vụ; 

- Phải tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp; 
- Phải bảo mật thông tin có được trong quá trình kiểm toán; 
- Phải không ngừng tham gia học tập, đào tạo để nâng cao trình độ nghiệp vụ, để nâng 

cao hiệu quả và chất lượng công việc của mình; 

Ba là, việc tổ chức hoạt động KTNB trong các tổ chức, DN, đơn vị phải đảm bảo 
được 2 nội dung: Tổ chức xác định nội dung KTNB và Tổ chức quy trình KTNB. 

 Tổ chức nội dung KTNB 

Với mục tiêu được xác định là trợ giúp Ban giám đốc và lãnh đạo các bộ phận trong tổ 
chức, DN, đơn vị trong việc quản lý, phòng ngừa rủi ro và thực hiện có hiệu quả công việc mà 
họ đảm nhận, KTNB cần thực hiện cả ba loại kiểm toán là kiểm toán hoạt động, kiểm toán 
tuân thủ và kiểm toán tài chính với nội dung là kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của 
HTKSNB cũng như chất lượng của việc thực hiện các trách nhiệm được giao của tất cả các bộ 
phận, cá nhân, chất lượng và độ tin cậy của thông tin do các bộ phận, cá nhân cung cấp (bao 
gồm cả thông tin tài chính, kế toán và các thông tin khác).  

Theo đó, nội dung công việc của KTNB bao gồm: Kiểm tra, xem xét và đánh giá tính 
đầy đủ, thích hợp và chặt chẽ của các quy chế, quy định và các thủ tục kiểm soát đã được xây 
dựng đối với từng loại hoạt động, đặc biệt là các biện pháp quản lý và phòng ngừa rủi ro; 
Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy trình xử lý các loại nghiệp vụ và xác nhận độ tin 
cậy của các báo cáo kế toán (gồm báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị), xác nhận độ tin 
cậy của các báo cáo hoạt động. Đồng thời, KTNB phải phân tích, đánh giá hiệu quả của hoạt 
động trong tổ chức, DN, đơn vị. Tuỳ theo tính chất của cuộc kiểm toán, KTVNB có thể lựa 
chọn và áp dụng những phương pháp, thủ tục kiểm toán phù hợp với mục tiêu và yêu cầu 
kiểm toán như: Phỏng vấn, trao đổi giữa KTVNB và người quản lý đối tượng được kiểm toán; 
Quan sát, tham quan đơn vị, kiểm kê thực tế; Xác minh; Kiểm tra tài liệu; Xác nhận; Nghiên 
cứu trường hợp điển hình; Kiểm tra, đối chiếu văn bản, tài liệu, chế độ, pháp luật của nhà 
nước; Thực hiện các thủ tục tính toán, so sánh, phân tích, tổng hợp; Sử dụng chuyên gia;… 

 Tổ chức quy trình KTNB cần phải được triển khai qua 4 giai đoạn: 

HĐQT, BLĐ và bộ phận KTNB trong tổ chức, DN, đơn vị cần xây dựng và triển khai 
KTNB với quy trình cụ thể, chi tiết. Trên giác độ chung nhất thì bất cứ tổ chức, DN, đơn vị 
cũng cần triển khai quy trình KTNB phải đảm bảo được 4 giai đoạn cơ bản. 

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán 

Kế hoạch KTNB được lập với hai cấp độ: Kế hoạch KTNB hàng năm và kế hoạch 
từng cuộc KTNB. 

Đối với Kế hoạch hàng năm thì được xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro tiềm tàng, 
đánh giá hiệu lực HTKSNB của trưởng Ban, Phòng nghiệp vụ tại các bộ phận trong đơn vị, 
dựa trên  kết quả của kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước (nếu có), KTNB lần trước và dựa 
trên yêu cầu quản lý của Lãnh đạo đối với từng bộ phận cần được kiểm toán trong năm hiện 
tại. 
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Đối với Kế hoạch từng cuộc KTNB được bộ phận KTNB lập phù hợp với kế hoạch 
KTNB hàng năm, trình Trưởng Bộ phận KTNB phê duyệt. 

Giai đoạn 2: Thực hiện Kiểm toán 

Đây là bước triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm toán đã được lập và phê duyệt. 
Các cuộc kiểm toán cần được thực hiện phải theo đúng các cuộc kiểm toán đã được phê duyệt 
trong kế hoạch kiểm toán năm. Ngoài ra, KTNB có thể thực hiện cuộc kiểm toán ngoài kế 
hoạch (đột xuất) theo yêu cầu của nhà quản lý. Các bước tiến hành thực hiện cuộc kiểm toán 
phải theo đúng quy trình của một cuộc kiểm toán và phải được ghi nhận đầy đủ trên tài liệu, 
hồ sơ kiểm toán làm căn cứ cho việc đưa ra ý kiến nhận xét của KTVNB. Tùy theo từng cuộc 
kiểm toán mà KTVNB áp dụng phương pháp và thủ tục kiểm toán trong gia đoạnn thực hiện 
kiểm toán cho phù hợp như: Tìm hiểu các đơn vị, bộ phận được kiểm toán; Kiểm tra tính đúng 
đắn của các thông tin đã thu thập được; Phân tích, đánh giá; Tìm kiếm giải pháp nâng cao tính 
hiệu quả hoạt động của đơn vị (bộ phận) được kiểm toán; Chuẩn bị đưa ra ý kiến đề xuất với 
đơn vị (bộ phận) được kiểm toán. 

Giai đoạn 3: Kết thúc kiểm toán 

Giai đoạn này bao gồm 02 bước công việc:  

Bước 1 - Lập Báo cáo kiểm toán: Dựa trên các bằng chứng kiểm toán đã thu thập 
được, nhóm KTVNB và Bộ phận KTNB lập báo cáo kiểm toán để đưa ra ý kiến chính thức 
của mình về thông tin (các quy trình, thủ tục hoạt động nghiệp vụ) được kiểm toán và đề xuất 
các giải pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến và hoàn thiện. 

Bước 2 - Hoàn tất các công việc kiểm toán: Sau khi kết thúc công việc kiểm toán, 
KTVNB phải hoàn tất các tài liệu, thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán để lưu vào hồ sơ 
cuộc kiểm toán 

Giai đoạn 4: Theo dõi sau kiểm toán:  

Đây là giai đoạn cuối cùng của quy trình KTNB, nhằm đảm bảo kết quả kiểm toán 
được đơn vị sử dụng để chấn chỉnh, cải tiến các hoạt động nghiệp vụ tại tổ chức, DN, đơn vị 
được kiểm toán. 

3.3. Về phía tổ chức nghề nghiệp 

Một là, các tổ chức nghề nghiệp cần phải khẳng định được vị trí vai trò của mình, 
trong việc phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước. Để hỗ trợ, tư vấn, trao đổi cho cơ quan 
Nhà nước về những thay đổi, những xu hướng phát triển của KTNB trên thế giới, để phục vụ 
quá trình soạn thảo các quy định, quy chế về KTNB tiệm cận hơn với quốc tế. 

Hai là, các tổ chức nghề nghiệp phải là cầu nối giữa các DN với DN, DN với các 
KTVNB hành nghề, DN với cơ quan Nhà nước để KTNB được đặt đúng vị trí trong DN và 
phát huy hết được vai trò, chức năng của nó là một công cụ hỗ trợ các DN không ngừng phát 
triển, đưa DN không ngừng lớn mạnh, thu nhập của người làm KTVNB không ngừng tăng lên 
và kinh tế chung của đất nước không ngừng vươn xa. 

4. Kết luận 

KTNB là một công cụ hữu hiệu và ngày càng khẳng định được tầm quan trọng trong 
quá trình quản trị, nhằm giúp các Nhà quản lý kiểm soát và điều hành hoạt động của tổ chức, 
DN, đơn vị. Để KTNB thực sự phát huy hết vai trò, chức năng thì KTNB phải đặt đúng trong 
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tay một Nhà quản lý vừa có Tâm và có Tầm. Việc phát triển KTNB ở Việt Nam hướng đến 
chuẩn mực quốc tế là xu hướng tất yếu, trong bối cảnh Việt Nam gia nhập sân chơi kinh tế 
quốc tế. Để làm được điều này, cần có sự thay đổi từ khung pháp lý, từ các DN, đơn vị, từ các 
tổ chức nghề nghiệp và từ chính nhận thức của những KTVNB của Việt Nam. Chính sự thay 
đổi này, sẽ giúp cho KTNB của Việt Nam vươn tầm thế giới và xóa bỏ mọi khoảng cách như 
hiện nay.  
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QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ở VIỆT NAM 
AUDIT PROCEDURE FOR IN-HOUSE AUDIT IN VIETNAM 

 

Ths. Phạm Thị Phượng 

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu 
Tóm tắt 
Việc hình thành kiểm toán nội bộ (KTNB) trong các DN (DN) trong điều kiện nền kinh tế 
thị trường phát triển đa chiều, cạnh tranh gay gắt là một điều cần thiết, để nâng cao tính 
hiệu quả của hoạt động quản lý của các DN. Xuất phát từ vai trò của kiểm toán nói chung 
và KTNB nói riêng, trong nền kinh tế thị trường, thì việc hoàn thiện KTNB trong các DN 
Nhà nước ở nước ta hiện nay là một vấn đề tất yếu cần thiết, để đảm bảo tính trung thực 
của báo cáo tài chính cũng như tính tuân thủ, tính hoạt động của DN. Trên cơ sở đó, đưa 
ra các kiến nghị, giải pháp về chế độ kế toán, hình thức quản lý và tính hiệu quả của DN. 
Đối với Việt Nam, đây là một lĩnh vực mới mẻ nên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, 
việc nghiên cứu một số vấn đề về quy trình kiểm toán trong KTNB, thông qua đó nêu một 
số kiến nghị, giải pháp nhằm hỗ trợ cho các DN kiểm toán hoạch định chính sách và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình kiểm tra, kiểm soát trong nền kinh tế.  
Từ khóa: KTNB 
Abstract: 
The formation of in-house audits in enterprises in the context of multi-dimensional market 
economy, fierce competition is necessary to improve the effectiveness of management 
activities of enterprises. Starting from the role of audit in general and in-house audit in 
particular in the market economy, the completion of in-house audit in state-owned 
enterprises in our country is now a necessary issue. To ensure the truthfulness of the 
financial statements as well as the compliance, business operation of the business. On that 
basis, to make proposals, solutions on the accounting regime, management form and 
efficiency of enterprises. For Vietnam, this is a new field, so the implementation is still 
difficult. The study of a number of issues in the audit procdure in the in-house audit, through 
which a number of proposals, solutions. to assist auditing firms in policy making and 
improve the efficiency of the type of inspection and control in the economy. 
Key words: Internal audit 
 
1. Đặt vấn đề 

Kể từ khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị 
trường có sự quản lý của Nhà Nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì nhu cầu về kiểm 
toán đã trở nên tất yếu. Từ khi xuất hiện ngành kiểm toán của Việt Nam, liên tục phát triển 
cả về lý luận và thực tiễn. Cứ mỗi bước tiến lên thì chúng ta lại gặp những vấn đề mới mẻ 
trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý tài chính đối với các DN, các tổ chức. Công tác quản 
lý tài chính hiện nay đòi hỏi mỗi DN trong quá trình tổ chức khi đạt đến một quy mô hoạt 
động nhất định, phải thiết lập và duy trì các bộ phận để kiểm tra, xác nhận và tư vấn cho quá 
trình quản lý và điều hành các hoạt động kế toán tài chính trong DN, để các hoạt động kiểm 
tra và tư vấn có hiệu quả thì sự ra đời của KTNB là hết sức quan trọng. KTNB là biện pháp 
khắc phục hữu hiệu sự buông lỏng và vô hiệu hoá của chế độ kiểm tra kế toán nội bộ ngành, 
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đơn vị trước đây, tổ chức lại và đưa vào kỷ cương nề nếp hoạt động mới cho DN. Kiểm toán 
hoạt động cũng là bộ phận hỗ trợ đắc lực cho kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện kiểm 
toán đối với các đơn vị hưởng thụ ngân sách Nhà nước vì kiểm toán Nhà nước có phát triển 
đến đâu cũng không thể thực hiện kiểm toán thường xuyên mọi đối tượng. KTNB còn là 
công cụ kiểm tra, phân tích, đánh giá chất lượng hệ thống kế toán, đánh giá hoạt động của 
DN ở từng bộ phận, ở tất cả các giai đoạn trước, trong và sau khi kinh doanh. 

Như vậy, mục đích của KTNB là tạo ra công cụ để phân tích toàn bộ hoạt động chiến 
lược, để rút kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, đồng thời đề ra chiến lược phát triển 
của riêng DN.  

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hành lang pháp lý cho cuộc kiểm toán chưa đầy 
đủ, nội dung, quy trình cũng như phương pháp được vận dụng cho các cuộc kiểm toán ở Việt 
Nam mới ở giai đoạn đầu, nguồn tài liệu thiếu cả về số lượng, tính đồng bộ và hạn chế về 
mặt chất lượng. Do vậy, một quy trình kiểm toán hợp lý là điều kiện tiên quyết đảm bảo chất 
lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán, và đó cũng là một trong nhân tố hàng đầu đưa đến sự 
thành công của các DN. 

  2. Khung lý thuyết 
2.1. Giới thiệu về KTNB 
2.1.1 Khái niệm chung về KTNB 

Theo IIA thì: “KTNB là hoạt động đánh giá và tư vấn độc lập trong nội bộ tổ chức, 
được thiết kế nhằm cải tiến và làm tăng giá trị cho các hoạt động của tổ chức đó. Giúp tổ 
chức đạt được các mục tiêu bằng việc đánh giá và cải tiến một cách hệ thống và chuẩn tắc 
tính hiệu lực của quy trình quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro” (nguồn: www.theiia.org)  

2.1.2. Vai trò và chức năng của KTNB 
2.1.2.1 Vai trò của KTNB 

KTNB hiện nay đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý DN. Các kiểm toán viên 
nội bộ (KTVNB) có thể thực hiện việc kiểm toán để đánh giá và đưa ra khuyến nghị cải tiến 
quy trình quản trị hoặc thực hiện tư vấn các vấn đề quản trị do DN thực hiện. Hoạt động tư 
vấn thường hay được thực hiện đối với hệ thống quản trị chưa hoàn thiện hoặc vấn đề quản trị 
tồn đọng. Thông thường, hoạt động KTNB đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cải tiến các 
quy trình quản trị ở những nội dung sau: 

- Quy trình đưa ra các quyết định về chiến lược và hoạt động có được chính thức thiết 
lập và vận hành một cách nhất quán hay không? 

- Quy trình giám sát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát có được thực hiện đầy đủ và 
hiệu quả không? 

- Các hoạt động tăng cường các giá trị và đạo đức phù hợp trong DN có được thiết kế 
và triển khai hiệu quả hay không? 

- Quy trình liên quan đến trách nhiệm báo cáo và công tác quản lý hiệu quả hoạt động 
trong tổ chức của DN có được thiết kế phù hợp và thực hiện một cách hiệu quả không? 

- Quy trình trao đổi thông tin về rủi ro và kiểm soát với các bộ phận liên quan trong 
DN có đầy đủ, chính xác và kịp thời không? 
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- Việc điều phối các hoạt động và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị/Ban kiểm 
soát, kiểm toán độc lập, KTNB và các cấp quản lý có được thực hiện một cách hiệu quả 
không? 

2.1.2.2 Chức năng của KTNB  

- Rà soát lại hệ thống kế toán và các quy chế KSNB có liên quan, giám sát sự hoạt 
động của các hệ thống cũng như tham gia hoàn thiện chúng; 

- Kiểm tra các thông tin tác nghiệp, thông tin tài chính bao gồm việc rà soát lại các 
phương tiện đã sử dụng để xác định, tính toán, phân loại và báo cáo những thông tin này, 
kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ, các số dư và các bước công việc; 

- Kiểm tra tính hiệu quả, sự tiết kiệm và hiệu suất của các hoạt động kể cả các quy 
định không có tính chất tài chính của DN. Như vậy, lĩnh vực chủ yếu của KTNB là kiểm 
toán hoạt động của các bộ phận trong DN. Ngoài ra, KTNB cũng tiến hành các nội dung 
kiểm toán tuân thủ để xem xét việc tiến hành các chính sách, quy định của DN. 
2.2. Nội dung hoạt động của KTNB 

Dựa vào những chức năng vừa được xem xét ở trên chúng ta có thể có các đặc trưng 
của KTNB như sau: 

- KTNB có tính chất bắt buộc và cưỡng chế theo yêu cầu của hội đồng giám định 
đối với các DN, đơn vị hoạt động dưới quyền. KTVNB có thẩm quyền kiểm tra đối với 
các đơn vị trực thuộc, các đơn vị chính cũng như đơn vị phụ thuộc. Thẩm quyền không chỉ 
đối với lĩnh vực kế toán tài chính mà bao gồm mọi lĩnh vực trong hoạt động của đơn vị. 

- Theo yêu cầu quản lý của thủ trưởng đơn vị, KTNB là hoạt động không thu phí 
đối với các đơn vị, bộ phận trực thuộc được kiểm toán. 

- KTNB có mục đích là thông qua kiểm toán để cải tiến và hoàn thiện các hoạt động 
của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả 
cuối cùng của hoạt động, của sản xuất kinh doanh, khắc phục những khâu yếu, giúp thủ 
trưởng đơn vị phát hiện, ngăn chặn và xử lý các gian lận và sai sót trong hoạt động quản lý 
của đơn vị. 

- Các báo cáo của KTNB được chủ DN tin tưởng song không có giá trị pháp lý ở 
bên ngoài do KTNB là một bộ phận của đơn vị, không thể độc lập hoàn toàn với đơn vị đó 
được. 

  3. Phương pháp nghiên cứu 

  - Phương pháp luận: Sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu. 
  - Phương pháp thu thập thông tin: Tìm kiếm nguồn thông tin. 

  4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Tổ chức bộ máy KTNB trong các DN Việt Nam 

Mô hình KTNB  
  - Kiểm toán xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1991 nhưng đến năm 1997, cơ sở pháp lý 
liên quan tới tổ chức KTNB mới được ban hành. Việc hình thành KTNB ở Việt Nam chủ yếu 
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là ở các tổng công ty Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, hoặc Quyết 
định số 91/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức này, do xu hướng phát triển về 
quy mô cũng như sự đa dạng về lĩnh vực kinh doanh, nảy sinh nhu cầu thành lập bộ phận 
KTNB. 

  - Bộ phận KTNB được tổ chức trong các tổng công ty hay trong các tập đoàn kinh tế 
cũng được tổ chức theo nhiều mô hình khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm và nhận thức của 
nhà quản lý đơn vị. Tuy nhiên, về cơ bản đều được tổ chức tuân thủ theo những nguyên tắc 
chung trong xây dựng bộ máy KTNB, đồng thời đã thể hiện được một số đặc trưng riêng. Một 
số mô hình tổ chức bộ phận KTNB thực tế tại các DN Việt Nam hiện nay: 

  - Thứ nhất, mô hình KTNB được tổ chức thành một phòng, ban chức năng riêng biệt 
trực thuộc tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện phân công người phụ trách công việc 
kiểm toán. Trong đó, xu hướng chủ yếu của các công ty hiện này là phân công một phó tổng 
giám đốc là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động KTNB. 

  - Đơn cử cho mô hình này là bộ phận KTNB được tổ chức tại tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam, hay Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo mô 
hình này, bộ phận KTNB tại các tập đoàn thường chịu sự điều hành của Phó Tổng giám đốc 
phụ trách mảng tài chính, kế toán và kiểm toán. Điều này đã phần nào làm giảm đi tính độc 
lập của bộ phận KTNB. 

  - Thứ hai, bộ phận KTNB được tổ chức thành một tổ kiểm toán nằm trong ban kiểm 
soát. KTNB được xây dựng dưới sự chỉ đạo của ban kiểm soát là mô hình được áp dụng phổ 
biến trong các định chế tài chính, khi các DN này chịu sự chi phối của Luật Các tổ chức tín 
dụng. Đại diện cho mô hình này là mô hình tổ chức bộ phận KTNB Tập đoàn Tài chính Bảo 
hiểm Việt Nam. 

  - KTNB tổ chức theo mô hình này đảm bảo được tính độc lập của việc thực hiện các 
chức năng của KTNB. Theo mô hình này, tổ KTNB thực hiện kiểm toán theo quyết định của 
Ủy Ban kiểm toán. Ủy ban Kiểm toán chỉ có chức năng chỉ đạo mà không trực tiếp tham gia 
các công việc kiểm toán. 

  - Trên cơ sở đó, tổ KTNB sẽ báo cáo công việc thực hiện trước hết là cho Ủy ban 
Kiểm toán, tổng giám đốc và các đơn vị được kiểm toán. Mô hình tổ chức này đảm bảo được 
tính độc lập và quyền lực trong công tác KTNB. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm toán lại hoạt động 
định kỳ theo lịch của HĐQT nên điều này có thể dẫn đến việc chậm trễ trong điều hành hoạt 
động KTNB theo yêu cầu quản lý của DN. 

  - Thứ ba, bộ phận KTNB được tổ chức thành một tổ KTNB nằm trong bộ phận kế toán 
của công ty mẹ. Thực tế mô hình này không được áp dụng phổ biến trong các DN Việt Nam 
hiện nay. Đại diện cho mô hình này là mô hình tổ chức bộ phận KTNB của Tập đoàn Dầu 
khí Quốc gia Việt Nam. 

  - Theo mô hình này, tổ KTNB thực hiện kiểm toán theo quyết định của Tổng giám 
đốc. Tổ KTNB sẽ báo cáo công việc thực hiện, trước hết cho ban kiểm soát và tổng giám 
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đốc. Theo cách thức tổ chức này, DN đã sắp xếp nhân sự theo cách thức kiêm nhiệm: Phó 
Ban Kiểm soát hoặc Phó Ban Tài chính Kế toán có thể kiêm chức Trưởng bộ phận KTNB. 

 Hình thức tổ chức bộ máy KTNB 

  - Trên cơ sở các mô hình tổ chức trên, hình thức tổ chức bộ máy KTNB cũng được lựa 
chọn tùy thuộc vào đặc trưng của từng DN và phù hợp với hình thức tổ chức bộ máy hoạt 
động chung. Bộ máy KTNB trong các DN Việt Nam được xây dựng theo một trong ba hình 
thức tổ chức sau: 

  - Hình thức tập trung: Theo hình thức này bộ phận KTNB được tổ chức tại văn phòng 
tổng công ty. Tại các đơn vị thành viên, công ty con không tổ chức bộ phận KTNB. Trong 
hình thức này, bộ phận KTNB thực hiện kiểm toán cho các đơn vị trong công ty. Kết quả 
kiểm toán sẽ được báo cáo cho tổng giám đốc và giám đốc của đơn vị thành viên (được kiểm 
toán). 

  - Trong đó, xu hướng chủ yếu của các công ty hiện này là phân công một phó tổng 
giám đốc là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động KTNB. Hình thức tổ chức bộ phận KTNB tập 
trung tại tổng công ty được áp dụng cho các DN có quy mô không lớn lắm. 

  - Đơn cử cho hình thức tập trung này là bộ phận KTNB được tổ chức tại Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Theo hình thức này, đứng đầu bộ phận KTNB là Trưởng 
bộ phận KTNB chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về toàn bộ hoạt động của bộ phận 
này. 

  - Nhân viên của bộ phận KTNB thực hiện chuyên trách công việc kiểm toán và chủ 
yếu được điều chuyển công tác từ các bộ phận khác trong đơn vị như phòng kế toán, phòng 
kinh doanh hay phòng kỹ thuật,... hoặc được tuyển dụng từ bên ngoài. 

  - Hình thức phân tán: Trong hình thức phân tán, văn phòng KTNB của tổng công ty 
phải là nơi tổng hợp và xử lý kết quả kiểm toán cuối cùng. Kết quả kiểm toán từ KTVNB 
được bố trí tại các đơn vị thành viên thực hiện công việc kiểm toán tại đơn vị phụ trách. 

  - Đây là hình thức đòi hỏi số lượng kiểm toán viên và chi phí kiểm toán lớn, vì vậy 
hầu hết các DN đã không lựa chọn mô hình này. Một số ít DN lựa chọn theo mô hình này 
nhưng có điều chỉnh là KTVNB của công ty mẹ sẽ tham gia kiểm toán cùng với KTVNB của 
công ty con nhằm tiếp kiệm chi phí. Tuy nhiên, bộ máy KTNB vẫn cồng kềnh. 

  - Đại diện cho hình thức này là tổ chức bộ máy KTNB của Tập đoàn Công nghiệp Tàu 
thủy Việt Nam. Tại các công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, đều có 
khoảng 2 đến 3 kiểm toán viên dẫn đến chi phí lớn. Đây là lý do khiến các DN Việt Nam áp 
dụng phổ biến hình thức tập trung hoặc hình thức nửa tập trung, nửa phân tán. 

  - Hình thức nửa tập trung, nửa phân tán: Với hình thức tổ chức này, KTNB được tổ 
chức tại công ty mẹ và chỉ tổ chức KTNB tại các DN thành viên mà bản thân DN đó cũng là 
công ty mẹ của nhiều đơn vị thành viên. Hình thức tổ chức này đang được áp dụng tại các 
DN như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 
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Việt Nam, Tập đoàn Tài chính Bảo Việt,… Với hình thức tổ chức này, hiệu quả hoạt động 
KTNB đã được nâng cao một bước. 

4.2. Quy trình KTNB 

Với mỗi cuộc kiểm toán hoặc tư vấn, quy trình KTNB được chia thành bốn giai đoạn 
chính: lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán và giám sát triển khai kết 
quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán. 

4.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 

Chuẩn mực của IIA yêu cầu các KTVNB phải xây dựng và ghi chép một kế hoạch cho 
mỗi cuộc kiểm toán hoặc tư vấn, bao gồm: Mục tiêu, phạm vi, thời gian và việc phân bổ 
nguồn lực. Các KTVNB sẽ lập biên bản ghi nhớ về kế hoạch, để ghi lại các mục tiêu, phạm vi 
kiểm toán, đánh giá rủi ro và nội dung ưu tiên kiểm toán. Biên bản ghi nhớ cũng là tài liệu 
quan trọng để trao đổi về mục tiêu, phạm vi kiểm toán và các thông tin quan trọng khác cho 
các thành viên trong nhóm kiểm toán. 

4.2.2 Thực hiện kiểm toán 

Thông thường, những kiểm soát cơ bản sẽ được tiến hành ở giai đoạn thực hiện đã 
được xác định ở giai đoạn lập kế hoạch căn cứ vào việc đánh giá tính đầy đủ của thiết kế hệ 
thống kiểm soát nội bộ (KSNB). Ở giai đoạn thực hiện kiểm toán, các KTVNB tiến hành 
những thử nghiệm kiểm soát cơ bản đó và ghi chép lại kết quả kiểm toán làm bằng chứng cho 
việc đánh giá hiệu quả quy trình KSNB.  

Trước khi thực hiện kiểm toán, các KTVNB xem xét: 

- Tài liệu kế hoạch kiểm toán để năm rõ mục tiêu, phạm vi, chương trình kiểm toán 
bao gồm các thủ tục kiểm toán, thời gian và nguồn lực thực hiện kiểm toán. 

- Các kỳ vọng của Hội đồng quản trị và lãnh đạo DN để phản ảnh thông tin cần thiết, 
nhằm đạt được mục tiêu kiểm toán. 

- Các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến thông tin cá nhân trước khi thực 
hiện kiểm toán tư vấn với luật sư của DN hoặc các chuyên gia để làm rõ các quan ngại và thắc 
mắc có thể nảy sinh khi truy cập thông tin cá nhân. 

Ngoài ra, trong khi thực hiện kiểm toán, nếu thấy kế hoạch thử nghiệm không được 
lập đủ chi tiết thì các KTVNB có thể bổ sung các chi tiết thử nghiệm như các tiêu chí cũng 
như quy mô thử nghiệm, phương pháp chọn mẫu, số lượng mẫu cần thiết để thu thập được 
thông tin đầy đủ. Nếu các thủ tục thử nghiệm được nêu ở trong chương trình kiểm toán không 
mang lại được đầy đủ các thông tin để đưa ra kết luận hoặc ý kiến tư vấn, các KTVNB cần 
điều chỉnh thử nghiệm và tiến hành bổ sung. Mọi điều chỉnh hoặc bổ sung đối với chương 
trình kiểm toán đều phải được phê duyệt ngay. 

Để làm căn cứ cho kết quả kiểm toán và kết luận của mình, các KTVNB xác định 
thông tin, thực hiện phân tích và đánh giá và ghi chép thông tin thông qua việc thực hiện các 
thủ tục kiểm toán được lập trong chương trình kiểm toán. 
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Bằng chứng kiểm toán là những thứ kiểm toán viên thu được, thông qua việc thực hiện 
các thủ tục quan sát, phỏng vấn và điều tra. Bằng chứng kiểm toán được sử dụng để làm căn 
cứ cho việc đưa ra kết luận và khuyến nghị đối với những phát hiện của kiểm toán. Bằng 
chứng kiểm toán có thể được chia thành các nhóm như sau: 

- Bằng chứng thu được bằng việc quan sát con người, tài sản, sự kiện như là hình ảnh, 
phim chụp, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ, các ghi chép kết quả quan sát. 

- Bằng chứng có tính chứng thực như các thư từ, biên bản ghi nhớ, thư điện tử, các 
phản hồi từ các cuộc khảo sát, điều tra và phỏng vấn. Bằng chứng có thể là trả lời trực tiếp 
hoặc bằng văn bản. 

- Bằng chứng dưới hình thức tài liệu là loại bằng chứng phổ biến nhất và bao gồm các 
thông tin được viết lại hoặc được cung cấp bới các phương tiện truyền thông khác. 

- Bằng chứng phân tích là các phân tích, xác nhận, tổng hợp, so sánh sử dụng thông tin 
được thu thập từ các nguồn khác nhau. Ví dụ như: Dữ liệu chuẩn của ngành, của các DN 
tương đương, kết quả của năm trước, quyết toán thuế,... 
4.2.3 Báo cáo kết quả kiểm toán 

Chuẩn mực của IIA yêu cầu Trưởng KTNB phải thực hiện báo cáo định kỳ cho Hội 
đồng quản trị và lãnh đạo DN. Tần suất và nội dung báo cáo, tùy thuộc vào tầm quan trọng 
của báo cáo và mức độ cấp thiết của các hành động cần được lãnh đạo và hội đồng quản trị 
thực hiện. Các KTVNB phải báo cáo kết quả theo các tiêu chí, chất lượng và các yêu cầu về 
việc phát hành cũng như gửi báo cáo. Ngoài ra, nếu có yêu cầu về việc đưa ra ý kiến tổng thể 
thì các KTVNB đưa ra các ý kiến tổng thể theo đúng yêu cầu quy định. 

Quy định về công tác trao đổi và báo cáo kết quả kiểm toán thường được xây dựng và 
bảo hành, nhằm đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc báo cáo kết quả kiểm toán. 
Quy định này được xây dựng căn cứ vào chính sách và quy trình của các bên liên quan cũng 
như kỳ vọng của Hội đồng quản trị và lãnh đạo DN về các báo cáo kiểm toán. Các KTVNB 
có thể xem xét quy trình và chính sách KTNB, để xác định các mẫu biểu nên sử dụng. Ngoài 
ra, các KTVNB cũng cần xem xét cả hướng dẫn về văn phòng của DN, trước khi soạn thảo 
các văn bản trao đổi có thể trình bày kết quả cuối cùng phù hợp với văn phong được DN chấp 
nhận. 

Nội dung chi tiết của quy định về trao đổi thông tin và báo cáo kết quả tùy thuộc vào 
bản chất của từng DN và mức độ phức tạp của công tác KTNB, nhưng thông thường sẽ bao 
gồm hướng dẫn liên quan đến trao đổi và báo cáo về: 

- Thông tin, quan sát và kết quả kiểm toán. 
- Thông tin giữa kỳ và cuối kỳ. 
- Theo dõi và quan sát. 
- Các vi phạm pháp luật. 
- Thông tin nhạy cảm. 
- Thông tin với các bên liên quan bên ngoài DN. 

Giám sát triển khai kết quả, thực hiện khuyến nghị kiểm toán 

Khi kết thúc cuộc kiểm toán, các phát hiện và khuyến nghị cải tiến phải được trao đổi 
và báo cáo đến các cấp có liên quan của DN để có biện pháp khắc phục, sửa chữa sai sót kịp 
thời. 
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Giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán là hoạt động các KTVNB 
kiểm tra xem các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót đã được thực hiện chưa. 

Chuẩn mực yêu cầu Trưởng KTNB phải thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát về 
việc chuẩn bị giám sát và công tác giám sát kết quả triển khai khuyến nghị đã được báo cáo 
cho lãnh đạo DN. 

Quy trình giám sát có thể phức tạp hoặc đơn giản tùy thuộc vào một số các yếu tố  bao 
gồm quy mô và mức độ phức tạp của DN, cũng như việc sử dụng phần mềm theo dõi giám 
sát. Khi xây dựng quy trình này, Trưởng KTNB cân nhắc những vấn đề sau: 

- Mức độ tự động và chi tiết. 
- Các loại phát hiện cần giám sát (cụ thể là, tất cả hay là chỉ có những phát hiện có rủi 

ro cao). 
- Cách thức và tần suất xác định tình trạng của các hành động/biện pháp khắc phục 

đang triển khai. 
- Khi nào KTNB xác nhận một cách độc lập tính hiệu quả của những biện pháp khắc 

phục. 
- Tần suất, thể loại và mức độ báo cáo được thực hiện. 

4.3.Ưu điểm và hạn chế của hoạt động KTNB 
4.3.1.Ưu điểm 

Sau 20 năm hình thành và phát triển, hoạt động KTNB trong DN Việt Nam, đã thể 
hiện được sự cần thiết trong công tác quản lý DN. KTNB với vai trò kiểm tra, kiểm soát độc 
lập trong nội bộ, phục vụ cho quản lý. Tổ chức bộ máy KTNB đã vận dụng một cách linh 
hoạt các mô hình tổ chức bộ máy KTNB trên thế giới. 

Mô hình tổ chức KTNB đa dạng, tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu cụ thể của mỗi đơn 
vị. Điều này đã tạo điều kiện cho KTNB phát triển, không những giúp đơn vị xem xét, đánh 
giá về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của các hoạt động (kể cả hoạt động KSNB trong đơn 
vị), mà còn đề xuất các giải pháp nâng cao, cải thiện tình hình hoạt động đơn vị. 

4.3.2.Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm, tổ chức bộ máy KTNB trong các DN Việt Nam đã bộc lộ 
một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, do các quy định pháp lý về tổ chức KTNB không mang tính bắt buộc và 
cũng không quy định một cách rõ ràng, hoặc không xác định rõ vị trí tổ chức cho bộ máy 
KTNB trong DN. Do đó, trong các DN có tổ chức KTNB chủ yếu tập trung vào các tổng 
công ty hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước. Trong các DN này, bộ máy KTNB cũng được tổ 
chức theo nhiều mô hình rất khác nhau. 

Tại một số DN, bộ phận KTNB tổ chức thành một bộ phận chức năng độc lập trực 
thuộc Tổng giám đốc; Ủy ban kiểm soát nhưng trong một số DN khác KTNB lại được tổ 
chức thành một tổ hay một bộ phận (nhỏ) nằm trong phòng kế toán tài chính. Bộ phận kế 
toán thực hiện chức năng xử lý và cung cấp thông tin, đồng thời cũng thực hiện chức năng 
kiểm tra kế toán. 
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Thông tin cung cấp cho các đối tượng sử dụng là các thông tin tài chính đã được kiểm 
tra. Việc đặt bộ phận KTNB nằm trong bộ phận kế toán (người phụ trách KTNB là bán 
chuyên trách) sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của kiểm toán và dẫn tới những bất 
cập trong tổ chức, điều hành. 

Thứ hai, tổ chức bộ máy KTNB trong DN cũng chưa được quy định hay hướng dẫn 
khuôn mẫu, hình thức tổ chức phù hợp. Thực tiễn các DN Việt Nam tự mày mò xác định 
hình thức tổ chức bộ máy KTNB, phù hợp với đặc thù đơn vị. Chẳng hạn như, tổ chức bộ 
máy KTNB theo hình thức tập trung tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông chưa phù hợp với 
quy mô. 

4.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTNB tại Việt Nam 
4.4.1.Về phía Nhà nước 

Một là, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về KTNB. Hệ thống văn bản pháp lý về 
KTNB cần quy định một cách rõ ràng, xác định vị trí tổ chức cho bộ máy KTNB trong các 
DN. Các văn bản về KTNB do Bộ Tài chính ban hành, cần phải làm tăng tính hiệu lực trong 
thực thi. Thay vì những quy định mang tính định hướng, gợi mở hay là hành lang pháp lý 
chung cho loại hình KTNB trong DN, những quy định này cần hướng dẫn cụ thể tổ chức 
KTNB trong DN. 

Hiện nay, Dự thảo Nghị định KTNB đã có những quy định mới khá chặt chẽ về 
KTNB như: Xác định rõ một số loại hình DN bắt buộc phải có KTNB, trách nhiệm báo cáo 
của người đứng đầu bộ phận này. Tuy nhiên, vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể, nhằm 
hướng hoạt động KTNB theo một khuôn mẫu nhất định. 

Hai là, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy KTNB. 

Cần ban hành các mô hình mẫu về tổ chức KTNB trong DN. Mô hình tổ chức bộ máy 
KTNB có thể thay đổi theo hướng hoàn thiện hơn về tính độc lập của bộ phận này bằng mô 
hình trực thuộc lãnh đạo cao nhất trong DN, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng của bộ 
phận KTNB. 

4.4.2. Về phía DN 

Thứ nhất, khi tổ chức KTNB trong các đơn vị cần bắt đầu từ việc xây dựng Điều lệ 
KTNB. “Điều lệ KTNB là một bản tài liệu chính thức trong đó quy định về mục đích, quyền 
lợi, trách nhiệm của KTNB. Điều lệ KTNB thiết lập vị trí hoạt động của KTNB trong tổ 
chức, bao gồm cả chức năng báo cáo, quyền tiếp cận tài liệu, con người và các tài sản của 
DN, đồng thời đưa ra các phạm vi kiểm toán” (HM Treasury, 2011, tr.12). Tùy thuộc vào 
mỗi một tổ chức, Điều lệ KTNB sẽ khác nhau nhưng phải bao gồm mục đích, quyền hạn, 
trách nhiệm của hoạt động KTNB. 

Điều lệ KTNB cũng đòi hỏi phải bao gồm được các thông tin về nhiệm vụ công việc 
giữa chủ nhiệm kiểm toán với các KTVNB, phải xác định được những đòi hỏi về tính đảm 
bảo và chức năng tư vấn của KTNB cũng như trình độ, kỹ năng kiểm toán. Điều lệ kiểm toán 
cũng phải quy định về đạo đức kiểm toán và các Chuẩn mực KTNB cần phải tuân theo. 

Thứ hai, DN cần tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị về lĩnh vực kế toán - kiểm 
toán nói chung và KTNB nói riêng; Tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận về các vấn đề có 
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liên quan đến KTNB nói chung và tổ chức bộ máy KTNB nói riêng, nhằm góp phần vào quá 
trình phát triển hoạt động KTNB trong DN. 

Thứ ba, DN cần thực hiện tuyển dụng và đào tạo KTV nội bộ đạt chất lượng, đáp ứng 
yêu cầu kiểm toán trong điều kiện phát triển CNTT cũng như tính phức tạp của các giao dịch 
kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hoạt động KTNB tại Việt Nam đang trong giai đoạn mới phát triển, hệ thống quản lý 
chưa đồng bộ, chất lượng hoạt động còn thấp chưa tương xứng với yêu cầu. Do vậy, hoàn 
thiện tổ chức bộ máy KTNB là vấn đề cần được quan tâm một cách thích đáng trong giai 
đoạn hiện nay.    

Kết luận 

Cùng với sự chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, kiểm toán đã trở thành 
nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các DN. 
Tuy mới xuất hiện ở nước ta một quãng thời gian không lâu, song kiểm toán cũng đã có được 
một địa vị pháp lý vững chắc, được Nhà nước ta bảo hộ, tạo điều kiện cho hoạt động kiểm 
toán phát triển. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt, các DN phải tự vươn lên bằng 
chính sức lực của bản thân mình, KTNB giúp cho các nhà quản trị có đầy đủ các thông tin 
chính xác về tình hình hoạt động của DN mà từ đó ra các quyết định quản lý, đảm bảo kinh 
doanh một cách có lãi. Sự phát triển của KTNB diễn ra rộng khắp, xuất phát từ quá trình hoạt 
động của các bộ phận KTNB tại từng DN và tổ chức chính phủ. Những hoạt động này là cơ 
sở cho sự thành công của các tổ chức đó. Sự tiến triển trong tương lai của KTNB cũng sẽ lớn 
hơn qua những nỗ lực nghề nghiệp, trên một phạm vi rộng lớn. Tuy nhiên, về cơ bản, thành 
công của KTNB bắt nguồn từ những kết quả trong các hoạt động cụ thể của DN, các tổ 
chức. 

----------------------------------- 
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KIỂM TOÁN HỢP TÁC XÃ: MÔ HÌNH NÀO PHÙ HỢP Ở VIỆT NAM? 
 

Ngô Thị Thu Hằng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Nguyễn Thị Hải Yến* - Bùi Thị Thu Thủy* 

* Liên đoàn Hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) 
 
Tóm tắt 
Mô hình hợp tác xã (HTX) ở Việt Nam đã trải qua một thời gian dài tồn tại và phát triển. 
Bối cảnh nền kinh tế có nhiều thay đổi hiện nay, đòi hỏi mô hình này cần có sự thay đổi 
mạnh mẽ trong bản chất để phù hợp với những yêu cầu mới. Theo đó, nhu cầu kiểm toán 
HTX phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu về nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như sự minh 
bạch thông tin, để tăng cường niềm tin của thành viên khi tham gia mô hình này. Thông 
qua nghiên cứu tổng quan về hoạt động kiểm toán cũng như phân tích các lợi ích và các 
rào cản của hoạt động này trong thực tế, bài viết đề xuất phát triển và hoàn thiện các mô 
hình kiểm toán HTX phù hợp trong điều kiện bối cảnh nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam, 
bao gồm: (1)Mô hình các tổ kiểm toán tại Liên minh HTX các tỉnh, thành; (2) Mô hình 
thành lập Trung tâm kiểm toán tại Liên minh HTX Việt Nam. Mô hình nào cũng có những 
điểm mạnh và điểm yếu riêng của nó, do vậy đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và sự phối 
hợp của các ban ngành liên quan để có thể duy trì được hoạt động này, cũng như phát huy 
tối đa hiệu quả hoạt động kiểm toán HTX ở Việt Nam. 
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ (KTNB), kiểm toán HTX, Việt Nam. 
 
1. Đặt vấn đề 

Trong giai đoạn từ năm 1955 đến trước đổi mới 1986, HTX được xác định là một 
trong hai hình thức kinh tế chính thức ở Việt Nam (bên cạnh doanh nghiệp nhà nước), với bản 
chất là mô hình phát huy sức mạnh tập thể để mang lại lợi ích cho mỗi thành viên. Tuy nhiên, 
trong nền kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta, mô hình này không còn đóng vai trò chủ đạo, 
cũng như không còn thu hút được nhiều nông hộ tham gia nữa,... Theo báo cáo của Liên minh 
HTX Việt Nam, đến cuối năm 2017, cả nước có 19.487 HTX đang hoạt động với hơn 6,4 
triệu thành viên, trong đó có 2.226 HTX thành lập mới; giải thể 785 HTX do làm ăn không 
hiệu quả, ngừng hoạt động. Chín mươi phần trăm số HTX đã đăng ký hoạt động theo Luật 
HTX và chỉ có 38% tổng số HTX làm ăn có hiệu quả (Anh 2018). Câu hỏi đặt ra là, tại sao 
kinh nghiệm trên thế giới cho thấy đến nay HTX vẫn là mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp 
với điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt. Và quan trọng hơn nữa, thông qua HTX, các hộ 
nông dân, thợ thủ công, các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ hợp tác với nhau, tăng sức mạnh để 
đối phó với khó khăn và tránh các nguy cơ thua lỗ cao thì tại Việt Nam, mô hình HTX không 
thực sự thu hút được sự tham gia của người dân? 

Có rất nhiều lý do giải thích cho câu hỏi trên, nhưng nổi bật nhất vẫn là tâm lý ngán 
ngại với mô hình HTX kiểu cũ theo kiểu “cha chung không ai khóc” vẫn còn trong tiềm thức 
người nông dân mặc dù đã có Luật HTX với mô hình HTX kiểu mới ra đời,… Cùng với đó là 
sự thiếu niềm tin vào tính minh bạch trong hoạt động và thu chi đối với lãnh đạo HTX dễ dẫn 
đến “chín nghi mười ngờ”, tâm lý “không ai lo cho mình bằng chính mình”, “mình làm mình 
chịu” dễ hơn là làm theo cái chung “chín người mười ý”(Hoan 2016). Bối cảnh như vậy cho 
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thấy HTX muốn phát triển cần phải đảm bảo tính tự nguyện, minh bạch và phát triển theo 
đúng bản chất, nguyên tắc, giá trị của HTX cũng như làm tăng niềm tin của các thành viên 
vào cơ chế quản lý của HTX. Để có được điều đó không có con đường nào khác là thông qua 
kiểm toán HTX.  

Trong 3 loại hình kiểm toán tồn tại trong nền kinh tế hiện nay thì loại hình KTNB 
được cho là phù hợp với mục tiêu kiểm toán HTX hơn 2 loại hình còn lại là kiểm toán nhà 
nước và kiểm toán độc lập. Theo các chuẩn mực nghề nghiệp do IIA (Viện KTNB quốc tế) 
thì: “KTNB là chức năng xác minh độc lập được thiết lập bên trong một tổ chức để xem xét, 
đánh giá các hoạt động với tư cách là một sự hỗ trợ đối với tổ chức. Mục tiêu của KTNB  
nhằm trợ giúp cho các thành viên của tổ chức thực hiện được trách nhiệm của mình một cách 
hiệu quả. Cuối cùng, KTNB trang bị cho họ cách thức phân tích, đánh giá, các đề xuất, các 
khuyến nghị và thông tin liên quan tới hoạt động xem xét lại. Mục tiêu KTNB còn đưa ra 
khung kiểm soát hiệu quả ở mức chi phí hợp lý” (IIA 1978). Như vậy, có thể thấy rằng, 
KTNB được hình thành và phát triển từ nhu cầu tự thân của chính các tổ chức và thực thể 
kinh tế. Do vậy, có thể được coi là “tối ưu” cho mục tiêu kiểm toán HTX ở Việt Nam trong 
giai đoạn hiện nay. 

Mặc dù, đã có mặt ở Việt Nam từ những năm cuối thập kỷ 90 nhưng hoạt động KTNB 
ở nước ta vẫn còn không ít khó khăn, phức tạp và những tồn tại cần khắc phục (Hùng 2009). 
Do vậy, việc nghiên cứu nhằm phân tích các lợi ích và những vấn đề bất cập phát sinh trong 
quá trình hoạt động của KTNB phục vụ cho nhu cầu kiểm toán HTX. Từ đó, đề xuất phát 
triển và hoàn thiện các mô hình kiểm toán HTX tại các cơ quan liên minh HTX từ trung ương 
đến cấp tỉnh, thành nhằm làm cơ sở tham khảo cho các nhà quản lý trong việc thiết kế và duy 
trì bộ phận này trong tổ chức của mình là rất cần thiết, hướng tới mục tiêu tăng cường hiệu 
quả, hiệu năng của mô hình HTX tại Việt Nam. 

2. Lợi ích của KTNB cho các HTX 

2.1. Đối với HTX và các thành viên 

Trước hết, xuất phát từ chính nhu cầu củng cố niềm tin của thành viên vào cơ chế 
quản lý nói chung và cơ chế quản lý tài chính nói riêng trong HTX, lợi ích đầu tiên của hoạt 
động KTNB được đề cập đến chính là việc đảm bảo công khai minh bạch thông tin về tài 
chính. Với hình thức tổ chức là phòng ban độc lập với bộ phận kế toán tài chính của HTX, đội 
ngũ KTNB sẽ đưa ra đánh giá độc lập về các kết quả quản lý tài chính của HTX đó; với mục 
đích ý kiến của KTNB sẽ được sử dụng để phục vụ cho các nhà quản lý cũng như cho chính 
các thành viên trong đơn vị cùng tham gia giám sát tình hình tài chính. Kiểm toán làm tăng sự 
minh bạch cho mô hình kinh doanh của HTX và tăng độ tin cậy trong quản lý HTX. Như vậy, 
kiểm toán vì quyền lợi của thành viên, của HTX, của người cho vay và vì quyền lợi chung.  

Thứ hai, KTNB đóng vai trò của bộ phận thực hiện hoạt động kiểm toán tuân thủ 
nhằm đánh giá các hoạt động, các giao dịch và thông tin, xét trên các khía cạnh trọng yếu có 
tuân thủ các quy định áp dụng đối với từng bộ phận hay không. Với đối tượng này, KTNB 
thực hiện việc kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán theo các qui định 
hiện hành như các luật, quy định, quy chế, chế độ, chính sách,... mà HTX được kiểm toán 
phải thực hiện, cũng như việc thực hiện những quy chế riêng của riêng HTX. Do vậy, ở góc 
độ này, vai trò của KTNB được thể hiện trong việc tăng cường tính hiệu lực của các quy chế 
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kiểm soát, từ đó đạt kết quả cao nhất trong công tác quản trị; cũng như đi đến hoàn thiện hệ 
thống các quy định quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hơn. 

Thứ ba, trên cơ sở rà soát các hoạt động thực tế tại HTX, đoàn kiểm toán có thể đưa ra 
lời khuyên, tư vấn cho những quyết định quan trọng của ban quản lý HTX; đề xuất các ý kiến 
hỗ trợ để HTX có thể tự giải quyết các vấn đề nội bộ trong tổ chức của mình mà không cần 
bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Cũng thực hiện chức năng kiểm toán nghiệp vụ để phân 
tích và so sánh kết quả, hiệu quả, hiệu năng của các hoạt động trong đơn vị nhưng KTNB  có 
những ưu thế hơn hẳn so với kiểm toán từ bên ngoài do khắc phục được những giới hạn về 
kinh phí (Thanh 2016); cũng như với những lợi thế từ sự hiểu biết chuyên sâu và kinh nghiệm 
về đặc thù riêng trong hoạt động của mô hình HTX. Thông qua những nội dung kiểm toán cụ 
thể, KTNB giúp nhà quản trị cấp cao đánh giá về chính khả năng quản lý các loại rủi ro, đánh 
giá các hoạt động kiểm soát nội bộ đang hoạt động nhằm quản lý rủi ro ở mức có thể chấp 
nhận được, đồng thời góp phần đánh giá các yếu kém của hệ thống quản lý cả trong và ngoài 
đơn vị (Kiên 2013).  

2.2. Đối với các Liên minh HTX 

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các HTX được kiểm toán và các thành viên 
của các HTX này, kiểm toán còn mang lại lợi ích cho các cơ quan quản lý, hỗ trợ các HTX, 
mà trực tiếp là Liên minh HTX tại các tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam. Dựa vào các kết 
quả KTNB này, Liên minh HTX có thể nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của các HTX 
thành viên (VD: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, rủi ro của toàn bộ khu vực HTX) và thông qua 
đó có thể xây dựng những đề án tư vấn cũng như những giải pháp đối phó khó khăn cho từng 
trường hợp HTX cụ thể. Đồng thời, trên cơ sở tổng hợp kết quả từ nhiều cuộc kiểm toán tại 
nhiều HTX khác nhau, Liên minh HTX sẽ có được số liệu thống kê có độ tin cậy cao về sự 
phát triển kinh tế của các HTX cũng như có thể phân tích so sánh ưu nhược điểm của các mô 
hình HTX khác nhau. Từ đó, có các can thiệp hỗ trợ một cách thiết thực, kịp thời quá trình tái 
cấu trúc HTX thông qua giải thể và sát nhập, tạo sự ổn định của toàn bộ khu vực HTX; hỗ trợ 
sự phát triển bền vững của từng HTX cơ sở, giảm tỉ lệ HTX phá sản.  

3. Các rào cản trong phát triển mô hình KTNB cho các HTX 

Mặc dù các lợi ích đem lại từ hoạt động KTNB mang lại cho các HTX cũng như các 
Liên minh HTX là khá rõ ràng, nhưng quá trình hình thành và hoạt động của KTNB cho các 
HTX tại Việt Nam vẫn còn có những rào cản, bao gồm từ vấn đề nhận thức cho đến các yếu 
tố về nhân lực, chi phí cũng như các quy định pháp lý cho các hoạt động này. 

3.1. Rào cản trong nhận thức của HTX về vai trò của kế toán và KTNB  

Trước hết, đây là hoạt động mới, mang tính khoa học, chặt chẽ với những phương 
pháp tiếp cận khá mới mẻ. Trong khi đó, nhiều cán bộ HTX với tâm lý “ngại thay đổi”, hoặc 
“chưa quen” với phương pháp làm việc như vậy nên phải mất không ít thời gian để hiểu và 
hợp tác cùng hệ thống. Cùng với đó, là tâm lý e ngại của đội ngũ cán bộ HTX đối với các hoạt 
động mang tính kiểm soát. Với mục tiêu hỗ trợ HTX vận dụng phương pháp có hệ thống 
mang tính kỷ luật nhằm đánh giá, nâng cao hiệu quả của quy trình quản trị, quản lý rủi ro, nên 
KTNB được xác định là phòng tuyến hàng đầu chống lại gian lận. Do đó, rất khó cân bằng 
giữa việc kiểm tra các hoạt động tài chính của HTX mà không gây ảnh hưởng đến lợi ích của 
một số cá nhân liên quan (Huy 2012). Phần lớn thành viên hội đồng quản trị HTX do không 
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được đào tạo và thiếu tuyên truyền nên không nhận thức đầy đủ về lợi ích của hoạt động hạch 
toán kế toán và báo cáo tài chính đối với HTX, mặc dù Nghị định 193/2013/NĐ-CP cũng đã 
đề cập việc các HTX, liên hiêp HTX thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy 
định của pháp luật. Trong HTX, hoạt động KTNB có thể được trao cho Ban kiểm soát hoặc 
Kiểm soát viên (Điều 39, Luật HTX 2012). Tuy nhiên trong thực tiễn Ban Kiểm soát khó có 
thể thực hiện được chức năng này bởi thiếu trình độ và không được đào tào, thêm vào đó Ban 
Kiểm soát và Hội đồng quản trị còn chưa nhận thức được vai trò và sự cần thiết của KTNB 
đối với hoạt động của HTX. Song hành cùng với đó là sự thiếu kiểm tra, giám sát từ phía các 
cơ quan quản lý nên việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán của các HTX còn lỏng lẻo. 

3.2. Rào cản về đội ngũ nhân lực kiểm toán 

Hiện nay, ở Việt Nam, chất lượng và số lượng đội ngũ kiểm toán viên nội bộ chưa ở 
mức mong muốn. Về mặt số lượng, ngay như các ngân hàng (được coi là những đơn vị tiên 
phong trong việc thiết lập bộ phận KTNB) thì 70% tổng số đơn vị chỉ có ít hơn 20 kiểm toán 
viên nội bộ (San 2009). Trong giai đoạn 2013 - 2015, tổng số cán bộ làm công tác KTNB của 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương 
(Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Agribank) chỉ bằng 1/3 so với tổng số chi nhánh của bốn ngân hàng này. 
Về mặt chất lượng nhân sự, kết quả khảo sát tại bốn ngân hàng này cũng cho thấy chỉ có 
khoảng 20 - 25% nhân sự KTNB có kinh nghiệm trên 3 năm (Đức 2016). Trong khi đó, ở các 
Liên minh HTX tại các tỉnh, vốn phải chịu cơ chế quản lý tài chính theo kiểu cấp phát, số 
lượng kiểm toán viên nội bộ rất hạn chế; chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm và phần lớn chưa 
được đào tạo bài bản về kỹ năng KTNB.Mặt khác, công tác KTNB vẫn còn tương đối mới lạ 
nên một số HTX, địa phương chưa quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ tham gia học tập 
chuyên môn, do vậy nhân viên bộ phận này thường chưa có đủ trình độ và kỹ năng đánh giá 
rủi ro gian lận. Do vậy, rào cản này ít nhiều sẽ dẫn đến những hạn chế trong kết quả của 
KTNB, từ đó tạo ra những “khoảng cách” giữa “kỳ vọng quản lý” và “khả năng thực tế của 
đội ngũ KTNB”. Và từ những hạn chế về mặt kết quả lại dẫn đến những cản trở của việc phát 
triển đội ngũ KTNB, do chưa thực sự nhìn thấy lợi ích mang lại từ hoạt động này. 

3.3. Rào cản về chi phí kiểm toán 

Theo Luật HTX 2012 thì “HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách 
pháp nhân,… trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý 
HTX.” Áp lực tự chủ về tài chính buộc các nhà quản lý trong các HTX, phải có sự cân nhắc 
chính xác hơn cho mỗi khoản chi tiêu thường xuyên. Do vậy, bài toán về chi phí và lợi ích 
luôn luôn được đặt ra nhằm tìm ra câu trả lời có thiết lập và duy trì bộ phận KTNB  trong mỗi 
đơn vị hay không. Trong khi các khoản chi phí thì rõ ràng và phát sinh đều đặn, thường xuyên 
thì lợi ích do bộ phận này mang lại còn chưa được lượng hóa một cách cụ thể. Vì thế, việc 
thành lập bộ phận KTNB trong ban quản trị HTX dường như là không khả thi. Rào cản này có 
thể được khắc phục, bằng việc thành lập các ban kiểm toán HTX trong các Liên minh HTX. 
Tổ kiểm toán này độc lập với các HTX, nhưng chỉ phục vụ cho nội bộ của mỗi Liên minh. 
Mức phí duy trì hoạt động của một bộ phận kiểm toán trong một liên minh HTX của một tỉnh 
so với tổng mức phí kiểm toán độc lập cho các HTX trong tỉnh cũng giảm đi rất nhiêu. Tuy 
nhiên, ngay cả với phương án này thì cũng là một “vấn đề” với việc cân bằng chi tiêu trong 
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mỗi liên minh, do những hạn chế về ngân sách được cấp. Các khoản chi phí cho hoạt động 
kiểm toán bị giới hạn, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của hoạt động 
kiểm toán.  

3.4. Rào cản về mặt các quy định pháp lý 

Các quy định pháp lý cho hoạt động KTNB nói chung và hoạt động kiểm toán HTX 
nói riêng còn rất ít. Quyết định số 832-TC/QĐ-CĐKT của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 
28/10/1997, là văn bản pháp lý đầu tiên đề cập đến các quy định về mục đích, chức năng, 
nguyên tắc, phạm vi, nhiệm vụ, nội dung cũng như các vấn đề về tổ chức và nhân sự của 
KTNB ở Việt Nam. Riêng đối với HTX thì Khoản 3, Điều 61 của Luật HTX, năm 2012: 
“Việc kiểm toán HTX, liên hiệp HTX do Chính phủ quy định”. Tiếp theo, tại Nghị định 
193/2013/NĐ-CP, quy định một số điều của Luật HTX chỉ với Điều 22 trong đó có đề cập 
“Khuyến khích HTX, liên hiệp HTX thực hiện KTNB”. Do mới chỉ là hoạt động mang tính 
“khuyến khích” cộng với tính pháp lý thấp trong các kết luận của KTNB khiến cho lợi ích 
ngắn hạn mang lại từ hoạt động của bộ phận này không vượt qua được chi phí cho chính nó. 
Đồng thời, việc thiếu những hướng dẫn từ các văn bản pháp lý cũng khiến cho các đơn vị 
không có những cơ sở nền tảng, để xây dựng và duy trì cho các hoạt động kiểm toán HTX 
này. 

4. Thực trạng và đề xuất mô hình cho kiểm toán HTX ở Việt Nam 

Thực trạng kiểm toán HTX: Tổ kiểm toán thuộc Liên minh HTX các tỉnh, thành phố 

Hiện nay, tại một số địa phương như Tiền Giang, Phú Yên, Hà Nội, Long An đang có 
hoạt động kiểm toán được thực hiện bởi một tổ kiểm toán trực thuộc Liên minh HTX các tỉnh 
thành. Ví dụ: từ năm 2003 đến năm 2017, đã có 93 lượt HTX ở Tiền Giang được kiểm toán; 
từ năm 2011 đến 2017, đã có 54 lượt HTX ở Hà Nội được kiểm toán, thông qua đó đã nâng 
cao năng lực cho tổ kiểm toán HTX, nâng cao vai trò hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh.6Thành 
viên của tổ kiểm toán này là những nhân viên Liên minh HTX tỉnh; nhân viên các phòng tài 
chính huyện hoặc các kế toán viên có kinh nghiệm từ các HTX,… tùy theo tình hình thực tế 
tại từng tỉnh. Hoạt động kiểm toán mà nhóm thành viên này thực hiện là rà soát tình hình tài 
chính, hoạt động, tuân thủ, kiểm tra báo cáo tài chính của các HTX trên địa bàn để đưa ra 
những tư vấn, khuyến nghị. Đối với HTX, những hoạt động kiểm toán này được thực hiện với 
mục tiêu đề xuất của các khuyến nghị để hoàn thiện. Do vậy, kết quả kiểm toán cũng trước 
hết nhằm phục vụ để rà soát hoạt động cho chính các HTX được kiểm toán, đồng thời phục vụ 
cho yêu cầu quản lý của Liên minh HTX từng tỉnh thành.  

Điểm mạnh của hoạt động kiểm toán này là tổ kiểm toán với các kiểm toán viên tại địa 
phương sẽ có thực tế tốt về hoạt động của HTX (địa bàn, thị trường, kỹ thuật, …) nên có thể 
kiểm toán hoạt động và đưa ra những tư vấn thiết thực cho HTX. Số lượng HTX được kiểm 
toán qua các năm cũng sẽ được tăng cao và do đó, nâng cao mức độ kiểm soát, hỗ trợ của 
Liên minh HTX tỉnh đối với hệ thống HTX. Tuy nhiên, điểm yếu của mô hình là vấn đề nhân 
lực do khó có thể tuyển dụng được kiểm toán viên độc lập có chứng chỉ hành nghề tại tất cả 
các địa phương, do vậy cũng dẫn đến tính pháp lý của báo cáo kiểm toán cũng không cao. Vì 

                                                             

6Số liệu thực tế kiểm toán tại các tỉnh, thành phố do Liên đoàn HTX Cộng hòa Liên bang Đức – DGRV tổng hợp. 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 164 

thế, để hoàn thiện mô hình này, cần thiết phải có những giải pháp nâng cao năng lực cho đội 
ngũ này một cách hệ thống, bao gồm từ quy trình tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu công 
việc, tổ chức đào tạo một cách bài bản, có hệ thống cũng như bồi dưỡng chất lượng nhân sự 
thường xuyên, cho đến việc tạo điều kiện tập trung công việc có tính chất chuyên môn, để tạo 
tính chuyên nghiệp cho các nhân sự thuộc các tổ kiểm toán này đảm bảo chất lượng công việc 
được giao. 

Mô hình đề xuất: Trung tâm kiểm toán thuộc Liên minh HTX Việt Nam 

Từ những thông tin được liệt kê và phân tích ở trên, nhóm tác giả xin đưa ra gợi ý 
hoàn thiện về mô hình tổ chức kiểm toán HTX ở Việt Nam. Dựa trên lợi thế của hoạt động 
KTNB cũng như yêu cầu quản lý và đặc điểm về khả năng tài chính của các HTX, mô hình 
được đề xuất là thành lập thêm trung tâm Kiểm toán, trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam 
với khách thể của hoạt động kiểm toán là các HTX thành viên của Liên minh. Điểm đặc biệt 
của mô hình này hướng đến sẽ là đơn vị hoạt động độc lập về tài chính, với nguồn thu đến từ 
dịch vụ kiểm toán mà đơn vị này cung cấp, khách hàng của đơn vị là các HTX bắt buộc được 
kiểm toán hoặc tự nguyện sử dụng dịch vụ kiểm toán. Tuy nhiên trong thời gian đầu, đơn vị 
cần thời gian để ổn định hoạt động, đồng thời HTX cần thêm thời gian để hình thành ý thức 
và thói quen sử dụng dịch vụ kiểm toán, nguồn kinh phí trong giai đoạn đầu sẽ do ngân sách 
Nhà nước hỗ trợ.  

Mô hình tổ chức: Trung tâm kiểm toán là một đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt 
Nam. Kết quả của hoạt động kiểm toán này, trước hết nhằm phục vụ để rà soát hoạt động cho 
chính các HTX được kiểm toán, đồng thời phục vụ cho yêu cầu quản lý của Liên minh HTX, 
hướng đến nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của mô hình HTX ở Việt Nam, cũng như 
hình thành các tư vấn chính sách hoặc can thiệp hỗ trợ từ cấp trung ương cho các HTX một 
cách phù hợp.  

Phạm vi kiểm toán: Dựa vào cơ sở dữ liệu tài chính của hệ thống HTX, Trung tâm 
Kiểm toán sẽ xác định quy mô của HTX đạt đến ngưỡng nào đó (doanh thu/lợi nhuận/quy mô 
tài sản,...) thì sẽ chịu sự kiểm toán bắt buộc. Ngưỡng này sẽ được quy định, dựa trên số liệu 
từng tỉnh hoặc số liệu của một nhóm nhiều tỉnh trong cùng một khu vực hoặc theo ngành nghề 
của HTX. Ngoài ra, Trung tâm cũng có thể thực hiện kiểm toán bắt buộc nếu phát hiện bất 
thường tại HTX qua các kênh thông tin. Trung tâm cũng có thể xác định tần suất kiểm toán 
đối với HTX, dựa theo quy mô và rủi ro của ngành nghề kinh doanh. Đối tượng kiểm toán sẽ 
bao gồm không chỉ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tính tuân thủ mà còn kiểm toán 
hoạt động, đồng thời đưa ra tư vấn và khuyến nghị giúp hỗ trợ hoạt động của HTX. Tuy 
nhiên, chức năng tư vấn này nên được nghiên cứu để bảo đảm tính độc lập đối với những nội 
dung kiểm toán, ví dụ như do hai phòng ban riêng thuộc Trung tâm đảm nhiệm.  

Điểm mạnh của mô hình này là sự đầu tư vào chất lượng đội ngũ kiểm toán viên vì 
Trung tâm có thể đảm bảo tuyển dụng, đào tạo được nhân sự đủ trình độ chuyên môn và thẩm 
quyền ký báo cáo kiểm toán. Từ đó, hướng đến việc nâng cao giá trị pháp lý của các báo cáo 
kiểm toán. Điều này đồng nghĩa với việc chất lượng kiểm toán được đảm bảo, chất lượng dịch 
vụ tốt và HTX sẽ có tâm lý yên tâm và sẵn sàng sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, mô hình này còn 
có những điểm yếu do những hạn chế về quy mô nhân lực nên số lượng HTX được kiểm toán 
hàng năm có thể sẽ không nhiều. Mặt khác, thời gian đầu thì kinh phí duy trì sự tồn tại của 
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trung tâm này vẫn từ nguồn ngân sách nhà nước. Sau khi phát triển thu phí dịch vụ từ các 
HTX thì để dịch vụ mang tính cạnh tranh, trung tâm cũng phải cân nhắc để đưa ra giá dịch vụ 
hợp lý so với dịch vụ kiểm toán độc lập, do vậy có thể sẽ dẫn đến những vấn đề giới hạn về 
mặt tài chính cho các hoạt động kiểm toán này. Để khắc phục một phần những điểm yếu kể 
trên, mô hình tổ kiểm toán thuộc Liên minh HTX hiện đang có tại các tỉnh, thành phố vẫn nên 
được duy trì, hoặc mở rộng, nếu cần thiết để hỗ trợ công việc cùng với Trung tâm kiểm toán 
thuộc Liên minh HTX Việt Nam.  

Như vậy, kiểm toán HTX sẽ rất tương đồng với loại hình KTNB về phạm vi kiểm 
toán, nội dung kiểm toán. Đó là kiểm toán toàn diện, không chỉ bao gồm kiểm toán báo cáo 
tài chính mà còn bao gồm cả kiểm toán hoạt động, quản lý rủi ro của HTX, đánh giá hiệu quả 
hoạt động của bộ máy quản trị và cơ cấu tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
cũng như kiểm toán sự tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các điều lệ của HTX. Bên 
cạnh việc kiểm toán các kết quả kinh doanh, kiểm toán HTX còn dựa trên kết quả hoạt động 
thực tế tại HTX qua các năm và so sánh với ngưỡng tham chiếu chung của ngành để đưa ra 
những khuyến nghị phù hợp cho định hướng phát triển kinh doanh của HTX. Đồng thời, kiểm 
toán HTX cũng sẽ mang đặc điểm riêng so với KTNB, đó là được phê duyệt bởi kiểm toán 
viên có chứng chỉ hành nghề, do vậy giá trị pháp lý của các báo cáo kiểm toán này cũng được 
nâng cao hơn. 

5. Kết luận và kiến nghị 

“HTX kiểu mới là sự đổi mới từ bản chất” – đó là khẳng định của Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ -Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể, HTX trong cuộc 
họp tổng kết 5 năm thi hành Luật HTX, năm 2012. Theo định hướng này thì việc thiết lập và 
hoàn thiện hoạt động kiểm toán trong các cơ quan Liên minh HTX từ cấp trung ương đến các 
tỉnh, thành được coi là một trong những ý tưởng đổi mới nhằm hỗ trợ các HTX trong công tác 
quản lý hướng đến hoạt động hiểu quả. Bộ phận này sẽ đem lại những lợi ích trong nhiều mặt 
như đảm bảo sự minh bạch trong tài chính, nâng cao hiệu quả hiệu năng hoạt động cũng như 
duy trì sự tuân thủ các quy định, quy chế trong nội bộ đơn vị. Bên cạnh đó, cũng có không ít 
những rào cản phát sinh như sự thiếu các quy định, hướng dẫn từ phía các cơ quan chức năng, 
từ vấn đề nhân lực đến vấn đề chi phí,… Phân tích những vấn đề trên và nhìn nhận trên 
phương diện dài hạn, bài viết này muốn đưa ra khuyến nghị việc thành lập Trung tâm Kiểm 
toán tại Liên minh HTX Việt Nam cũng như hoàn thiện hoạt động của các tổ kiểm toán tại 
Liên minh HTX các tỉnh, thành phố. Để vượt qua những rào cản hiện tại cần có sự phối hợp 
của các ban ngành liên quan, để có thể vận dụng linh hoạt các lựa chọn trong thiết kế tổ chức 
bộ phận này cũng như có những khoản đầu tư chi phí nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp của 
hoạt động kiểm toán. Đồng thời, cũng kiến nghị đến các cơ quan chức năng có những quy 
định, hướng dẫn cụ thể để làm cơ sở hỗ trợ cho hoạt động kiểm toán của các mô hình này; 
cũng như đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích của hoạt động kiểm toán tới 
các Ban quản trị HTX, tới từng xã viên để hoạt động kiểm toán thực sự phát huy tác dụng 
trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, cũng như tăng cường sự tin tưởng để kết nối các các xã 
viên nhằm phát huy sức mạnh kinh tế tập thể, góp phần đưa mô hình HTX thành nhân tố quan 
trọng trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay.  

------------------------------------ 
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VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ  

VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH ĐÁ XÂY DỰNG 

APPLYING INTERNAL AUDIT PROCEDURES TO ENTERPRISES  

TO EXPLOIT, PROCESS AND CONSTRUCT THE STONE BUILDING 

 

Nguyễn Thị Đức Loan 

Viện Quản lý – Kinh doanh, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) 

Tóm tắt: 

Bài viết này sẽ trình bày những nội dung liên quan đến quy trình kiểm toán nội bộ 

(KTNB), nhằm giúp nhà quản lý thấy được tầm quan trọng khi vận dụng KTNB vào trong 

quản lý và điều hành DN (DN). Các lãnh đạo DN trong lĩnh vực khai thác, chế biến và 

kinh doanh đá xây dựng thấy được tầm quan trọng của KTNB nên vận dụng quy trình 

KTNB vào trong các DN thuộc lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng, 

nhằm kiểm tra, giám sát, tăng cường hiệu quả hoạt động của DN. 

Từ khóa: Khai thác; chế biến; đá xây dựng; KTNB; Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) 

Abstract: 

This article will present the contents of the internal audit process to help managers 

understand the importance of applying internal audit to the management and operation of the 

enterprise. Business leaders in the field of stone exploitation, processing and trading have 

found the importance of internal audit to apply internal audit process to enterprises in the 

field of exploitation Develop and operate the construction stone to inspect, monitor and 

enhance the efficiency of the business. 

Key words: Exploited; Processing; building stones; internal audit; Ba Ria - Vung Tau 

University (BVU) 

 

Bài báo trình bày những nội dung liên quan đến việc vận dụng quy trình KTNB vào 

các DN khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng. Bao gồm các nội dụng: Cơ cấu tổ 

chức kiểm toán, mục tiêu KTNB, quy tắc đạo đức, phạm vi và mức độ kiểm tra, tài liệu, phát 

hành báo cáo, theo dõi các báo cáo và hệ thống đảm bảo tuân thủ các quan sát KTNB,… Mục 

đích của bài viết này là, nhằm hướng dẫn cho tất cả các KTNB liên quan đến phương pháp 

KTNB và có tính thống nhất trong báo cáo trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh 

đá xây dựng.  

1. Xây dựng bộ phận phòng KTNB 

Bộ phận KTNB phải là một chức năng thẩm định độc lập trong tổ chức, để xem xét 

các hệ thống kiểm soát và chất lượng hoạt động như một dịch vụ cho quản lý. KTNB sẽ hỗ trợ 

quản lý trong việc thực hiện giám sát và kiểm soát tổng thể. Nó sẽ giúp các DN hoàn thành 
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các mục tiêu của mình bằng cách đưa ra một cách tiếp cận có hệ thống kỷ luật, để đánh giá và 

nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý và kiểm soát quản lý rủi ro. KTNB phải độc lập 

với các hoạt động mà nó kiểm toán. Tính độc lập của KTNB được thực hiện, thông qua tình 

trạng tổ chức và các mục tiêu của nó. Tình trạng tổ chức của phòng KTNB phải đủ, để cho 

phép hoàn thành trách nhiệm kiểm toán của mình. Phòng KTNB cần có sự hỗ trợ của Ban 

quản lý cấp cao, Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán, để có được sự hợp tác của KTV và thực 

hiện kiểm toán không bị nhiễu.  

KTNB sẽ là một bộ phận độc lập hoạt động dưới sự kiểm soát của Giám đốc (Tài 

chính) và báo cáo cho Giám đốc điều hành. Bộ phận KTNB sẽ có nhân viên đủ điều kiện về 

kỷ luật như kế toán, kiểm toán, kinh tế, tài chính, thống kê, công nghệ thông tin, kỹ thuật, 

thuế, luật, môi trường và các lĩnh vực khác cần thiết để đáp ứng trách nhiệm kiểm toán của 

bộ.  

2. Tổ chức nhân sự thuộc phòng KTNB 

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của các kiểm toán viên (KTV) nội bộ cho bộ phận 

cần được xác định rõ. Ít nhất 80% nhân viên của phòng KTNB phải có trình độ chuyên môn 

và có kinh nghiệm từ phòng Tài chính và Tài chính. Đưa ra dưới đây là trình độ yêu cầu: 

Những người đủ điều kiện chuyên nghiệp Kế toán/Kế toán chi phí 

Những người có kinh nghiệm từ các công ty 

kiểm toán 

i. Những người được chọn thông qua các bài kiểm tra 

của của các tổ chức nghề nghiệp. 

ii. Người có trình độ kỹ thuật và có kinh nghiệm kiểm 

toán và am hiểu về lĩnh vực khai thác, chế biến kinh 

doanh đá xây dựng. 

Nhân viên hỗ trợ B. Người đủ trình độ chuyên môn, bằng cấp và kinh 

nghiệm 

3. Quy tắc đạo đức của KTV nội bộ 

- KTNB nắm giữ sự tin tưởng của công ty, sẽ thể hiện lòng trung thành trong mọi vấn 

đề liên quan đến công việc của công ty. 

- KTV nội bộ sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể xung đột với quyền 

lợi của các công ty. 

- KTV nội bộ sẽ không chấp nhận một khoản phí hoặc một món quà từ một nhân viên, 

một khách hàng của một nhà thầu hoặc một nhà cung cấp.  

- KTV nội bộ nên ngay lập tức đưa ra bất kỳ xung đột thực sự hoặc rõ ràng về sự quan 

tâm đến mức độ quản lý thích hợp, để có thể thực hiện hành động khắc phục cần thiết. 

- Một số cơ sở tiêu chuẩn nhất định có giới hạn chi tiêu, vốn phải nằm trong ngân 

sách, được quy định cụ thể cho nhu cầu/chi tiêu hành chính,... 

- KTNB phải thận trọng trong việc sử dụng thông tin có được trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ của mình.  
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- KTV nội bộ không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba, kể cả nhân viên 

của tổ chức, không có thẩm quyền cụ thể của quản lý/khách hàng, hoặc trừ khi có trách nhiệm 

pháp lý hoặc chuyên môn. 

- KTV nội bộ phải có được các kỹ năng và năng lực cần thiết thông qua giáo dục phổ 

thông, kiến thức kỹ thuật thu được thông qua các khóa học và các khóa học chính thức,... 

4. Thực hiện KTNB 

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và được tuân thủ để thực hiện KTNB một cách 

hiệu quả. Bước đầu tiên cần phải xác định tất cả các rủi ro. Những rủi ro này cần được ưu 

tiên, dựa trên các nội dung cần kiểm tra. Bước thứ hai là, xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng 

năm để bao gồm ít nhất tất cả các khu vực có nguy cơ cao và các khu vực có rủi ro trung bình 

và thấp khác dựa trên độ nhạy. Khi kế hoạch hàng năm được hoàn thành, chương trình kiểm 

toán phải được thiết kế, xác định các bước được thực hiện để thực hiện kiểm toán. Chương 

trình kiểm toán phải được sự đồng ý của điều phối viên KTNB cho các đơn vị tương ứng. Sau 

khi hoàn thành chương trình kiểm toán, KTV nội bộ cần thực hiện kiểm tra thiết kế và kiểm 

tra tính hiệu quả của các nội dung được thực hiện theo chương trình kiểm toán, các phát hiện 

phải được báo cáo cho quản lý. 

5. Phạm vị thực hiện của KTNB 

- Đánh giá hệ thống; Xem xét các giao dịch; Xem xét xử phạt; Xem xét KSNB; Xem lại 

các hoạt động. 

6. Tài liệu và báo cáo kiểm toán 

6.1. Mục đích 

- Cung cấp bằng chứng cho thấy, việc kiểm toán được thực hiện phù hợp với phương 

pháp do tổ chức đặt ra và thiết lập các tiêu chuẩn KTNB. 

- Hỗ trợ phát hiện của báo cáo KTNB. 

- Lập kế hoạch và thực hiện KTNB, rà soát và giám sát công việc của KTNB. 

- Trợ giúp trong bất kỳ đánh giá bên trong hoặc bên thứ ba nào. 

- Cung cấp các quan sát kiểm toán để quản lý theo cách rõ ràng, thực tế, ngắn gọn và 

rõ ràng, để có thể thực hiện hành động cần thiết. 

6.2. Các tài liệu phục vụ kiểm toán gồm: 

Tài liệu kiểm toán vĩnh viễn phải chứa tất cả thông tin và dữ liệu có tính chất liên tục 

không liên quan đến một giai đoạn cụ thể, nhưng có tầm quan trọng liên tục sau năm năm. 

Các giấy tờ và tài liệu cần lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán thường trực được liệt kê dưới đây: 

- Bản ghi nhớ và các điều khoản của DN khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây 

dựng. 

- Các quy định liên quan quá trình khai thác khoáng sản và bảo vệ tài nguyên, môi 

trường, cảnh quan.  
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- Các yêu cầu cần thiết của: Quản lý DN Nhà nước; Thuế; Bộ Luật Lao động; Bảo 

hiểm,… 

- Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng có liên quan trong KTNB. 

- Các thỏa thuận/hợp đồng quan trọng, thông tư, thông báo,... 

- Quyền hạn của hội đồng quản trị với các chức năng khác nhau, nêu rõ giới hạn thẩm 

quyền được thực hiện ở các cấp quản lý khác nhau, cùng với chữ ký mẫu và chữ viết tắt của 

người chịu trách nhiệm ủy quyền tài liệu và giao dịch. 

- Danh mục tài liệu và các hồ sơ kế toán khác cùng với các lưu ý về thủ tục kế toán. 

Hệ thống tài khoản và danh sách các hướng dẫn thủ tục cũng cần được bao gồm: Thông tin 

liên quan đến đánh giá KSNB bao gồm biểu đồ tổ chức, biểu đồ lưu lượng, bảng câu hỏi và 

thông tin KSNB khác, liệt kê điểm mạnh và điểm yếu trong hệ thống; Bản sao báo cáo/quan 

sát của kiểm toán theo luật định; Báo cáo thường niên của công ty. 

6.3.  Các giấy tờ làm việc KTNB thường bao gồm 

- Thư cam kết hoặc điều lệ KTNB, như trường hợp có thể. 

- Kế hoạch và chương trình KTNB. 

- Tất cả các vấn đề quan trọng đòi hỏi phải thực hiện phán quyết cùng với kết luận của 

KTV phải được đưa vào các giấy tờ công tác. 

- Các giấy tờ liên quan đến yêu cầu và phân bổ nhân viên. 

- Các giấy tờ liên quan đến yêu cầu của chuyên gia kỹ thuật, nếu có. 

- Thời gian và ngân sách chi phí. 

- Bản sao hợp đồng và thỏa thuận hoặc cơ quan đại diện quản lý quan trọng về các 

điều khoản và điều kiện của các hợp đồng đó. 

- Báo cáo đánh giá nội bộ. 

- Bảng câu hỏi đánh giá, danh sách kiểm tra, sơ đồ. 

- Biên bản cuộc họp với chủ sở hữu quy trình. 

- Các giấy tờ liên quan đến các cuộc thảo luận/phỏng vấn với các nhân viên khác 

nhau, bao gồm các chuyên gia pháp lý. 

- Sơ đồ cơ cấu tổ chức, hồ sơ công việc của những người được liệt kê trong biểu đồ và 

quy tắc phân quyền. 

- Ngân sách hàng năm và kế hoạch phát triển. 

- Văn bản điều chỉnh. 

- Giao tiếp với nhiều nhân viên và bên thứ ba, nếu có. 

- Chứng nhận và đại diện thu được từ Ban Giám đốc. 

- Bản sao các thông tư liên quan, trích xuất các quy định của pháp luật. 

- Kết quả đánh giá rủi ro và KSNB. 

- Thực hiện các thủ tục phân tích và kết quả thực hiện. 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 171 

- Liệt kê các truy vấn và giải quyết. 

- Bản sao báo cáo kiểm toán dự thảo, cùng với ý kiến của người kiểm toán và báo cáo 

cuối cùng được ban hành. 

- Hồ sơ theo dõi các khuyến nghị/phát hiện có trong báo cáo. 

6.4.  Cấp độ báo cáo  

Khi hoàn thành KTNB của đơn vị kiểm toán tương ứng của từng giai đoạn, các bước 

sau đây phải được thực hiện trước khi hoàn tất báo cáo. 

- Các quan sát sơ bộ dưới dạng ghi chú thô sẽ được phát hành hàng ngày cho ban 

kiểm toán. 

- Các phản hồi về các ghi chú thô sẽ được nộp trong vòng 2 ngày cho KTV. 

- KTV nội bộ cùng với đại diện từ phòng KTNB sẽ thảo luận về các thuyết minh với 

trưởng phòng kiểm toán/bộ phận. Các cuộc thảo luận cũng sẽ bao gồm các ý kiến của KTV về 

tính tuân thủ của các quan sát kiểm toán được chỉ ra trong giai đoạn trước. 

- Dựa trên kết quả của các cuộc thảo luận, Báo cáo kiểm toán sẽ được tổng hợp bởi 

người đứng đầu nhóm kiểm toán. 

6.5.  Các yếu tố của báo cáo KTNB  

Báo cáo KTNB phải được trình bày cho mỗi đợt kiểm toán và phải được chia thành 4 

phần chính. 

Giới thiệu (Phần I):  

Phần này sẽ bao gồm các yếu tố cơ bản sau đây, thông thường, trong bố cục sau: Tiêu 

đề; Người nhận; Báo cáo danh sách phân phối; Thời hạn bảo hiểm của báo cáo. 

 Phần mở đầu hoặc giới thiệu: Giới thiệu về các quy trình/chức năng của các đơn 

vị/khu vực và các mục báo cáo tài chính được kiểm toán; Một tuyên bố về trách nhiệm quản 

lý của tổ chức,… 

 Đoạn mục tiêu - tuyên bố về mục tiêu và phạm vi của cam kết KTNB. 

 Đoạn phạm vi (mô tả bản chất của KTNB). 

Tuân thủ và báo cáo (Phần II) 

Phần này sẽ bao gồm các ý kiến của các KTV về tính đầy đủ của sự tuân thủ và hành 

động được thực hiện để sửa lỗi/sai lệch được chỉ ra, bởi KTV trước đây liên quan đến kiểm 

toán trước đó. Nó cũng sẽ bao gồm xác nhận về việc thực hiện các chính sách, hệ thống, điều 

khiển,... để tránh sự tái diễn của những bất thường đó. Việc tuân thủ các quan sát kiểm toán 

được chỉ ra trong các báo cáo trước đó của các giai đoạn trước có thể được đảm bảo, trong khi 

tiến hành kiểm toán và cùng được thực hiện cùng với hành động khắc phục được thực hiện. 

Tóm tắt điều hành (Phần III)  

Phần này sẽ bao gồm tất cả các chênh lệch đáng kể, quan sát được trong quá trình 

đánh giá hiện tại và theo kiểm toán yêu cầu sự chú ý ngay lập tức về quản lý xác định các tác 
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động tài chính, nếu có. KTV này cũng sẽ đưa ra những sai lệch/quan sát quan trọng từ các 

chính sách, hệ thống và thủ tục do các công ty đặt ra. 

Báo cáo chi tiết (Phần IV) 

 Trong phần này, KTV sẽ cung cấp kết quả chi tiết của xác nhận của KTV. KTV xem 

xét hệ thống/nguyên tắc/sở hữu của công ty có được tuân thủ trong các lĩnh vực được quy 

định, trong phạm vi công việc hay không? Tuy nhiên, việc không tuân thủ các vấn đề/khu vực 

được quy định trong hướng dẫn cũng phải được báo cáo, phần này cũng sẽ bao gồm các 

khuyến nghị của KTV về các kết quả kiểm toán và nhận xét từ ban quản lý địa phương về vấn 

đề này.  

6.6  Báo cáo chi tiết định dạng báo cáo chi tiết phải bao gồm những điều sau: 

Tiêu đề ngắn gọn/Tiêu đề; Thể loại (Tài chính/Hoạt động/Không tuân thủ theo luật 

định); Đánh giá rủi ro; Quan sát chi tiết; Tham khảo/Phụ lục liên quan; Nguyên nhân; Khuyến 

nghị;… 

6.7. Việc gửi báo cáo KTNB: Ban giám đốc, Kế toán trưởng,… 

6.8. Tính kịp thời của báo cáo kiểm toán 

Báo cáo kiểm toán sẽ được phát hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành kiểm 

toán. Ngày bắt đầu kiểm toán, ngày hoàn thành kiểm toán, ngày nộp cuối cùng của báo cáo, 

sự tuân thủ của các bộ phận/phòng ban được kiểm toán sẽ được ban quản lý quyết định và 

thông báo. KTV phải tuân theo các điều sau: 

 KTNB sẽ được thực hiện bởi các nhân viên kiểm toán có kinh nghiệm cần thiết. 

 KTV phải đảm bảo rằng quy mô của nhóm kiểm toán tương xứng với quy mô của 

các đơn vị kiểm toán và khối lượng công việc tham gia tư vấn với người đứng đầu KTNB.  

Tóm lại, nội dung của bài viết này là nhằm hướng dẫn cho tất cả các KTNB liên quan 

đến phương pháp KTNB và có tính thống nhất trong báo cáo trong lĩnh vực khai thác, chế 

biến và kinh doanh đá xây dựng và vận dụng KTNB một cách hiệu quả. 

---------------------------------- 

Tài liệu tham khảo 
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4. https://www.financierworldwide.com/the-role-of-the-internal-audit/#.W0yWie8WtRY 
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NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 
VỚI MỤC TIÊU KIỂM SOÁT TẠI CÁC ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TẠI VIỆT NAM 

 

Th.s Nguyễn Hữu Tấn - Đài PT-TH Quảng Nam 

PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 
Tóm tắt: 
Bài viết này nhằm xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát, tại 
các đài phát thanh – truyền hình (PT-TH) cấp tỉnh Việt Nam. Thông qua khảo sát cán bộ 
quản lý tại các đài PT-TH, bằng phương pháp phân tích nhân tố và phân tích hồi quy, kết 
quả phân tích đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến tính tin cậy báo cáo tài chính(BCTC), 
mục tiêu chính trị và tính hiệu quả về tài chính ở các đài. Đây là những gợi ý, để đưa ra 
các hàm ý chính sách, nhằm nâng cao tính hữu hiệu trong công tác kiểm soát nội bộ 
(KSNB) tại các đài trong thời gian tới. 
Từ khóa: KSNB, tính hữu hiệu, PT-TH 
 
Mở đầu 

Ngành PT-TH là một lĩnh vực có vai trò quan trọng, trong hệ thống chính trị ở Việt 
Nam, góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà 
nước. Cùng với quá trình đổi mới quản lý kinh tế, KVC cũng có nhiều thay đổi về cơ chế 
quản lý mà điểm nhấn là chuyển dần sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo tinh thần 
Nghị định 43/NĐ-CP/2006 và gần đây nhất là Nghị định 16/NĐ-CP/2016. Những thay đổi về 
cơ chế quản lý, đòi hỏi các đơn vị sự nghiệp nói chung và các đài PT-TH cấp tỉnh nói riêng, 
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa quản lý và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả, nâng 
cao đời sống cho người lao động. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một hệ thống KSNB hữu 
hiệu là một trong những phương thức để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, trong 
nhiều năm gần đây, các nghiên cứu về KSNB trong lĩnh vực công còn chưa được đề cập đến, 
đặc biệt là các nghiên cứu định lượng. Câu hỏi đặt ra là, những nhân tố nào ảnh hưởng đến 
tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại các Đài PT-TH cấp tỉnh? Bài viết này nhằm nghiên cứu 
mối quan hệ giữa các thành phần của hệ hệ thống KSNB với mục tiêu kiểm soát tại các đài 
PT-TH cấp tỉnh tại Việt Nam. 

1. Khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Khung lý thuyết của KSNB theo COSO (2013) cũng như phiên bản trước đây đã định 
nghĩa, KSNB là một quá trình bị chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành 
viên của đơn vị, được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý, nhằm đạt được các mục 
tiêu: 

- Sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động. 

- Sự tin cậy của báo cáo tài chính. 

- Sự tuân thủ pháp luật và các quy định. 

COSO (2013) cũng đã xác lập 5 thành phần của hệ thống KSNB là: Môi trường kiểm 
soát (MTKS); Đánh giá rủi ro (ĐGRR); Hoạt động kiểm soát (HĐKS); Thông tin và Truyền 
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thông; Giám sát. Phiên bản COSO 2013 gần đây cũng đưa ra các nguyên tắc và tiêu điểm, để 
người thiết lập hệ thống KSNB tùy thuộc vào đặc điểm của mình mà thiết kế và vận hành hệ 
thống KSNB một cách hữu hiệu nhất. 

Những nguyên tắc KSNB ở KVC cũng có nhiều nét tương đồng như trong lĩnh vực tư, 
được INTOSAI phát triển thành các nguyên tắc kiểm soát nhất định. Trong đó, các trách 
nhiệm đối với xã hội cũng như sử dụng các nguồn lực đúng mục đích, có hiệu quả luôn được 
xem xét. Như vậy, những nền tảng của COSO và INTOSAI được kết hợp là một trong những 
nguyên lý, để xây dựng hệ thống KSNB ở các đơn vị trong KVC trong từng bối cảnh cụ thể. 

Khung lý thuyết trên, là cơ sở để xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mục 
tiêu kiểm soát tại các Đài PT-TH cấp tỉnh, được đề xuất trong sơ đồ dưới đây:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô hình nghiên cứu trên đang giả định, 5 thành phần của hệ thống KSNB sẽ tác động 
đến mục tiêu kiểm soát tại các đài PT-TH. Mô hình còn xem xét thêm các biến kiểm soát là 
giới tính của người quản lý, vùng miền và thâm niên công tác. Ngoài ra, sự thay đổi nhanh 
chóng của công nghệ thông tin đã làm các đài luôn phải đối diện nhiều thách thức trong lĩnh 
vực truyền thông. Biến số ‘Tác động của môi trường’ vừa được xem là nhân tố tác động trực 
tiếp đến mục tiêu kiểm soát, vừa tác động đến mối quan hệ giữa công việc ‘ĐGRR’ với mục 
tiêu kiểm soát tại các đài. 

MTKS 

HĐKS 

Giám sát 

Mục tiêu 

KSNB 

Các biến kiểm soát 

khác 

Đánh giá  
rủi ro 

Tác động của 

môi trường 

Th.tin và 
truyền thông 
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2. Thiết kế nghiên cứu 

Đo lường các biến số là cơ sở để thiết lập mô hình nghiên cứu. Trên cơ sở khung lý 
thuyết của COSO 2013, kết hợp với các nghiên cứu trước đây của Jokipii (2006), Amudo & 
Inanga (2009), Ofori (2011), Sultana & Haque (2011), một bảng hỏi được thiết lập để đo 
lường các thành phần của hệ thống KSNB và mục tiêu kiểm soát. Thông qua các cuộc phỏng 
vấn sâu với lãnh đạo các đài, bảng hỏi được điều chỉnh để phù hợp với đặc thù của ngành PT-
TH. Đặc biệt ở mục tiêu kiểm soát, các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
Đài được đề cập để đánh giá tính hữu hiệu và hiệu quả của các đài được rõ hơn.  

Trên cơ sở bảng hỏi đã được hiệu chỉnh cuối cùng, một cuộc điều tra được tiến hành 
để lấy ý kiến của cán bộ quản lý ở các Đài PT-TH cấp tỉnh Việt Nam. Đối tượng được phỏng 
vấn là Giám đốc, Phó giám đốc của các đài, Truởng/Phó phòng của các Đài PT-TH cấp tỉnh. 
Bảng câu hỏi được gửi đến các đáp viên tại các cuộc họp chuyên đề của ngành để đáp viên có 
thể chuẩn bị và trả lời một cách tin cậy. Kết quả là, với 372 phiếu phát ra, tác giả đã phỏng 
vấn đuợc 340 phiếu với tỷ lệ 91,3%.  

Trên cơ sở dữ liệu thu thập, thang đo dự kiến ban đầu được đánh giá độ tin cậy, sau đó 
tiến hành phân tích nhân tố để rút trích các nhân tố cần thiết cho giai đoạn phân tích tiếp theo. 
Các chỉ mục đo lường 5 thành phần của KSNB được phân nhóm và cuối cùng rút trích thành 
4 nhân tố, dựa trên đặc trưng của các chỉ mục, đó là: Thông tin và giám sát (TTVGS); HĐKS; 
ĐGRR và MTKS. Như vậy, so với khung lý thuyết của COSO thì cấu trúc đo lường của các 
thành phần KSNB được rút gọn lại thành bốn nhóm nhân tố, trong bối cảnh tại các đài PT-TH 
cấp tỉnh. 

Đối với biến phụ thuộc là mục tiêu kiểm soát, bộ đo lường ban đầu bao phủ cả ba khía 
cạnh là: Tính hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, tính tin cậy của BCTC và sự tuân thủ các 
qui định của pháp luật. Tuy nhiên, kết quả phân tích nhân tố rút trích được ba nhóm có thể 
giải thích mục tiêu kiểm soát, được đặt tên theo thứ tự là: Tính tin cậy BCTC; Mục tiêu chính 
trị của các Đài và Hiệu quả tài chính của các Đài. Mục tiêu chính trị của các Đài được xem là 
điểm khác biệt so với khung lý thuyết, nhưng phù hợp với đặc thù của các Đài PT-TH. Phụ 
lục 1 và 2, tổng hợp các chỉ mục đo lường các biến số chính sau khi phân tích nhân tố. 

Các biến kiểm soát trong mô hình dự kiến là các biến giả (giới tính, khu vực) và giá trị 
trung bình đối với tác động của thay đổi môi trường. Các chỉ mục của tác động yếu tố thay đổi 
môi trường bao gồm: 

 Những thay đổi về văn bản quản lý tại các Đài. 

 Những thay đổi về công nghệ PT-TH. 

 Cạnh tranh thị trường quảng cáo. 

 Những thay đổi kỹ thuật sản xuất chương trình. 
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 Áp lực thực hiện các kênh truyền hình. 

Với các biến số mới được rút trích qua phân tích nhân tố, phương pháp phân tích hồi 

quy được vận dụng để xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu KSNB tại các 

Đài PT-TH cấp tỉnh tại Việt Nam. 

3. Kết quả nghiên cứu  

Phân tích tương quan là một bước nhằm nghiên cứu mối quan hệ tương quan tuyến 

tính giữa biến phụ thuộc với từng biến độc lập, cũng như xem xét có quan hệ tương quan giữa 

các biến độc lập với nhau hay không. Kết quả nghiên cứu ở Bảng 1 cho thấy: 

Biến phụ thuộc ‘Tính tin cậy BCTC (Y1) có quan hệ tương quan tuyến tính thuận 

chiều với từng biến độc lập và đều có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Trong các nhân tố nghiên 

cứu, nhân tố ‘HĐKS’ (X2) có hệ số tương quan lớn nhất là 0.239; còn hệ số tương quan thấp 

nhất là nhân tố ‘TTVGS’ (X1). Đây là những bằng chứng ban đầu để có thể xây dựng mô 

hình các nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát của các đài PT-TH. 

Biến ‘Mục tiêu chính trị của các đài’ (Y2) có tương quan dương và có ý nghĩa thống 

kê ở mức 1% với nhân tố ‘TTVGS’ (X1). Hệ số tương quan dương (+ 0.301) có nghĩa nếu các 

đài thực hiện các yêu cầu về KSNB liên quan đến thành phần ‘TTVGS’ càng cao thì các mục 

tiêu chính trị của đài hàng ngày càng đạt được tính hữu hiệu. Tuy nhiên, trong mối quan hệ 

với các nhân tố khác, tuy biến Y2 có tương quan cùng chiều dương nhưng đều không có ý 

nghĩa thống kê.  

Biến ‘Hiệu quả tài chính các đài’ (Y3) có tương quan cùng chiều và có ý nghĩa thống 

kê ở mức 1% với các biến ‘HĐKS’ (X2), ‘MTKS’ (X3) và ‘ĐGRR’ (X1). Trong đó, nhân tố 

‘HĐKS’ có hệ số tương quan lớn nhất đến mục tiêu về tài chính.  

Về mối tương quan giữa các biến độc lập, kết quả từ Bảng 1 cũng cho thấy không có 

mối tương quan giữa các biến độc lập. Nguyên nhân của hiện tượng này là khi thực hiện phân 

tích nhân tố, các chỉ mục có cùng hệ số tải cao (loadings) trên một nhân tố được gom chung 

với nhau thành biến số mới, do vậy các biến số mới qua phân tích nhân tố sẽ không có tương 

quan mạnh với nhau. Hệ số tương quan giữa các biến độc lập thấp là điều kiện đảm bảo giả 

định bài toán hồi quy được thỏa mãn. 

Về mối tương quan giữa các biến phụ thuộc, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các 

biến Y1, Y2, Y3 cũng không có quan hệ tương quan. Vì vậy, khi thực hiện mô hình hồi quy 

theo từng biến Y, sẽ tạo điều kiện đánh giá ảnh hưởng của từng thành phần đối với mục tiêu 

kiểm soát. 
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Bảng 1. Phân tích ma trận tương quan 

 
Tin cậy 
BCTC 

Hiệu quả 
chính trị 

Hiệu quả 
tài chính 

TTVGS HĐKS MTKS ĐGRR 

Tin cậy 
BCTC 

Pearson Correlation 1 .000 .000 .115* .239** .182** .135* 
Sig. (2-tailed)  1.000 1.000 .034 .000 .001 .013 
N 340 340 340 340 340 340 340 

Hiệu quả 
chính trị 

Pearson Correlation .000 1 .000 .301** .062 .060 .022 
Sig. (2-tailed) 1.000  1.000 .000 .253 .267 .687 
N 340 340 340 340 340 340 340 

Hiệu quả 
tài chính 

Pearson Correlation .000 .000 1 .045 .378** .177** .165** 
Sig. (2-tailed) 1.000 1.000  .404 .000 .001 .002 
N 340 340 340 340 340 340 340 

TTVGS Pearson Correlation .115* .301** .045 1 .000 .000 .000 
Sig. (2-tailed) .034 .000 .404  1.000 1.000 1.000 
N 340 340 340 340 340 340 340 

HĐKS Pearson Correlation .239** .062 .378** .000 1 .000 .000 
Sig. (2-tailed) .000 .253 .000 1.000  1.000 1.000 
N 340 340 340 340 340 340 340 

MTKS Pearson Correlation .182** .060 .177** .000 .000 1 .000 
Sig. (2-tailed) .001 .267 .001 1.000 1.000  1.000 
N 340 340 340 340 340 340 340 

ĐGRR Pearson Correlation .135* .022 .165** .000 .000 .000 1 
Sig. (2-tailed) .013 .687 .002 1.000 1.000 1.000  
N 340 340 340 340 340 340 340 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Bảng 2 trình bày kết quả phân tích hồi quy sau khi đưa các biến kiểm soát trong mô 
hình nghiên cứu: 

Bảng 2. Tổng hợp kết quả phân tích hồi quy 

 Mô hình 1 
Tính tin cậy BCTC 

Mô hình 2 
Mục tiêu chính trị của 

các đài 

Mô hình 3 
Hiệu quả tài chính các 

đài 
Hệ số hồi qui Sig. Hệ số hồi qui Sig. Hệ số hồi qui Sig. 

Điểm cắt  .355 .288 .210 .532 -.589 .063 
TTVGS .116 .025 .303 .000 .042 .387 
HĐKS .236 .000 .073 .168 .357 .000 
MTKS .212 .000 .061 .263 .167 .001 
ĐGRR .104 .561 -.562 .575 -.106 .530 
Giới tính (D1) -.047 .371 1.805 .072 -.042 .398 
Thâm niên công tác -.046 .374 .027 .978 .066 .181 
Khu vực 1 (D2) .058 .356 -1.603 .110 -.029 .622 
Khu vực 2 (D2) .115 .070 -1.162 .246 -.020 .735 
Tác động môi trường -.053 .341 -.953 .282 .107 .043 
Tác động môi trường x 
ĐGRR 

.034 .848 .801 .424 .260 .119 

Hệ số R2 điều chỉnh .137 .122 .224 
Giá trị F (sig) 5.213 (0.000) 4.575 (0.000) 9.479 (0.000) 
Durbin-Watson 1.776 2.139 2.049 

Kết quả tổng hợp ở Bảng 2 cho thấy một số kết quả sau: 
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 Một là, cả ba mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%, trong đó Mô hình 3 
có khả năng giải thích cao nhất. 

Hai là, các biến kiểm soát khi đưa vào mô hình phân tích đa phần đều không có ý 
nghĩa thống kê.  

Giới tính không thực sự tác động đến mục tiêu kiểm soát ở cả ba mô hình, là một dấu 
hiệu tích cực trong công tác KSNB ở các đài. Ở một góc độ nào đó, việc không có ảnh hưởng 
của giới tính cho thấy đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện công tác quản lý theo đúng quy 
trình trong công tác KSNB tại các đài. 

Yếu tố khu vực cũng không ảnh hưởng đến các mục tiêu kiểm soát. Kết quả này cho 
thấy, tất cả các đài ở ba khu vực đều tuân thủ theo các qui chế đã được thiết lập để đảm bảo 
các mục tiêu kiểm soát tại các đài PT-TH. Tương tự là, thâm niên công tác cũng không ảnh 
hưởng trong cả ba mô hình. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy, người quản lý tại các Đài 
tham gia vào quá trình kiểm soát đều tuân theo quy định, các chuẩn công việc đã thiết lập. 

Về tác động tương hỗ giữa những thay đổi về môi trường và ĐGRR với mục tiêu kiểm 
soát, kết quả phân tích hồi quy cũng cho thấy không có ảnh hưởng của biến số này. 

Ba là, về ảnh hưởng của từng thành phần KSNB đối với mục tiêu kiểm soát. 
Nhân tố TTVGS có quan hệ cùng chiều có ý nghĩa thống kê đối với Tính tin cậy 

BCTC và Mục tiêu chính trị của các đài PT-TH, nhưng không ảnh hưởng đến tính Hiệu quả 
về tài chính của các Đài. Mối quan hệ này được giải thích là, các thuộc tính cấu thành nên 
nhân tố TTVGS về cơ bản là các dòng thông tin để phục vụ công tác quản lý tại các Đài. Với 
đặc thù là những đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng mục tiêu chính là tiếp sóng kênh VTV của 
Đài truyền hình quốc gia, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà 
nước. Do vậy, việc tổ chức tốt thông tin và truyền thông sẽ góp phần thực hiện tốt mục tiêu 
chính trị của các Đài. Đây có thể xem là một đặc trưng trong nghiên cứu này. Ngoài ra, việc 
TTVGS một cách hữu hiệu là phương thức để toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế được kiểm soát 
tốt, góp phần BCTC ở các Đài có tính tin cậy, phục vụ cho công tác quản lý. 

Nhân tố HĐKS có ảnh hưởng thuận chiều đến Tính tin cậy BCTC và Hiệu quả tài 
chính của các Đài PT-TH cấp tỉnh tại Việt Nam. HĐKS được cấu trúc bởi việc thiết kế các 
thủ tục kiểm soát trong công tác nhân sự, đầu tư, thanh lý tài sản và các hoạt động khác tại các 
đài. Kết quả cho thấy, một khi các Đài tuân thủ tốt các bước trong HĐKS thì số liệu trên 
BCTC đảm bảo sự tin cậy nhất định. Ngoài ra, việc tuân theo các thủ tục kiểm soát góp phần 
đảm bảo quản lý các nguồn lực tại các Đài tốt hơn trong bối cảnh tự chủ một phần, qua đó 
góp phần tăng tích lũy (Các quỹ) và thu nhập cho người lao động. Đó chính là tác động tích 
cực của HĐKS đối với mục tiêu kiểm soát tại các đài trong nghiên cứu này. 

Nhân tố MTKS có tác động thuận chiều có ý nghĩa thống kê với Tính tin cậy BCTC và 
Hiệu quả tài chính của các đài PT-TH. Trong nhiều năm qua, các Đài đều có những quy định 
về chức năng nhiệm vụ của các phòng, nhân viên; có những quy định về khen thưởng, xử phạt 
rõ ràng,… Đây là cơ sở để thiết lập một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn tại các Đài 
trong bối cảnh tự chủ từ Nghị định 43/CP/2006 và gần đây là Nghị định 16/CP/2016. Tự chủ 
về thực hiện chức năng nhiệm vụ, đã đòi hỏi các Đài phải tăng cường thiết lập cơ chế quản lý 
phù hợp. Do vậy, nó đã góp phần làm cho người lao động tuân thủ theo các quy định trong 
nội bộ. Kết quả là mục tiêu về tài chính cũng như tạo sự tin cậy BCTC trong công tác quản lý 
ở các Đài trong thời gian vừa qua. 
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Nhân tố ‘ĐGRR’ không ảnh hưởng đến các mục tiêu kiểm soát trong nghiên cứu này. 
Đây cũng là vấn đề cần phải suy ngẫm khi mà công nghệ truyền thông thay đổi nhanh chóng, 
có thể thách thức sự tồn tại và phát triển của các Đài trong tương lai. Ở thời điểm này, các 
kênh truyền hình địa phương chưa là kênh thu phí khách hàng, chưa có hệ thống để theo dõi 
lượng khách hàng xem kênh của mình. Các Đài vẫn còn được hưởng ngân sách để thực hiện 
các hoạt động chuyển tiếp sóng VTV hoặc xây dựng các chương trình phát thanh truyền hình 
địa phương. Do vậy, các áp lực về ĐGRR để đảm bảo thực hiện các mục tiêu kiểm soát chưa 
được coi trọng. Tuy nhiên, cùng với việc chuyển dần sang cơ chế tự chủ và tự chịu trách 
nhiệm trong tương lai, kết quả này cũng là dấu hỏi lớn cho những người làm quản lý để đảm 
bảo vận hành hệ thống KSNB một cách hữu hiệu. 
4. Kết luận và hàm ý chính sách 

Thiết lập và vận hành hệ thống KSNB hữu hiệu là một trong những cách thức để đảm 
bảo đạt được mục tiêu ở các Đài PT-TH cấp tỉnh tại Việt Nam. Thông qua điều tra đánh giá 
cán bộ quản lý tại các Đài PT-TH cấp tỉnh, nghiên cứu này đã cho thấy hệ thống KSNB của 
các đài PT-TH cấp tỉnh đã được xây dựng theo hướng tiếp cận COSO, tập trung vào bốn 
nhóm vấn đề ‘TTVGS’, ‘HĐKS’, ‘MTKS’ và ‘ĐGRR’. Cấu trúc của các thành phần trên 
được xem xét để đạt được các mục tiêu chính trị, tính hiệu quả về tài chính và tính tin cậy 
BCTC ở các Đài. ‘Mục tiêu chính trị’ của các Đài phụ thuộc vào khả năng thiết lập ‘TTVGS’; 
trong khi ‘Tính tin cậy của BCTC’ phụ thuộc vào ‘TTVGS’, ‘MTKS’ và ‘HĐKS’. Chuyển 
sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các đơn vị sự nghiệp công lập, vấn đề hiệu quả tài 
chính cũng được đặt ra. Trong nghiên cứu này, một khi các Đài tuân thủ các thủ tục kiểm soát 
và thiết lập MTKS tốt thì hiệu quả tài chính ở các đài sẽ được cải thiện đáng kể. 

Kết quả trên đã gợi ra nhiều hàm ý chính sách quan trọng. Để tiếp tục thực hiện tốt 
mục tiêu chính trị ở các Đài trong thời gian tới, lãnh đạo các Đài cần hết sức chú ý nội dung 
TTVGS thông tin trước khi phát sóng để đảm bảo truyền thông đúng đắn đến người dân. Ở 
góc độ hiệu quả và đảm bảo tính tin cậy BCTC cho quản lý, cần tiếp tục duy trì và hiệu chỉnh 
các thủ tục kiểm soát, tạo lập một MTKS tốt. Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển 
nhanh chóng và các Đài dần giao quyền tự chủ hoàn toàn thì các thách thức từ các kênh 
truyền thông khác sẽ ảnh hưởng đến số lượng người xem các kênh truyền hình truyền thống. 
Do vậy, các Đài cần nhận thức thấu đáo vấn đề này để có những bước đi phù hợp trong cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0. 

---------------------------------- 
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PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ  
ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  

TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNG 
 

Ths.Vương Thị Khánh Chi* - Ths.Nguyễn Tuấn* 

* Trường Đại học Nha Trang 
Tóm tắt 
Bài viết sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân 
tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) theo báo cáo COSO 2013, đến hiệu quả 
hoạt động của 160 DN (DN) nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thông 
qua hai chỉ tiêu là, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tổng tài sản 
(ROA). Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 5 bộ phận cấu thành hệ thống KSNB bao gồm: 
Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyến thông, giám 
sát đều tác động thuận chiều đến hiệu quả hoạt động của DN theo cả hai chỉ tiêu ROA, 
ROE. Từ kết quả đó, nghiên cứu cũng đã đề xuất một số khuyến nghị, nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các DN nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Từ khóa: hệ thống KSNB, hiệu quả hoạt động, DNNVV. 
 
Giới thiệu 

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển như hiện nay, các DN đặc biệt là các DNNVV 
đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro và những thức thách thức rất lớn về năng lực cạnh 
tranh. Để tồn tại và ứng phó với sức ép cạnh tranh, các DN phải chủ động trong mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có đồng thời đảm bảo các hoạt 
động tuân thủ pháp luật, nhằm đạt được các mục tiêu mà DN đã đề ra. Tuy nhiên, bản thân 
trong mỗi DN luôn tiềm ẩn những rủi ro mà nguyên nhân là do những yếu kém của nhà quản 
lý, đội ngũ nhân viên,… làm giảm hiệu quả hoạt động của tổ chức. Chính vì vậy, việc thiết kế 
và vận hành một hệ thống KSNB hữu hiệu trong DN là hết sức cần thiết giúp họ ngăn ngừa, 
phát hiện các sai phạm và yếu kém, giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm 
đạt được các mục tiêu đề ra. Lâm Đồng là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, đồng 
thời tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hầu hết là các DNNVV đang hoạt 
động với số lượng lao động lớn, chủ yếu thuộc các ngành nghề: Dịch vụ du lịch, chế biến 
nông sản thực phẩm, dệt len, may mặc, chế biến tơ tằm, chè, cà phê, xây dựng dân dụng, giao 
thông, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác bô xít, vàng,… Cùng với sự phát triển nhanh về 
số lượng và quy mô, các DNNVV ở Lâm Đồng đã góp phần quan trọng trong việc huy động 
các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, 
tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Có thể nói, các 
DNNVV là thành phần kinh tế chủ yếu đóng góp cho sự phát triển kinh tế của toàn tỉnh Lâm 
Đồng. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNVV là vấn đề trọng tâm cần 
được quan tâm nghiên cứu. Xây dựng hệ thống KSNB hữu hiệu được xem là một giải pháp 
cần thiết, để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp các DN phát triển bền 
vững.  
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Cơ sở lý thuyết 

Lý thuyết đại diện (Agency theory) 

Lý thuyết đại diện được hiểu là, vấn đề đại diện xảy ra khi các bên hợp tác mục tiêu và 

phân công lao động khác nhau (Jensen và Meckling, 1976). Dựa trên lý thuyết đại diện giới 

thiệu bởi Jensen và Meckling (1976) cho thấy rằng, việc tách biệt giữa quyền sở hữu và kiểm 

soát sẽ dẫn đến xung đột lợi ích; điều này thường xảy ra ở hầu hết các hoạt động của từng cá 

nhân trong hệ thống phân quyền giữa người chủ và đại diện. 

Do đó, quản trị DN là cần thiết để giúp các DN đồng bộ hóa lợi ích và chia sẽ rủi ro của 

tất cả các thành viên (Hart, 1995). Sử dụng cơ chế quản trị thông qua KSNB trong các cơ chế 

quản trị nội bộ nêu trên sẽ tiết kiệm chi phí tăng hiệu quả sử nguồn lực, dẫn đến hiệu quả kinh 

doanh toàn DN sẽ tốt hơn. 

Lý thuyết đối phó ngẫu nhiên (Contingency theory) 

Lý thuyết đối phó ngẫu nhiên dựa trên lập luận cho rằng, không có một hệ thống quản 

trị hiệu quả duy nhất nào là phù hợp cho tất cả các tổ chức và phù hợp cho mọi hoàn cảnh, bởi 

lẽ những đặc điểm riêng biệt của hệ thống và hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào những đặc thù 

riêng của tổ chức và những tác nhân thuộc về ngữ cảnh. Lý thuyết này nhằm giải thích cho sự 

đa dạng KSNB được vận dụng trong thực tế. Mỗi DN lựa chọn hệ thống kiểm soát phù hợp 

nhất, bằng cách xem xét các đặc điểm đối phó ngẫu nhiên.  

Khái niệm hệ thống KSNB 

Theo Báo cáo COSO 2013, “KSNB là một quá trình bị chi phối bởi hội đồng quản trị, 

người quản lý và các nhân viên của đơn vị, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý 

nhằm đạt được các mục tiêu về hoạt động; báo cáo và  tuân thủ”. 

Tổng quan các công trình nghiên cứu thực nghiệm có liên quan 

Fanta, A.B. và cộng sự (2013) cũng dựa vào cách tiếp cận lý thuyết đại diện, nghiên 

cứu các cơ chế quản trị DN và tác động của nó đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương 

mại ở Ethiopia. Nghiên cứu đánh giá mối quan hệ giữa cơ chế KSNB và các công cụ quản trị 

bên ngoài của ngân hàng tác động đến hiệu quả hoạt động ngân hàng được đo lường bằng 

biến ROE và ROA. 

Nghiên cứu của Magara (2013) xem xét mối quan hệ của hệ thống KSNB đến hiệu 

quả tài chính tại các hợp tác xã tín dụng (SACCOs) ở Kenya. Tác giả đã tiến hành trên 122 

mẫu SACCOs ở Kenya, dựa trên cả dữ liệu sơ cấp và thứ cấp được thu thập từ các báo cáo 

hàng năm của SACCOs. Nghiên cứu sử dụng  phương pháp phân tích hồi quy để kiểm tra liệu 

hệ thống KSNB tại các hợp tác xã tín dụng ở Kenya có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính. Kết 

quả cho thấy rằng, có hai thành phần cấu thành hệ thống KSNB là hoạt động kiểm soát và 

giám sát có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của SACCOs ở Kenya. 

Nghiên cứu của Njeri (2014) xem xét ảnh hưởng của hệ thống KSNB lên hiệu quả tài 

chính của các DN sản xuất ở Kenya. Nghiên cứu chọn một mẫu gồm 20 công ty sản xuất từ 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 183 

một nhóm gồm 65 công ty sản xuất, đăng ký bởi bộ công nghiệp ở Kenya. Các kết quả thống 

kê từ phân tích hồi quy cho thấy, có một mối quan hệ tích cực giữa KSNB và hiệu quả  tài 

chính của các công ty sản xuất ở Kenya. Các biến độc lập (môi trường kiểm soát, đánh giá rủi 

ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát) giải thích 75,7% sự thay đổi 

trong hiệu quả tài chính.  

Nyakundi và cộng sự (2014) đã tiến hành một nghiên cứu về ảnh hưởng của hệ thống 

KSNB lên hiệu quả hoạt động tài chính của các DNNVV ở thành phố Kisumu, Kenya. Mẫu 

được lựa chọn cho nghiên cứu thông qua kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Nghiên cứu 

sử dụng cả dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua bảng câu hỏi phỏng 

vấn, trong khi dữ liệu thứ cấp được lấy từ  báo cáo tài chính của các DN trong mẫu. Dữ liệu 

được phân tích bằng thống kê mô tả. Nghiên cứu cho thấy, hệ thống KSNB ảnh hưởng đáng 

kể đến hiệu quả tài chính của các DNNVV. Nghiên cứu cũng đề nghị đào tạo về tầm quan 

trọng của  KSNB đối với các DNNVV. 

Zipporah Njoki (2015) đã nghiên cứu tác động của các nhân tố cấu thành hệ thống 

KSNB lên hiệu quả tài chính tại các DN sản xuất ở Nairobi, Kenya. Trong nghiên cứu này, 

hiệu quả tài chính được đo lường thông qua chỉ tiêu ROA (tỷ lệ sinh lợi trên tổng tài sản). Kết 

quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có một mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa các nhân tố cấu 

thành hệ thống KSNB và hiệu quả tài chính. Cụ thể, các nhân tố môi trường kiểm soát, đánh 

giá rủi ro, thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát có mối quan hệ thuận hướng với 

hiệu quả tài chính trong khi  nhân tố giám sát có mối quan hệ ngược hướng. 

Eniola và cộng sự (2016) đã nghiên cứu ảnh hưởng của KSNB lên hiệu quả tài chính 

của các công ty ở Nigeria. Nghiên cứu thu thập dữ liệu bằng cách khảo sát, thông qua bảng 

câu hỏi được thiết kế gửi tới các công ty được lựa chọn. Phương pháp lấy mẫu là phương 

pháp phi xác suất, các dữ liệu thu được từ bảng câu hỏi được phân tích bằng các công cụ 

thống kê hồi quy trong SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, KSNB có quan hệ đáng kể 

với gian lận trong tổ chức. Dựa trên kết quả này, nghiên cứu đề nghị ban giám đốc nên xây 

dựng các chiến lược hiệu quả hơn, đảm bảo rằng KSNB hữu hiệu và hiệu quả, do đó hành vi 

gian lận trong tổ chức sẽ được giảm đáng kể. 

Nghiên cứu của Nguyễn Hồng Nga (2016) xem xét ảnh hưởng của KSNB đến hiệu 

quả hoạt động của các DN thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu 

tiến hành khảo sát 124 DN thương mại vừa và nhỏ, theo phiếu khảo sát được thiết kế gồm 24 

câu hỏi. Các biến độc lập là 5 thành phần cấu thành hệ thống KSNB theo COSO 2013 gồm: 

Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông và giám 

sát. Biến phụ thuộc là hiệu quả hoạt động được đo lường bằng mức độ DN sử dụng nguồn lực 

tài sản, nguồn vốn kinh doanh, vốn đầu tư trong việc tạo ra lợi nhuận và việc đánh giá mức độ 

dựa vào nhận thức của người trả lời, không lấy số liệu trên báo cáo tài chính. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, 4 nhân tố môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin 

truyền thông và giám sát ảnh hưởng tỷ lệ thuận trong khi nhân tố đánh giá rủi ro ảnh hưởng tỷ 
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lệ nghịch đến đến hiệu quả hoạt động của các DN thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long.  

Nguyễn Tuấn và Đường Nguyễn Hưng (2017) nghiên cứu ảnh hưởng của KSNB đến 

hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả xây 

dựng hai mô hình nghiên cứu với biến độc lập trong nghiên cứu là 5 thành phần của KSNB 

gồm: Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông, 

giám sát và biến phụ thuộc lần lượt là ROA và chỉ số Z-score. Kết quả cho thấy, một số thành 

phần của KSNB có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam. Nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm phát triển hệ 

thống KSNB tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực quốc tế trong 

xu hướng hội nhập. 

Mô hình nghiên cứu và đo lường các biến 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu lý thuyết 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Từ mô hình nghiên cứu, tác giả xây dựng các giả thuyết nghiên cứu cụ thể như sau: 

H1: Môi trường kiểm soát có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

H2: Đánh giá rủi ro có ảnh hưởng tích cực đến  hiệu quả hoạt động của các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

H3: Hoạt động kiểm soát đến có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

H4: Thông tin và truyền thông có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

H5: Giám sát có ảnh hưởng tích cực đến đến hiệu quả hoạt động của các DNNVV trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 
Môi trường kiểm soát (+) 

Đánh giá rủi ro (+) 

Hoạt động kiểm soát (+) 

Thông tin và truyền thông (+) 

Giám sát (+) 

Hiệu quả 

hoạt 

động 
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Để thuận tiện cho việc tổ chức thu thập và xử lý dữ liệu, các biến quan sát sẽ được mã 

hóa tương ứng với các thành phần nhân tố. Cụ thể: 

- Nhân tố môi trường kiểm soát (CE): 

Được đo lường bằng 7 biến quan sát từ CE1 đến CE7 được xây dựng, dựa trên 5 

nguyên tắc của COSO 2013 (nguyên tắc 1,2,3,4,5). 

- Nhân tố đánh giá rủi ro (RA): 

Được đo lường bằng 5 biến quan sát từ RA1 đến RA5 được xây dựng, dựa trên 4 

nguyên tắc của COSO 2013 ( nguyên tắc 6,7,8,9).  

- Nhân tố hoạt động kiểm soát (CA): 

Được đo lường bằng 5 biến quan sát từ CA1 đến CA5 được xây dựng, dựa trên nội 

dung từ 3 nguyên tắc của COSO 2013 (nguyên tắc 10,11,12).  

- Nhân tố thông tin và truyền thông (IC): 

Được đo lường bằng 5 biến quan sát từ IC1 đến IC5 được xây dựng, dựa trên nội dung 

từ 3 nguyên tắc của COSO 2013 (nguyên tắc 13,14,15).  

- Nhân tố giám sát (MA): 

Được đo lường bằng 4 biến quan sát từ MA1 đến MA4 được xây dựng, dựa trên 2 

nguyên tắc của COSO 2013 (nguyên tắc 16,17).  

- Hiệu quả hoạt động DN:  

Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua hai chỉ tiêu tài chính là ROA, ROE, theo 

nghiên cứu của Fanta, A.B. và ctg 2013. 

Thang đo các biến nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng thang đo quãng Likert Scale 5 điểm (Nguyễn 

Đình Thọ, 2011), sử dụng dữ liệu sơ cấp thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát. Thang đo Likert 

Scale được sử dụng đánh giá 5 nhân tố KSNB theo 5 điểm sau: “ Không đồng ý” = 1; “ Ít 

đồng ý” = 2; “ Bình thường” = 3; “Đồng ý nhiều” = 4; “Hoàn toàn đồng ý” = 5. 

Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 

Tác giả gửi bảng khảo sát đến 190 DNNVV, mỗi DN phát một bảng khảo sát. Trong 

đó, có 25 bảng có câu trả lời giống nhau theo một mức độ và 4 bảng không trả lời hết câu hỏi, 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 186 

kết quả còn 161 bảng. Để thuận lợi trong phân tích, tác giả bỏ thêm 1 bảng từ khảo sát DN 

siêu nhỏ. Kết quả còn 160 bảng khảo sát hợp lệ, đưa vào phân tích.   

Kết quả nghiên cứu 
Đánh giá thang đo đo lường bằng phương pháp hệ số Cronbach Alpha 

Bảng 1: Đánh giá thang đo đo lường bằng phương pháp hệ số Cronbach Alpha 
Biến  

quan sát 

Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

Phương sai thang 

đo nếu loại biến 

Tương quan 

biến - tổng 

Alpha nếu 

loại biến 

Thang đo Môi trường kiểm soát (CE), Cronbach’s Alpha=0.839 

CE1 23.9875   9.987 .637 .810 

CE2 23.9313 11.008 .575 .820 

CE3 23.9563 10.835 .545 .824 

CE4 23.9375 10.663 .573 .820 

CE5 24.1375 10.358 .608 .815 

CE6 24.1000 10.770 .551 .824 

CE7 23.9875 10.339 .656 .807 

Thang đo Đánh giá rủi ro (RA), Cronbach’salpha = 0.788 

RA1 15.9500 4.853 .734 .688 

RA2 16.0313 5.112 .589 .742 

RA3 15.8563 5.784 .534 .758 

RA4 15.8250 5.730 .521 .762 

RA5 15.9625 6.061 .458 .780 

Thang đo Hoạt động kiểm soát (CA), Cronbach’salpha = 0.810 

CA1 16.0563 4.796 .608 .770 

CA2 15.9188 4.616 .675 .748 

CA3 16.0375 5.093 .526 .795 

CA4 16.0125 5.144 .585 .777 

CA5 16.1000 5.034 .595 .774 

Thang đo Thông tin và truyền thông (IC), Cronbach’s alpha= 0.772 

IC1 16.2250 4.679 .560 .725 

IC2 16.2375 5.038 .499 .745 

IC3 16.1875 5.323 .509 .743 

IC4 16.2250 4.666 .511 .745 

IC5 16.2500 4.553 .657 .690 

Thang đo Giám sát (MA), Cronbach’s alpha= 0.687 

MA1 12.1625 2.904 .503 .602 

MA2 12.1375 3.138 .428 .648 

MA3 12.3000 2.853 .388 .685 

MA4 12.2250 2.729 .582 .550 

Sau khi phân tích hệ số Cronbach Alpha thì thang đo đo lường khái niệm các thành 
phần nhân tố của hệ thống KSNB đều có hệ số tin cậy Cronbach Alpha > 0.6, đảm bảo độ tin 
cậy cần thiết. Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến đều nhỏ hơn hệ số Cronbach Alpha tổng, 
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hơn nữa các hệ số tương quan biến - tổng đều lớn hơn 0.3 nên tất cả 26 biến quan sát, đều 
được vào phân tích nhân tố tiếp theo. 

Đánh giá giá trị thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA 

Bảng 2: Ma trận nhân tố sau khi xoay sau khi loại biến 

 Nhân tố 

1 2 3 4 5 

CE1 .597     

CE2 .657     

CE3 .585     

CE4 .592     

CE5 .593     

CE6 .639     

CE7 .694     

RA1  .889    

RA2  .630 .548   

RA3  .541    

RA4  .646    

RA5  .539    

CA1   .565   

CA2   .647   

CA4   .683   

CA5   .683   

IC1     .584 

IC2     .667 

IC3     .522 

IC5     .607 

MA1    .726  

MA2    .550  

MA4    .836  

 

Như vậy, sau khi rút trích các biến  CA3, IC4, MA3  ta có kết quả kiểm định KMO = 

0.877 > 0.50; và Sig. = 0.000 thể hiện mức ý nghĩa cao. Đồng thời, có thể rút ra 5 nhân tố dựa 

trên tiêu chí Eingenvalue >1 với tổng phương sai giải thích được là 59,44% >50. Kết quả này 

chứng tỏ, các thang đo này giải thích tốt khái niệm các thành phần. Các biến trong các thang 

đo đều có mức tải nhân tố > 0.5. 
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Kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính bội 

Kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính bội với biến phụ thuộc là LnROA 
Bảng 3: Mô hình hồi quy tuyến tính bội với biến phụ thuộc là LnROA 

Mô hình 
Tổng  

bình phương 
Bậc tự do 

(df) 
Bình phương 

trung bình 
Thống kê 

F 
Mức ý 
nghĩa 

1 Hồi quy 245.742 5 49.148 880.689 .000b 

Sai số 8.594 154 .056   

Tổng 254.336 159    

a.  Biến phụ thuộc: LnROA   

b. Dự báo: (Hằng số) :MA, RA, CA, IC, CE 

Mô 
hình 

Hệ số 
R 

Hệ số  
R2 

R2  
điều chỉnh 

Sai số chuẩn 
ước lượng 

Trị số thống kê Durbin-
Watson 

 .983a .966 .965 .23623 1.045 

a. Biến phụ thuộc:  LnROA  

b. Dự báo: (Hằng số) : MA, RA, CA, IC, CE 

Bảng 4: Hệ số hồi quy với biến phụ thuộc là LnROA 

Mô hình 

Hệ số chưa 
chuẩn hóa 

Hệ số     
chuẩn hóa 

t 
Mức  

ý nghĩa 
(Sig.) 

Đa cộng tuyến 

Hệ số B 
Sai số 
chuẩn 

Beta 
Độ chấp 

nhận 
VIF 

1 Hằng số -10.208 .175  -58.386 .000   
CE 1.024 .051 .433 19.979 .000 .467 2.140 
RA .444 .043 .201 10.296 .000 .577 1.735 
CA .481 .048 .214 10.017 .000 .479 2.088 
IC .514 .050 .220 10.271 .000 .480 2.085 
MA .320 .040 .143 8.086 .000 .706 1.416 

a.  Biến phụ thuộc :  LnROA 

Kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính bội với biến phụ thuộc là LnROA 
 

Bảng 5: Mô hình hồi quy tuyến tính bội với biến phụ thuộc là LnROE 

Mô hình 
Tổng  

bình phương 
Bậc tự do 

(df) 
Bình phương 

trung bình 
Thống kê 

F 
Mức ý 
nghĩa 

1 Hồi quy 171.866 5 34.373 93.584 .000b 

Sai số 56.564 154 .367   

Tổng 228.430 159    

a.  Biến phụ thuộc: LnROE   

b. Dự báo: (Hằng số): MA, RA, CA, IC, CE 

Mô 
hình 

Hệ số 
R 

Hệ số  
R2 

R2  
điều chỉnh 

Sai số chuẩn 
ước lượng 

Trị số thống kê Durbin-
Watson 

 .867a .752 .744 .60605 1.926 

a. Biến phụ thuộc:  LnROA  

b. Dự báo: (Hằng số) : MA, RA, CA, IC, CE 
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Bảng 6: Hệ số hồi quy với biến phụ thuộc là LnROE 

Mô hình 
Hệ số chưa chuẩn hóa 

Hệ số     
chuẩn hóa t 

Mức  
ý nghĩa 
(Sig.) 

Đa cộng tuyến 

Hệ số B Sai số chuẩn Beta Độ chấp nhận VIF 

1 Hằng số -7.737 .449  -17.249 .000   
CE .924 .132 .412 7.026 .000 .467 2.140 
RA .439 .111 .209 3.963 .000 .577 1.735 
CA .445 .123 .210 3.618 .000 .479 2.088 
IC .261 .129 .117 2.029 .044 .480 2.085 
MA .242 .102 .114 2.385 .018 .706 1.416 

a.  Biến phụ thuộc :  LnROE 

 
Kết quả phân tích hồi quy đa biến về tác động của các nhân tố cấu thành hệ thống 

KSNB đến hiệu quả hoạt động của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cho thấy rằng cả 
5 nhân tố cấu thành hệ thống KSNB theo COSO 2013 bao gồm: Môi trường kiểm soát, đánh 
giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát đều có tác động thuận 
chiều đến hiệu quả hoạt động của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, theo cả hai chỉ 
tiêu là ROA và ROE. Trong đó, mức độ tác động giảm dần theo biến phụ thuộc ROA là môi 
trường kiểm soát, thông tin truyền thông, hoạt động kiểm soát, đánh giá rủi ro và giám sát. 
Trong khi đó, với biến phụ thuộc ROE thì thứ tự tác động giảm dần là môi trường kiểm soát, 
hoạt động kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin và truyền thông, giám sát.   

Cụ thể, phương trình hồi quy tác động như sau: 
Hiệu quả hoạt động (Ln ROA) = 0.433*CE + 0.220*IC + 0.214*CA + 0.201*RA + 

0.143* MA 
Hiệu quả hoạt động (LnROE) = 0.412*CE + 0.210*CA + 0.209*RA + 0.117*IC + 

0.114* MA 
Kết luận  

Bài viết đã sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội, để đánh giá ảnh hưởng của 5 nhân 
tố cấu thành HTKSNB đến hiệu quả hoạt động của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 5 nhân tố ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của các 
DNNVV ở Lâm Đồng theo cả hai chỉ tiêu ROA & ROE. Nghiên cứu sẽ làm nền tảng cho việc 
gợi ý các kiến nghị chính sách, nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB giúp các DNNVV trên địa 
bàn  tỉnh Lâm Đồng nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu chỉ 
dừng lại ở phạm vi các DNNVV ở Lâm Đồng, mặt khác trong nghiên cứu này, bài viết chủ 
yếu dựa vào các nhân tố cấu thành của hệ thống KSNB theo báo cáo COSO 2013 và chỉ xem 
xét đến mục tiêu hiệu quả hoạt động của các DNNVV. Do đó, nghiên cứu chưa đưa các nhân 
tố khác có liên quan đến KSNB ngoài báo cáo COSO, cũng như chưa xem xét đầy đủ các mục 
tiêu kiểm soát. Vì vậy, các nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng nghiên cứu phạm vi các DN 
theo khu vực hoặc trong cả nước và tìm hiểu tác động của HTKSNB đến các mục tiêu kiểm 
soát khác. 
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HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 
TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

 

Ths. Nguyễn Thu Hương 

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 
 

Tóm tắt 

Theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13, “KSNB là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong 
nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy 
định của pháp luật, nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt 
được yêu cầu đề ra”. Quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) có vai 
trò rất quan trọng, trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia nói chung và 
nguồn vốn ngân sách nhà nước nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chức 
năng, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Qua đó, Nhà nước đặt ra các yêu cầu mang tính 
nguyên tắc trong quản lý, để đảm bảo tối ưu trong công tác quản lý đối với các cơ quan, đơn 
vị HCSN. 

 

According to the Accounting Law No.88/2015/QH13, "Internal control is the establishment 
and implementation within an accounting unit of appropriate internal mechanisms, policies, 
procedures and regulations with the aim of ensuring the prevention, detection and timely 
handling of risks and achieving the set requirements”. Financial management in 
administrative and non-business units plays a very important role in the efficient use of 
national financial resources in general and state budget in particular, directly affecting the 
function and efficiency of the State, through which the State sets out principle requirements in 
management to ensure optimal management of administrative and non-business agencies and 
units.  

 

1. Các loại kiểm soát và thủ tục KSNB trong đơn vị HCSN 

Một là, kiểm soát trực tiếp: kiểm soát quản lý (kiểm soát độc lập) và kiểm soát xử lý: 

- Kiểm soát quản lý hay kiểm soát độc lập: Đây là loại kiểm soát mà người thực hiện 
luôn độc lập với người thực hiện hoạt động được kiểm tra, kiểm soát. Kiểm soát quản lý hay 
kiểm soát độc lập thường cụ thể và đi sâu vào các hành vi, các hoạt động cụ thể theo những 
yêu cầu, mục tiêu, nhận thức, góc nhìn khác nhau trong những điều kiện cụ thể nhưng luôn 
hướng tới những mục tiêu kiểm soát nói chung đã đặt ra như: Quy định trách nhiệm bảo vệ tài 
sản và thông tin, thiết lập các quy chế, biện pháp để ngăn ngừa sự tiếp cận đến tài sản, thông 
tin của những người không có trách nhiệm. Chế độ kiểm kê tài sản, chế độ bảo quản tài sản, 
các điều kiện vật chất như kho tàng, thiết bị cho việc bảo vệ và kiểm soát tài sản, sổ sách và 
thông tin, chế độ bảo hiểm tài sản, phòng cháy chữa cháy,... 

- Kiểm soát xử lý: Là loại kiểm soát được đặt ra để xử lý các nghiệp vụ phát sinh, luân 
chuyển chứng từ, nghiệp vụ, quá trình xử lý, ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế đảm bảo rằng 
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nghiệp vụ đó xảy ra và việc ghi chúng vào sổ kế toán là chính xác, khách quan, đúng đắn, 
đúng quy trình, tin cậy. 

Hai là, kiểm soát tổng quát: Là kiểm soát tổng thể cùng một lúc nhiều hoạt động khác 
nhau, dưới nhiều hình thức khác nhau đối với nhiều hệ thống, nhiều công việc khác nhau. 
Trong môi trường tin học, kiểm soát tổng quát trước hết thuộc về chức năng kiểm soát của 
phòng điện toán. Đối với những đơn vị có sử dụng hệ thống vi tính, tin học trong công tác kế 
toán thì công việc kiểm toán luôn phải sử dụng kết hợp giữa các chuyên gia có am hiểu về 
lĩnh vực máy tính, tin học và những chuyên gia có chuyên môn thuộc các lĩnh vực cần kiểm 
soát. 

2.  Quản lý chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị HCSN 

Trong tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh tế xã hội nói chung, để đảm bảo hoạt 
động bình thường đều phải có vai trò tác động của con người. Những tác động mang tính tất 
yếu gọi là quản lý. Hay thực chất của quản lý là kiểm soát, thiết lập và tổ chức thực hiện hệ 
thống các phương pháp và biện pháp tác động một cách có chủ định tới các đối tượng quan 
tâm, nhằm đạt được kết quả nhất định. 

Quản lý chi ngân sách nhà nước là một bộ phận trong công tác quản lý ngân sách nhà 
nước và cũng là một bộ phận trong công tác quản lý nói chung. Xét theo nghĩa rộng, quản lý 
chi ngân sách nhà nước là việc sử dụng ngân sách nhà nước làm công cụ quản lý hệ thống xã 
hội thông qua các chức năng vốn có; theo nghĩa hẹp, quản lý chi ngân sách nhà nước là quản 
lý các đầu ra của ngân sách nhà nước thông qua các công cụ và quy định cụ thể. Quản lý chi 
ngân sách nhà nước giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, vì ngân sách nhà nước luôn giữ vai trò 
chủ đạo trong hệ thống các khâu tài chính, bảo đảm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của 
Nhà nước, điều tiết vĩ mô nền kinh tế để thực hiện các mục tiêu chiến lược của quốc gia. 
Quản lý chi ngân sách nhà nước góp phần quan trọng, để ngân sách nhà nước phát huy được 
vai trò chủ đạo và thực sự trở thành công cụ hữu hiệu hướng tới mục tiêu đã định. 

Mục tiêu của quản lý chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị HCSN là tạo ra sự cân đối 
và hiệu quả, tạo ra môi trường tài chính thuận lợi cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 
nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể bảo đảm hiệu quả phân bổ 
và sử dụng nguồn lực, bảo đảm hiệu quả hoạt động và bảo đảm kỷ luật tài khóa tổng thể.  

Việc quản lý chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị HCSN là cần thiết do: 

Thứ nhất, tại tất cả các cơ quan HCSN, nguồn lực tài chính là nền tảng, là tiềm lực 
phát triển, là cơ sở để tăng cường cơ sở vật chất và góp phần quan trọng để cải thiện đời sống 
vật chất, tinh thần của người lao động,...  

Thứ hai, hiệu quả hoạt động của các cơ quan HCSN, ngoài yếu tố quyết định là con 
người như cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, thì các yếu tố như tài sản, thiết bị, 
kinh phí đảm bảo hoạt động là điều kiện quan trọng, để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của cơ quan cũng như hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Trong các cơ 
quan HCSN, nguồn kinh phí để đảm bảo các yếu tố này phải dựa chủ yếu vào nguồn kinh phí 
ngân sách nhà nước. Do vậy, quản lý chi ngân sách nhà nước tốt cũng là điều kiện để nâng cao 
hiệu quả hoạt động của cơ quan cũng như của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tiết 
kiệm được nguồn kinh phí ngân sách nhà nước để đầu tư cho các công việc cấp thiết khác. 
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3. Yêu cầu KSNB với việc tăng cường quản lý tài chính tại các đơn vị HCSN 

Quản lý tài chính tại các đơn vị HCSN có vai trò rất quan trọng, trong việc sử dụng có 
hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia nói chung và nguồn vốn ngân sách nhà nước nói riêng, 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Qua đó, 
Nhà nước đặt ra các yêu cầu mang tính nguyên tắc trong quản lý, để đảm bảo tối ưu trong công 
tác quản lý đối với các cơ quan, cụ thể: 

- Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả: Do thực tế nguồn lực tài chính luôn có hạn, trong khi 
đó nhu cầu chi thường lớn hơn rất nhiều. Do đó, trong quá trình phân bổ và sử dụng nguồn 
lực tài chính cần phải tính toán để làm sao với chi phí thấp nhất nhưng đạt hiệu quả cao nhất, 
đó cũng chính là mục tiêu của quản lý tài chính.  

- Tuân thủ chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu: Chế độ, chính sách, tiêu 
chuẩn, định mức chi tiêu trong lĩnh vực quản lý tài chính do Nhà nước ban hành được xây 
dựng trên những nguyên tắc nhất định, mang tính khoa học và có tính đến điều kiện khả năng 
ngân sách có thể đáp ứng; đồng thời là sự cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà 
nước về lĩnh vực này. Chính vì vậy, việc chấp hành nghiêm các chế độ, chính sách, tiêu 
chuẩn, định mức chi tiêu là yêu cầu đầu tiên, để đảm bảo thực hiện nguyên tắc thống nhất và 
đảm bảo công bằng trong quản lý của Nhà nước đối với các đơn vị HCSN. Ngoài ra, đó cũng 
là căn cứ để hình thành cơ chế quản lý tài chính tại các đơn vị HCSN nhằm sử dụng tiết kiệm, 
có hiệu quả nguồn lực tài chính. Từ việc thực hiện cơ chế quản lý cho đến việc vận dụng các 
quy định cụ thể trong hoạt động tài chính, các đơn vị phải đảm bảo được tính hiệu quả trong 
phân bổ và sử dụng nguồn lực, không vi phạm kỷ luật tài chính. 

- Quản lý chặt chẽ theo từng nguồn kinh phí và chi tiết theo từng nội dung chi. Để đảm 
bảo hoạt động, mỗi cơ quan đơn vị tuỳ từng loại hình có nhiều nguồn kinh phí khác nhau: Nguồn 
Ngân sách Nhà nước cấp, nguồn thu từ phí, lệ phí, nguồn đi vay, nguồn tài trợ, viện trợ,… Do 
vậy, trong quản lý tài chính đòi hỏi phải chi tiết theo từng nguồn kinh phí sử dụng cho từng loại 
hình hoạt động nhằm đáp ứng được yêu cầu về cân đối thu chi nguồn tài chính, tạo điều kiện cho 
người quản lý điều hành được các hoạt động tài chính, hạn chế được sự lãng phí, không hiệu quả 
trong quản lý nguồn kinh phí. Mặt khác, trong quá trình thực hiện, do nội dung chi liên quan đến 
nhiều lĩnh vực khác nhau, mức chi được xác định theo từng đối tượng về quy mô, tính chất hoạt 
động, do vậy đòi hỏi phải quản lý chi tiết theo từng nội dung chi cụ thể. 

- Phân cấp hợp lý và mở rộng tự chủ cho đơn vị sử dụng ngân sách: Việc thực hiện 
phân cấp mạnh cho các đơn vị sử dụng ngân sách cũng đang là một xu hướng tất yếu, trong 
bối cảnh đổi mới quản lý tài chính công như hiện nay. Tuy nhiên, việc phân cấp phải được 
thực hiện theo lộ trình thích hợp, có tính đến việc nâng cao năng lực quản lý tài chính gắn liền 
với việc kiểm soát tại các đơn vị vẫn đảm bảo được sự quản lý, giám sát, định hướng của Nhà 
nước đối với lĩnh vực này. Nội dung phân cấp phải tạo điều kiện phát huy mọi khả năng, tính 
năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và dựa trên nguyên tắc: 
Đảm bảo tính thống nhất trong quản lý Nhà nước; Tập trung dân chủ; Phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, khả năng chuyên môn và tài chính của đơn vị; Từng bước giảm dần bao 
cấp từ Nhà nước; Thực hiện công khai, dân chủ; Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền, nghĩa 
vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

- Kết hợp với Kho bạc Nhà nước và kết hợp giữa các bộ phận chức năng trong quản 
lý: 
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Kho bạc Nhà nước là cơ quan được Nhà nước giao nhiệm vụ quản lý về quỹ Ngân 
sách Nhà nước, do vậy nhiệm vụ của kho bạc Nhà nước là trực tiếp thanh toán mọi khoản chi 
ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ kiểm soát mọi khoản chi ngân sách nhà 
nước và có quyền từ chối thanh toán đối với khoản chi không đủ điều kiện chi, theo chế độ 
quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện thanh 
toán các khoản chi ngân sách nhà nước khi có đủ các điều kiện: Đã có trong dự toán chi ngân 
sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; Nội dung chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức 
chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân 
sách hoặc người được uỷ quyền chuẩn chi. Thực hiện yêu cầu này, tất cả các đơn vị sử dụng 
ngân sách nhà nước đều phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trên địa bàn hoạt động, chịu 
sự kiểm tra, kiểm soát của Kho bạc Nhà nước trong quá trình rút dự toán, thanh và quyết toán 
kinh phí. Mặt khác, mọi hoạt động của bất kỳ cơ quan, đơn vị nào cũng liên quan đến tài 
chính, tài sản. Do vậy, phải có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý chức năng, 
chuyên môn như vậy mới đáp ứng được nhiệm vụ và công tác quản lý tài chính mới thực sự 
mang lại hiệu quả. 

- Công khai, minh bạch: 

Để đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả, tránh thất thoát, tham ô, tham nhũng, lãng phí, 
tăng cường giám sát, đòi hỏi trong công tác quản lý tài chính luôn công khai, minh bạch. 
Công khai tài chính đồng thời cũng là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, 
công chức, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát 
quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; Huy động, quản lý và sử dụng các khoản 
đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành 
vi vi phạm chế độ quản lý tài chính.  

Việc công khai tài chính theo quy định được thực hiện thông qua các hình thức: Công 
bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan; Phát hành ấn phẩm, niêm yết công khai tại trụ 
sở làm việc của cơ quan, đơn vị; Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 
liên quan; Đăng trên trang thông tin điện tử; Thông báo trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. 

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng được tiếp nhận thông tin công khai ngân 
sách nhà nước có quyền chất vấn cơ quan, tổ chức, đơn vị về các nội dung công khai. Người 
có trách nhiệm thực hiện công khai phải trả lời chất vấn về các nội dung đã được công bố 
công khai. Việc trả lời chất vấn phải được thực hiện bằng hình thức trả lời trực tiếp hoặc bằng 
văn bản gửi tới người chất vấn, tuỳ theo hình thức chất vấn và nội dung chất vấn. 

Để thực hiện tốt các yêu cầu mang tính nguyên tắc trong quản lý tài chính tại các cơ 
quan hành chính Nhà nước đã nghiên cứu và đặt ra một số phương pháp quản lý tài chính, để 
các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện như quản lý theo dự toán, theo phương thức 
khoán kinh phí, theo kết quả đầu ra,...  

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống KSNB với việc tăng cường quản lý tài chính tại 
các đơn vị HCSN 

4.1. Nhân tố bên ngoài 

- Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các cơ quan hành chính Nhà 
nước và sự nhận thức đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước trong từng giai đoạn: Trong thời 
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gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng phát triển nền hành chính, đẩy mạnh cải cách 
nền hành chính nói chung và đổi mới cơ chế quản lý tài chính nói riêng. Điều đó thể hiện ở 
các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, các cơ 
chế quản lý đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đều được cải tiến cho phù 
hợp với tình hình mới. 

- Chính sách kinh tế - xã hội: Đây chính là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, giải 
pháp, công cụ mà nhà nước sử dụng để tác động lên các chủ thể kinh tế - xã hội, nhằm giải 
quyết các vấn đề chính sách, thực hiện những mục tiêu nhất định theo định hướng mục tiêu 
tổng thể của Nhà nước. 

Mỗi chính sách được xây dựng nhằm vào một mục tiêu cụ thể. Thông qua công cụ này 
Nhà nước định hướng hành vi của các chủ thể kinh tế xã hội để cùng hướng tới mục tiêu 
chung, xác định những chỉ dẫn chung, vạch ra phạm vi hoặc giới hạn cho quá trình ra quyết 
định của các chủ thể kinh tế - xã hội. Qua đó, hướng suy nghĩ và hành động của mọi thành 
viên vào thực hiện mục tiêu chung. Đồng thời, định hướng việc huy động, phân bổ và sử dụng 
các nguồn lực để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời và có hiệu quả. 

Hoạt động tài chính ở các cơ quan HCSN không chỉ chịu sự chi phối bởi bản thân hoạt 
động của con người chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tài chính, mà còn chịu sự chi phối 
bởi môi trường kinh tế - xã hội khách quan. Nó sẽ được phát triển hay thu hẹp tùy thuộc vào 
quan điểm khuyến khích hoặc hạn chế của chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước. 

- Cơ chế quản lý tài chính: Là hệ thống các hình thức, phương pháp, biện pháp tác 
động lên các hoạt động tài chính phát sinh và phát triển trong quá trình hoạt động ở một cơ 
quan, đơn vị, lĩnh vực kinh tế xã hội hay toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nhằm đảm bảo cho 
hoạt động tài chính vận động và phát triển đạt được những mục tiêu đã định. Cụ thể hơn, cơ 
chế quản lý tài chính là hệ thống các nguyên tắc, luật định, chính sách về quản lý tài chính và 
mối quan hệ tài chính giữa các đơn vị có liên quan. 

Cơ chế quản lý tài chính có vai trò quan trọng đối với hoạt động của các cơ quan hành 
chính nhà nước, nó có tác động quyết định đến phương thức tồn tại và vận động của các hoạt 
động tài chính trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. 
Sự tác động đó diễn ra theo hai hướng tích cực và tiêu cực. Nếu cơ chế đó phù hợp, hỗ trợ, bổ 
sung cho nhau, phát huy mặt tích cực, hạn chế khuyết điểm thì nó sẽ thúc đẩy hoạt động quản 
lý phát triển. Ngược lại, nếu cơ chế đó mâu thuẫn, không phù hợp thì nó sẽ trở thành nhân tố 
kìm hãm, triệt tiêu sự phát triển của hoạt động quản lý trong cơ quan, đơn vị. 

Đối với cơ quan hành chính nhà nước, vai trò của cơ chế quản lý tài chính thể hiện ở 
một số nội dung sau: 

+ Cơ chế quản lý tài chính có vai trò quan trọng trong việc cân đối giữa việc hình 
thành, tạo lập và sử dụng nguồn lực tài chính, nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của đơn 
vị. Việc xây dựng một cơ chế phù hợp với loại hình hoạt động của đơn vị có tác động đến vấn 
đề tập trung nguồn lực tài chính, tính linh hoạt, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của 
đơn vị. 

+ Cơ chế quản lý tài chính góp phần tạo hành lang pháp lý cho quá trình tạo lập và sử 
dụng các nguồn tài chính. Mặt khác, cơ chế quản lý tài chính quy định khung pháp lý về mô 
hình tổ chức, hoạt động của đơn vị. 
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4.2. Nhân tố bên trong 

- Lĩnh vực hoạt động và chức năng nhiệm vụ được giao của cơ quan hành chính nhà nước. 

Tùy từng cơ quan hành chính nhà nước mà cơ chế quản lý tài chính cũng có sự khác nhau, 
nhất là ở những cơ quan hành chính nhà nước có tính đặc thù. Mỗi một cơ quan hành chính nhà 
nước đều được giao những nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ đó chi phối mọi hoạt động của đơn vị trong 
đó có hoạt động tài chính. 

- Hệ thống kiểm tra, kiểm soát trong đơn vị như: Thanh tra, kiểm tra tài chính,... đặc biệt 
là hệ thống KSNB bao gồm môi trường kiểm toán, hệ thống kế toán, các thủ tục kiểm toán và 
các loại kiểm toán. Hệ thống KTNB tốt, phát huy được hiệu quả có vai trò rất quan trọng đến 
hoạt động quản lý tài chính của đơn vị, thể hiện ở một số khía cạnh sau: 

+ Hệ thống KSNB giám sát và đảm bảo tin cậy số liệu của kế toán giúp cho các nhà 
quản lý có được thông tin chính xác trong việc đưa ra các quyết định về điều chỉnh, quản lý 
và quản trị của đơn vị. 

+ Hệ thống KSNB giúp phát hiện kịp thời những rắc rối trong hoạt động quản lý tài 
chính của đơn vị, để giúp cho các thủ trưởng đơn vị có được các phương pháp xử lý thích 
hợp. 

+ Hệ thống KSNB ngăn chặn các sai phạm có khả năng xảy ra trong công tác quản lý 
tài chính làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

- Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và chính sách tiền lương đối với 
cán bộ, công chức: 

Đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước ta hiện nay là một lực lượng khá đông đảo, tích 
cực đóng góp sức mình vào hoạt động của các cơ quan hành chính. Tuy nhiên, do điều kiện 
lịch sử của đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức được hình thành với năng lực và trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều. Hiện tượng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ trong các cơ 
quan nhà nước không chỉ phổ biến ở thời kỳ nền kinh tế bao cấp mà ngay cả trong cơ chế thị 
trường hiện nay, chúng ta còn thiếu những cán bộ giỏi và chuyên gia đầu ngành.  

Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cũng có tác động, ảnh hưởng đến 
công tác quản lý tài chính tại các đơn vị HCSN do chính sách không chỉ ảnh hưởng trực tiếp 
đến đời sống của người hưởng lương mà còn ảnh hưởng đến sản xuất, quan hệ tích luỹ với 
tiêu dùng, quan hệ giữa các tầng lớp lao động, giữa các ngành nghề, các khu vực khác nhau, 
đến năng suất và hiệu quả lao động của cán bộ, công chức. Chính sách tiền lương cũng liên 
quan trực tiếp đến việc tuyển dụng và sử dụng cán bộ công chức có trình độ, chuyên môn cao. 
Nếu chính sách tiền lương không thu hút được cán bộ, công chức thì hiệu quả hoạt động của 
các cơ quan hành chính Nhà nước sẽ thấp và khó có thể đáp ứng được yêu cầu và những thách 
thức trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.  

- Trình độ chuyên môn của cán bộ tài chính kế toán: Nhân tố con người luôn là yếu tố 
quyết định của mọi sự thành công, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động trong bộ máy đơn vị 
HCSN, con người vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của cơ chế quản lý tài chính. Cán bộ, công 
chức làm công tác tài chính kế toán là người trực tiếp thực hiện các cơ chế, chính sách, từ đó 
giúp cho việc sử dụng các nguồn tài chính tiết kiệm, quản lý tài chính có hiệu quả. Đội ngũ 
cán bộ tài chính kế toán có trình độ, chuyên môn cao, có khả năng tiếp thu những thành tựu 
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khoa học công nghệ hiện đại, sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý tài chính; Tham mưu, đề 
xuất giúp thủ trưởng cơ quan hành chính có những quyết định chiến lược, quản lý đúng đắn, 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao. 

Lập dự toán ngân sách theo kết quả đầu ra bao hàm một khuôn khổ chiến lược và cơ 
chế phân bổ nguồn lực liên quan đến các đầu ra và kết quả. Do đó, cần xây dựng một khuôn 
khổ chiến lược trung hạn (từ 3 đến 5 năm) xác định các mục tiêu hàng năm, gắn kết giữa việc 
quản lý phân bổ nguồn lực với quản lý thực hiện trong khuôn khổ lập dự toán ngân sách theo 
kết quả đầu ra. Quy trình chiến lược lập dự toán ngân sách theo kết quả đầu ra, có thể vận 
dụng vào trong xây dựng kế hoạch lập ngân sách theo kết quả đầu ra diễn tả trong sơ đồ sau: 

Quy trình chiến lược lập ngân sách theo kết quả đầu ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                          

 

 

Kết luận  

Kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước luôn là mối quan tâm lớn của 
Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng, trong việc giám sát sự phân 
phối và sử dụng nguồn lực tài chính một cách đúng mục đích, có hiệu quả, đồng thời là một 
biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, các đơn vị HCSN phải 
luôn có sự đổi mới, hoàn thiện hơn nữa công tác kiểm soát trong quản lý tài chính công, kiểm 
soát nội dung, quy trình kiểm soát chi, phân định rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trực 
tiếp sử dụng ngân sách nhà nước với cơ quan giao kế hoạch, dự toán (đơn vị chủ quản cấp 
trên) trước pháp luật. Như vậy, các đơn vị HCSN mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị 
được Nhà nước giao, quản lý nhà nước về các ngành được chặt chẽ, tránh thất thoát lãng 
phí. 

--------------------------------------- 
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KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO KHI THỰC HIỆN  
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DA GIẦY VIỆT NAM 

 

Nguyễn Văn Hải - Trường Đại học Lạc Hồng 

Vũ Mạnh Chiến - Trường Đại học Thương Mại 
Tóm tắt 
Các DN (DN) hiện nay đang dành sự quan tâm và tập trung vào bản chất của các loại rủi 
ro trong môi trường hoạt động của mình. Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng, 
hội nghề nghiệp và các nhà đầu tư đang tăng cường kêu gọi các DN tập trung vào giám sát 
rủi ro và tối ưu hóa việc giảm thiểu rủi ro. Nghiên cứu này điều tra cách các DN da giầy 
Việt Nam thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) để giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro. 
Nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dựa trên các DN nghiên cứu điển 
hình, áp dụng phương pháp diễn giải để hỗ trợ thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và trình 
bày dữ liệu. Nghiên cứu đã phát hiện và phân loại các loại rủi ro mà các DN da giầy Việt 
Nam có thể gặp phải, giúp cho nhà quản lý trong các DN da giầy Việt Nam thấy được tầm 
quan trọng và giá trị của việc ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, đưa ra một số 
khuyến nghị góp phần vào việc xây dựng cũng như hoàn thiện hệ thống KSNB nói chung 
và kiểm soát rủi ro nói riêng, cho các DN da giầy Việt Nam. 
Từ khóa: KSNB, rủi ro, kiểm soát rủi ro, da giầy. 
 
Nowadays enterprises are concerning and focusing on the essential of some kinds of risks in 
their activity environment. Governmental units, credit organizations, occupation associations 
and investors are reinforcing to call the enterprises to concentrate on monitoring risk and 
optimizing risk mitigation. This study researched methods which Viet Nam footwear 
companies used to perform internal control system to reduce and prevent risks. It applied 
qualitative research method, based typical research company, interpretation method to 
support data collection, data analysis and data presentation. It found  and classified some 
kinds of risks which Viet Nam footwear companies might have, so that managers working in 
Viet Nam footwear companies might realize importance and value of preventing or reducing 
risks. Also, it gived some recommendations to contribute to build and complete internal 
control system in general and risk control system as an individual for Viet Nam footwear 
companies. 
Key words: Internal control, risk, risk control, rubber footwear. 
 
1. Giới thiệu 

Hiện nay, da giầy là ngành có sản lượng xuất khẩu lớn thứ ba tại Việt Nam. Erwin 
Schweisshelm (2016) thống kê được khoảng 700 DN đang hoạt động trong ngành da giầy, thu 
hút hơn một triệu công nhân làm việc. Kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành năm 2016 đạt 
16,2 tỷ USD, năm 2017 là gần 18 tỷ USD (Hiệp Hội Da Giầy - Túi Xách Việt Nam, 2016a). 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giầy dép các loại của Việt Nam 
trong tháng 6/2018 đạt hơn 1,4 tỷ USD, giảm 5,26% so với tháng trước đó nhưng tăng 4,97% 
so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu 
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giầy dép của Việt Nam đạt 7,6 tỷ USD, tăng 9,39% so với cùng kỳ năm ngoái (Hiệp Hội Da 
Giầy – Túi Xách Việt Nam, 2018).  

Kiểm soát rủi ro nội bộ có vai trò quan trọng đối tất cả các DN và là vấn đề rất quan 
trọng, trong lĩnh vực quản lý rủi ro kể từ đầu Thế kỷ 21. Vấn đề này đã được chứng minh 
bằng một loạt các vụ bê bối và thất bại của các DN lớn (Crouch, 2012). Những vụ bê bối về 
kế toán, kiểm toán nổi tiếng nhất trong thập kỷ qua phải kể đến sự sụp đổ của Enron và 
WorldCom (Joseph, Albert, & Byaruhanga, 2015). Một trong những nguyên nhân gây ra sự 
sụp đổ của Enron là, kiểm toán viên đã không coi trọng vai trò của KSNB, một nguyên nhân 
đã gây ra sự sụp đổ của nhiều DN (Cunningham & Harris, 2006).   

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quản trị, phần lớn các DN Việt Nam chưa hiểu rõ 
sự cần thiết, lợi ích cũng như cách xây dựng, tổ chức và vận hành bài bản một hệ thống 
KSNB (HTKSNB). Hiện nay, khi đề cập đến HTKSNB, mỗi tổ chức lại có cách hiểu khác 
nhau, việc triển khai HTKSNB trong các tổ chức cũng theo những cách khác nhau và thường 
theo kinh nghiệm tích lũy được. HTKSNB bao gồm những thành phần gì, phương pháp xây 
dựng ra sao, phương pháp nào để đánh giá tính khả thi và cải tiến HTKSNB,... vẫn còn là băn 
khoăn của rất nhiều DN. Hơn nữa, công tác kiểm tra, kiểm soát thường chồng chéo, hình thức, 
chủ yếu tập trung vào các chỉ số kinh tế - tài chính, ít khi chú trọng kiểm tra, kiểm soát toàn 
bộ hoạt động của tổ chức, lấy ngăn chặn, phòng ngừa thông qua KSNB là chính (Đỗ Thị Lan, 
2015). Theo khảo sát của chúng tôi tại các DN da giầy thì, HTKSNB của các DN da giầy 
cũng còn nhiều yếu điểm và lỏng lẻo, nhận thức của nhà quản trị DN cũng còn nhiều sự khác 
biệt đối với HTKSNB. 

Nhằm mục đích tìm hiểu về thực trạng HTKSNB và rủi ro khi thực hiện mà các DN 
da giầy Việt Nam gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi lựa chọn 
nghiên cứu vấn đề này tại các DN da giầy Việt Nam.  
2. Tổng quan nghiên cứu 
2.1 Tổng quan về ngành da giầy 

Ngành da giầy Việt Nam, với lợi thế về chi phí nhân công lao động rẻ, chính sách thu 
hút đầu tư tốt, trong nhiều năm qua, ngành đã phát triển mạnh mẽ. (Xuân Tuyến, 2016). 

Với việc Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) đã và sẽ có hiệu lực trong những năm tới, ngành da giầy Việt Nam sẽ 
có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa và mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa Việt Nam trở thành 
một trong các trung tâm sản xuất sản phẩm da giầy lớn của thế giới trong những năm tới 
(Hiệp Hội Da Giầy - Túi Xách Việt Nam, 2016b). 

Bên cạnh những thuận lợi, ngành da giầy Việt Nam cũng gặp phải những khó khăn 
nhất định cần phải khắc phục trong thời gian tới như lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, các trung 
tâm nghiên cứu phát triển chưa được các DN quan tâm đúng mức, trong khi đây lại chính là 
khâu đặc biệt quan trọng giúp tạo ra giá trị gia tăng lớn cho sản phẩm. Một hạn chế nữa là 
chất lượng đào tạo ngành da giầy, ngành thiết kế thời trang chưa đáp ứng được yêu cầu của 
DN (Lạc Phong, 2016). 

Kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành năm 2016 đạt 16,2  tỷ USD. Dự báo, kim ngạch 
xuất khẩu của toàn ngành năm 2017 đạt 18 tỷ USD. Tuy nhiên, năng suất lao động và vấn đề 
đổi mới công nghệ được cho là thách thức để đạt được mục tiêu này. Năng lực sản xuất chủ 
yếu vẫn là gia công xuất khẩu, năng lực thiết kế mẫu mã còn yếu, thiếu đồng bộ trong phát 
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triển sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu. Khoảng 70% DN phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn 
thiết bị kỹ thuật, công nghệ, thiết kế sản phẩm và thị trường nước ngoài (Hiệp Hội Da Giầy - 
Túi Xách Việt Nam, 2016a). 

Theo Quyết định số 6209/QĐ-BCT, ngày 25/11/2010, Bộ trưởng Bộ Công thương đã 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2025, ngành da giầy Việt Nam, sẽ phát triển trên cơ sở phù hợp các quy định hiện hành 
về công tác quy hoạch (Bộ Công thương, 2010). 

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Quy hoạch, ngành da giầy Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu quan trọng như kim ngạch xuất khẩu tăng dần qua các năm, cụ thể đạt gần 15 
tỷ USD năm 2015 (Hiệp Hội Da Giầy - Túi Xách Việt Nam, 2016c). Tuy nhiên, hiện nay vẫn 
còn nhiều yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến ngành da giầy, như việc Việt Nam 
tham gia các Hiệp định kinh tế với các tổ chức và quốc gia như Hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), Công đoàn kinh tế Asean. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển của các nước 
sản xuất da giầy hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Ý, Ấn Độ cũng có nhiều thay đổi. Xu thế 
chuyển dịch sản xuất ngành da giầy sang các nước có lợi thế chi phí nhân công rẻ và ổn định 
và Việt Nam là một trong những nước thuận lợi cho xu thế chuyển dịch của các DN sản xuất 
da giầy lớn trên thế giới (Hiệp Hội Da Giầy - Túi Xách Việt Nam, 2016b). 

Xuất phát từ một một số bất cập giữa quy hoạch và phát triển, giữa thực tiễn và diễn 
biến phát triển của ngành công nghiệp sản xuất da giầy Việt Nam, trong Quyết định số 
6209/QĐ-BCT, ngày 25/11/2010, Bộ trưởng Bộ Công thương đã phê duyệt Quy hoạch tổng 
thể phát triển ngành da giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Bộ Công 
thương đã giao cho Viện nghiên cứu da giầy phối hợp với Hiệp hội da giầy túi xách Việt Nam 
thực hiện “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp da giầy đến năm 2025, có xét 
đến năm 2035” (Hiệp Hội da giầy - Túi Xách Việt Nam, 2016c). 

  Theo chúng tôi, với vai trò quan trọng của ngành da giầy đối với nền kinh tế của đất 
nước như vậy, thì việc đảm bảo cho các DN da giầy tăng trưởng và phát triển bền vững, trong 
hoàn cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động là hết sức cần thiết.  
  Trải qua trên 20 năm phát triển, giờ đây ngành da giầy Việt Nam không những đã tự 
tin trên con đường phát triển của mình mà còn nhìn nhận ra được nhiều bài học kinh nghiệm, 
nhiều nguyên nhân đưa đến thành công và những hạn chế. Với hệ thống giải pháp mới, mang 
tính đột phá, dưới sự chỉ đạo và quản lý nhà nước của Bộ Công thương và các cơ quan quản 
lý chức năng, với sự đồng tâm hiệp lực của cộng đồng các DN da giầy trong và ngoài nước, 
sự thu hút lao động trong cả nước, chắc chắn rằng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da 
giầy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 sẽ đảm bảo được mục tiêu vừa duy trì tốc độ tăng 
trưởng, vừa nâng cao tính cạnh tranh của ngành da giầy Việt Nam, trong giai đoạn 10 - 15 
năm tới (Bộ Công thương, 2010). Tăng hiệu quả hoạt động của các DN da giầy, bằng cách áp 
dụng các hệ thống KSNB một cách toàn diện và tích hợp hơn, để hỗ trợ các quy trình tổ chức 
và tăng cường phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.  
2.2 Nội dung của hệ thống KSNB 

HTKSNB bao gồm các chính sách, thủ tục và hoạt động, nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt 
động, giảm rủi ro mất mát tài sản (Mukumba, 2014). KSNB là một quá trình ảnh hưởng bởi 
Ban giám đốc, nhà quản lý và các cá nhân của tổ chức được thiết kế, nhằm cung cấp sự đảm 
bảo hợp lý trong việc đạt được các mục tiêu liên quan (McNally, 2013). Mukumba (2014) xác 
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định hệ thống KSNB như các thủ tục do lãnh đạo của tổ chức thành lập với mục tiêu chính, để 
đảm bảo công bằng về thành tích hoặc mục tiêu tổ chức. Ba mục tiêu hoạt động chính là: Bảo 
vệ tài sản, tuân thủ luật pháp và các quy định và tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ tài chính. 

Nội dung của HTKSNB bao gồm 5 thành phần: Môi trường kiểm soát (MTKS), đánh 
giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát (COSO, 2013). 

2.2.1 MTKS 
Hệ thống KSNB mạnh thường được bao bọc bởi các MTKS rủi ro mạnh (COSO, 

2013). Một MTKS tạo thành nền tảng của bất kỳ một HTKSNB, nó ảnh hưởng đến cách thức 
mà toàn bộ DN được quản lý, kiểm soát và vận hành (Oseifuah & Gyekye, 2013). Hơn nữa, 
MTKS tạo ra sắc thái chung trong đơn vị, nơi mà mỗi người tiến hành các hoạt động và thực 
hiện các nghĩa vụ kiểm soát của mình. Chính vì thế MTKS làm nền tảng cho các thành phần 
khác của KSNB (COSO, 2013). 

2.2.2 Đánh giá rủi ro 
Nhân viên, chủ DN và nhà quản lý có trách nhiệm thực hiện các hoạt động kiểm soát 

phải xác định rủi ro từ các nguồn nội bộ và bên ngoài. Đánh giá rủi ro liên quan đến quá trình, 
thủ tục khi tổ chức phải xác định và phân tích tất cả các rủi ro liên quan đến khả năng đạt 
được mục tiêu tổ chức (Cascarino, 2007). Quản lý đánh giá rủi ro là một phần của thiết kế và 
vận hành hệ thống KSNB để giảm thiểu rủi ro, cũng như hoạt động giám sát. Rủi ro là một 
tình huống không mong muốn phải được giảm nhẹ càng sớm càng tốt (Barlow, Helberg, 
Large, & Le Roux, 1995). 

2.2.3 Hoạt động kiểm soát 
Hoạt động kiểm soát chính là các chính sách và thủ tục nhằm đảm bảo các chỉ thị của 

nhà quản lý được thực hiện. Các hoạt động kiểm soát nhằm mục đích kiểm soát các rủi ro 
trước có thể xảy ra trước khi chúng thực sự xảy ra (Joseph và ctg., 2015). Hiệu suất rủi ro của 
các hệ thống KSNB là nhằm giảm thiểu bất kỳ rủi ro nào có thể cản trở việc hoàn thành 
nhiệm vụ của tổ chức (Mukumba, 2014). 

2.2.4 Thông tin và truyền thông 
Thông tin cần thiết cho mọi cấp độ trong DN để hoạt động kinh doanh và hướng đến 

việc đạt được các mục tiêu chung của DN về hoạt động. Mọi thông tin trong DN có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau (COSO, 2013). Thông tin cần được thông báo cho tất cả các bên liên 
quan kinh doanh để đảm bảo rằng các biện pháp KSNB đang hoạt động hiệu quả (Cascarino, 
2007). Việc giao tiếp với các bên liên quan khác ở bên ngoài và bên trong DN, điều rất quan 
trọng đối với các biện pháp KSNB hiệu quả (Mukumba, 2014).  

2.2.5 Giám sát 
Giám sát là một thành phần của khung KSNB, một HTKSNB cần được giám sát hoàn 

toàn để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Quá trình xem xét và giám sát HTKSNB phải được thực 
hiện thường xuyên trên cơ sở liên tục (Oseifuah & Gyekye, 2013). Cascarino (2007) cho rằng 
HTKSNB cần phải được kiểm tra để đánh giá giá trị của hiệu suất tổng thể trong một khoản 
thời gian nhất định. 
2.3 Hiệu suất rủi ro 

Hiệu suất rủi ro đề cập đến mức độ hiệu quả của các hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ 
để giám sát, giảm thiểu hoặc ngăn chặn sự xuất hiện của các rủi ro trong hoạt động của một tổ 
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chức (Johnstone, Gramling, & Rittenberg, 2012). Jackson và Stent (2010) cho rằng khuôn khổ 
để đánh giá rủi ro có thể xem xét rủi ro trong các loại sau đây: 

- Rủi ro chiến lược: Rủi ro liên quan đến việc áp dụng hoặc thay đổi chiến lược của 
DN, như là mở rộng quy mô sản xuất, mở thêm một thị trường mới ở nước ngoài, mua lại một 
công ty mới. 

- Rủi ro hoạt động: Rủi ro liên quan an toàn và môi trường kinh doanh của DN. 
- Rủi ro tài chính: Là bất kỳ dạng rủi ro nào liên quan đến tài chính, bao gồm các giao 

dịch tài chính, các khoản công ty vay của người khác có nguy cơ vỡ nợ.  
- Rủi ro thông tin: Rủi ro liên quan đến việc chuyển tiền điện tử để thanh toán cho chủ 

nợ hoặc các rủi ro liên quan đến thanh toán trực tuyến. 
- Rủi ro tuân thủ: Rủi ro liên quan đến quyết định của DN có thể dẫn đến vi phạm 

pháp luật, liên quan đến gây ô nhiễm môi trường, thuế. 
2.4 Hiệu quả kiểm soát rủi ro nội bộ 

Hiệu quả kiểm soát rủi ro nội bộ được hướng dẫn bởi các hoạt động KSNB (Jackson 
& Stent, 2010). Các hoạt động kiểm soát là các công cụ, cả thủ công và tự động, giúp ngăn 
ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro có thể cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức (Crouch, 
2012). Donelson, Ege và Mclnnis (2015) cho rằng các biện pháp KSNB không hiệu quả mở ra 
một không gian cho các nhà quản lý tham gia vào các hoạt động gian lận chủ yếu ở các DN có 
KSNB yếu kém.  
3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này dựa trên nghiên cứu tình huống định tính. Nghiên cứu tình huống đã 
được chứng minh là một phương pháp sử dụng tốt và hiệu quả cho nghiên cứu về kiểm soát 
rủi ro (Sunjka & Bindeman, 2011). 

Việc lấy mẫu của nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện 
có mục đích. Trong trường hợp lấy mẫu có mục đích thì mẫu sẽ cung cấp dữ liệu cần thiết để 
đạt được mục tiêu nghiên cứu đã được chọn. Theo Maree (2007) lấy mẫu có mục đích là mẫu 
của những người có nhiều khả năng cung cấp thông tin tốt nhất, để đáp ứng mục tiêu của 
nghiên cứu. Đối tượng khảo sát của nghiên cứu là chủ sở hữu và người quản lý của các DN da 
giầy. 

Dữ liệu được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn sâu và được phân tích theo cách 
tiếp cận chuyên đề để giúp giải quyết vấn đề nghiên cứu trong tầm tay. Nghiên cứu được thực 
hiện tại các DN da giầy, với mục đích tiếp cận nghiên cứu định tính chỉ có 5 DN da giầy được 
tiếp cận, quan sát người được phỏng vấn sẵn sàng tham gia. Các cuộc phỏng vấn kéo dài từ 30 
- 90 phút, với những người trả lời được tự do nói về các tình huống kiểm soát rủi ro nội bộ 
của họ, được hướng dẫn bằng bảng câu hỏi bán cấu trúc. Một cuộc phỏng vấn có thể được 
định nghĩa là cuộc gặp gỡ giữa mọi người, nơi người phỏng vấn được hỏi các câu hỏi để thu 
thập thông tin và tìm hiểu thêm về người được phỏng vấn (Maree, 2007). Cách tiếp cận này 
đã giúp cung cấp các tình huống tự nhiên theo hướng bất ngờ. 
4. Kết quả và thảo luận 

Sử dụng dữ liệu thu thập từ kết quả phỏng vấn sâu đối với nhà quản lý, kế toán trưởng, 
kế toán tổng hợp trong các DN da giầy, dữ liệu thu thập được sẽ đáng tin cậy. Độ tin cậy của 
dữ liệu cũng được củng cố bằng tổng quan tài liệu và khảo sát bằng bảng câu hỏi mở giúp 
người trả lời tự trả lời, giải thích các vấn đề. Các cuộc phỏng vấn cho phép cuộc trò chuyện 
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diễn ra tự nhiên hơn theo các hướng có khả năng bất ngờ, được hướng dẫn bởi các yếu tố 
kiểm soát rủi ro được giải thích rõ ràng. Các câu hỏi phỏng vấn theo hướng gắn liền với thực 
tiễn quản lý rủi ro tại các DN da giầy. Việc sử dụng các cuộc phỏng vấn sâu trong các cuộc 
thảo luận được ghi lại, để tăng cường độ tin cậy của các phát hiện. 

Phân tích bao gồm phân loại các loại rủi ro và nhóm các loại rủi ro thành các nhóm rủi 
ro theo định nghĩa của Coso 2013. Phân tích các dữ liệu thu thập được để tìm kiếm các chủ 
đề, trình tự, quy trình và các biểu mẫu đang được sử dụng tại các DN da giầy. 

Bảng 1: Danh sách các DN da giầy được chọn nghiên cứu tình huống 

Tên DN 
Đối tượng phỏng 

vấn 
Kinh 

nghiệm 
Nguồn vốn 

Đặc điểm sản xuất 
kinh doah 

Công ty Cổ phần Cao Su Màu Kế toán tổng hợp 8 năm Tư nhân Sản xuất và gia công 

Công ty SX HTD Bình Tiên Kế toán tổng hợp 10 năm Tư nhân Sản xuất và gia công 
Công ty Chang Shin Việt Nam 
TNHH 

Giám đốc Tài chính 15 năm Vốn đầu tư nước ngoai Gia công 

Công ty TNHH Pou Chen Kế toán trưởng 12 năm Vốn đầu tư nước ngoai Gia công 
Công ty TNHH Chí Hùng Kế toán tổng hợp 9 năm Vốn đầu tư nước ngoai Gia công 

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) 

 Trong Bảng 1, tác giả trình bày 5 DN được chọn làm nghiên cứu điển hình tại Đồng 
Nai và Bình Dương. Những người được phỏng vấn là những người có nhiều năm kinh nghiệm 
làm việc tại các DN da giầy, điều đó chứng minh những người cung cấp thông tin (người 
được phỏng vấn) hiểu rõ bản chất nghiên cứu về kiểm soát rủi ro nội bộ. Để chuyển đổi dữ 
liệu được khảo sát thành thông tin nghiên cứu hữu ích có liên quan, dữ liệu phỏng vấn được 
giải mã một cách cẩn thận và phân tích theo chủ đề của mỗi câu hỏi được phỏng vấn. Các dữ 
liệu sau đó được tóm tắt và diễn giải để phân loại các loại rủi ro và tiểu mục. Chúng được 
tổng hợp theo chủ đề và được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2: Phân loại rủi ro tại các DN da giầy 
Rủi ro hoạt động - Các nguy cơ không mong muốn từ những hoạt động lớn, như dữ liệu có thể bị mất trong quá trình hoạt động. 

- Nhân viên vắng, quản lý kém, các vấn đề liên quan đến chính trị. 
- Máy móc gặp trục trặc, hỏng hóc. 
- Trục trặc của thiết bị đo lường. 
- Tiến trình trong công việc không đạt được sự mong muốn. 
- Thiếu hụt nguyên vật liệu đầu vào, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ. 
- Đôi khi có vấn đề với xử lý nguyên vật liệu. 
- Lỗi hệ thống, tai nạn hoặc thương tích bất ngờ.  
- Rủi ro về chất lượng sản phẩm. 

Rủi ro liên quan đến 
nhà cung cấp 

- Sự chậm trễ trong quá trình cung cấp nguyên vật liệu của nhà cung cấp. 
- Sự thiếu hụt về nguyên vật liệu của nhà cung cấp. 
- Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. 
- Thiếu hụt lao động và nhân viên có tay nghề. 
- Thiếu hụt về vốn sản xuất. 

Rủi ro liên quan đến 
khách hàng 

- Các đơn hàng từ khách hàng chính giảm. 
- Khách hàng thanh toán chậm. 
- Phần mềm theo dõi bán hàng không hoạt động. 
- Đơn đặt hàng của khách hàng bị trễ do quá trình sản xuất của DN. 
- Biến động của đơn đặt hàng không phù hợp với năng lực sản xuất của DN. 
- Hàng tồn kho của DN bị hỏng. 

Rủi ro từ môi trường 
bên ngoài 

- Chính sách và quy định của pháp luật. 
- Khung pháp lý liên quan đến ngành da giầy. 
- Ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng rủi ro. 
- Thiên tai, hỏa hoạn bất ngờ. 
- Yếu tố rủi ro kinh tế, tỷ giá hối đoái, lãi suất… 
- Yếu tố văn hóa – xã hội. 
- Sự thay đổi công nghệ. 

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) 
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 Những phát hiện trong nghiên cứu chứng minh sự tồn tại của rủi ro hoạt động, rủi ro 
liên quan đến nhà cung cấp, rủi ro liên quan đến khách hàng, rủi ro từ môi trường bên ngoài 
trong các DN da giầy Việt Nam. Kết quả cho thấy sự đa dạng của các yếu tố rủi ro, nếu không 
được kiểm soát có thể gây ra tác động bất lợi đến sự tồn tại và hiệu quả hoạt động của các DN 
da giầy Việt Nam. 
 Kết quả cho thấy, một số loại rủi ro trong các nhóm rủi ro hoạt động, rủi ro liên quan 
đến nhà cung cấp, rủi ro liên quan đến khách hàng, rủi ro từ môi trường bên ngoài có ảnh 
hưởng đến chất lượng sản phẩm của các DN da giầy.  
 Khi kết hợp các rủi ro liên quan đến khách hàng với các rủi ro từ môi trường bên 
ngoài cho thấy, nguyên nhân của chúng phát sinh từ bên ngoài sự kiểm soát của DN. Chúng 
bao gồm: Chi phí nhân công leo thang, gánh nặng về các loại thuế, tội phạm và tham nhũng, 
hành vi trộm cắp của nhân viên và các hành vi quản lý sai trái không được đề cập đến trong 
các phần trả lời của người được phỏng vấn. Điều này cho thấy, có thể đây là những vấn đề 
nhạy cảm trong các DN da giầy.  
5. Kết luận và khuyến nghị 

 Các DN da giầy đang chịu áp lực rất lớn từ môi trường kinh doanh năng động và cạnh 
tranh cao, sự phát triển của khoa học công nghệ, những thay đổi liên tục trong nhu cầu hoạt 
động. Các thành phần kiểm soát rủi ro nội bộ có thể được thiết kế để giảm thiểu rủi ro và có 
thể đảm bảo độ tin cậy của các loại báo cáo, tuân thủ luật, chính sách và quy định. Các hoạt 
động quản lý rủi ro bảo vệ tổ chức, con người, tài sản và lợi nhuận của DN, chống lại sự tổn 
thất về tài sản và vật chất của DN, bằng cách lập kế hoạch, điều phối và chỉ đạo kiểm soát rủi 
ro nội bộ và các hoạt động giảm thiểu rủi ro. 

Tầm quan trọng của các HTKSNB ngày càng được nhấn mạnh, sự thất bại của các DN 
phát sinh từ việc kiểm soát rủi ro kém của HTKSNB. Các DN da giầy có nhu cầu lớn về tối 
ưu hóa HTKSNB để giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho 
DN. Các nhà quản lý có thể xem xét các phương pháp giảm thiểu rủi ro chung tùy vào điều 
kiện của DN thông qua giám sát liên tục các MTKS và điều chỉnh hệ thống kiểm soát rủi ro 
nội bộ. Các DN da giầy cần đặc biệt quan tâm đến hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ, kết hợp 
với chủ trương hiện tại của Nhà nước và mức độ chấp nhận rủi ro để tối ưu hóa khả năng 
kiểm soát rủi ro và cải tiến hoạt động cho DN mình. 

Hạn chế của nghiên cứu là nghiên cứu chỉ mới áp dụng nghiên cứu định tính tập trung 
vào các DN da giầy, hướng nghiên cứu tiếp theo nên xây dựng mô hình kết hợp nghiên cứu 
định lượng và nghiên cứu định tính, đồng thời mở rộng sang các loại hình DN khác để khả 
năng ứng dụng nghiên cứu rộng hơn.  
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SYSTEM OF INTERNAL CONTROLS RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS 
 

Ths. Đỗ Thị Bich Hồng* - Ths. Hồ Thị Yến Ly* 

* Viện Quản Lý - Kinh Doanh Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu 
Tóm tắt: 
Kiểm soát nội bộ (KSNB) trong quản trị rủi ro tại các NHTM trên thế giới đã áp dụng từ 
lâu, hoạt động này cho thấy được ưu điểm của việc kiếm soát nội bộ đối với quản lý của 
Ngân hàng thương mại (NHTM).Trong những năm gần đây, các NHTM Việt Nam cũng 
đang từng bước áp dụng KSNB trong quản trị rủi ro. 
Từ khóa: KSNB, kiểm toán, quản trị, rủi ro, NHTM. 
Abstract 
Internal controls in risk management at commercial banks around the world have long been 
applied, demonstrating the advantages of internal control over commercial banks' 
management. In recent years, Vietnamese commercial banks are gradually adopting internal 
controls in risk management. 
Keywords: Internal control, audit, management, risks, commercial banks.   
 

NHTM là loại hình trung gian tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền 
kinh tế. Sức khỏe của hệ thống ngân hàng có ảnh hưởng lớn tới sự vững mạnh của hệ thống 
tài chính quốc gia cũng như nền kinh tế nói chung. Trong những năm qua, hệ thống ngân 
hàng Việt Nam đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp 
vụ.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống NHTM Việt Nam bộc lộ những yếu 
kém trong điều hành và hoạt động nghiệp vụ.Hoạt động kinh doanh ngân hàng là loại hình 
kinh doanh có rất nhiều rủi ro, dễ bị tổn thương khi có gian lận và sai sót, ... Vì vậy, hoạt động 
KSNB tốt không những có thể trợ giúp cho các nhà quản lý ngân hàng trong việc ngăn chặn 
gian lận và sai sót mà còn trợ giúp cho kiểm toán độc lập có được những bằng chứng tin cậy 
trong việc đánh giá tính trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của ngân hàng. 

Trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng đã mở ra cơ hội cho các NHTM 
giao lưu, hợp tác kinh tế, có điều kiện tiếp cận trình độ quản lý, trình độ công nghệ của các 
NHTMcác nước phát triển. Vì vậy, việc đảm bảo tính bền vững và ổn định trong phát triển 
cũng như đảm bảo một hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn và lành mạnh, sử dụng nguồn 
lực có hiệu quả, vấn đề cần phải giải quyết một cách tốt nhất đó là tăng cường nâng cao hiệu 
quả công tác quản trị rủi ro, cụ thể là nâng cấp hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ (KTNB) 
để trở thành cơ chế tự phòng chống rủi ro quan trọng của NHTM. 

1. KSNB và quản trị rủi ro của NHTM 

Theo thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống KSNB của NHTM, chi 
nhánh NHTM nước ngoài bắt đầu có hiệu lực 01/01/2019 một trong những nhiệm vụ quan 
trọng được đưa ra của công tác kiểm soát, KTNB là đảm bảo cho việc phòng ngừa, phát hiện, 
xử lý kịp thời những rủi ro từ đó đạt được yêu cầu, mục đích kinh doanh của NHTM. 

1.1- Rủi ro của NHTM và yếu tố quyết định tính chất rủi ro 
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NHTM là một tổ chức trung gian tài chính kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt đó là tiền 
tệ nên có tính chất và mức độ rủi ro cao. Trong thực tế, NHTMđối diện với rất nhiều loại rủi 
ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất. 

Với sản phẩm kinh doanh hết sức nhạy cảm của mình trong môi trường kinh tế, 
NHTM chịu sự tác động rất lớn của những biến động kinh tế vĩ mô. Khi môi trường thay đổi 
thì tính chất rủi ro cũng sẽ thay đổi theo; Các yếu tố bên trong của ngân hàng như trình độ 
quản lý, đội ngũ kiểm soát, kiểm toán viên, bộ phận quản lý rủi ro, công nghệ, vốn,… nếu 
thay đổi theo kịp thời và phù hợp thì năng lực đối phó với các rủi ro của ngân hàng cũng sẽ 
trở nên tốt hơn. 

Rủi ro đối với NHTM gồm: 

Rủi ro tín dụng: Rủi ro phát sinh do khách hàng không thực hiện đúng theo hợp đồng-
Chậm trả nợ; Trả nợ không đủ; Không trả nợ. 

Rủi ro thị trường: Chính sách kinh tế vĩ mô; Cơ sở hạ tầng tài chính; Cơ sở hạ tầng hệ 
thống pháp luật; Độ tin cậy hệ thống pháp luật; Tính tuân thủ đối với hệ thống quản lý; Uy 
tín; Rủi ro quốc gia. 

Rủi ro hoạt động: Gian lận, lừa đảo từ nội bộ; Gian lận, lừa đảo từ bên ngoài; Lỗi thực 
hiện của cán bộ và điều kiện an toàn tại các điểm hoạt động; Khách hàng, sản phẩm, dịch vụ; 
Hệ thống giao dịch bị đình trệ, hư hỏng; Lỗi do quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhân viên và 
quá trình quản lý. 

Rủi ro thanh khoản: Sự không cân đối về tài sản có và tài sản nợ; Sự nhạy cảm của tài 
sản tài chính với những thay đổi lãi suất. 

Rủi ro lãi suất: Chênh lệch thời điểm ấn định mức lãi suất mới của tài sản và nguồn 
vốn; Thay đổi mối quan hệ giữa các mức lãi suất thị trường khác nhau của các tài sản và 
nguồn vốn khác nhau; Thay đổi mối quan hệ lãi suất ở các kì hạn khác nhau; Thay đổi lựa 
chọn của khách hàng về duy trì kỳ hạn còn lại của các tài sản và nguồn vốn (khách hàng vay 
trả gốc trước hạn hoặc khách hàng gửi tiền rút gốc trước hạn). 

Xét trên phạm vi quốc tế, tính chất rủi ro mới đã có những thay đổi đáng kể. 

- Rủi ro kinh tế vĩ mô đối với ngân hàng tại các nền kinh tế mới nổi là lớn hơn rất 
nhiều so với các nền kinh tế phát triển. Nguyên nhân là khả năng hạn chế duy trì các cân đối ở 
các nền kinh tế này trước các diễn biến về giá cả nhiều mặt hàng quan trọng trên thị trường 
thế giới biến động thất thường; Hay sự tác động của các diễn biến kinh tế vĩ mô của nền kinh 
tế Hoa Kỳ đến các nước nhỏ, phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Các cú sốc đối khu vực ngân hàng là 
rộng hơn và mức độ tác động lớn hơn trước kia khá nhiều. 

- Rủi ro tín dụng trên phạm vi toàn thế giới: Tín dụng cho khu vực hộ gia đình, tín 
dụng tiêu dùng đang gia tăng đáng kể trên toàn thế giới. Trước các diễn biến về kinh tế vĩ mô, 
giá tài sản có sự thay đổi nhiều, điều này đã manglại các rủi ro đối với rủi ro tín dụng. Rủi ro 
đối với danh mục tín dụng ngân hàng trên sổ sách do giá tài sản (chứng khoán, nhà đất, bất 
động sản...) có sự thay đổi quá nhiều. Cuộc khủng hoảng tín dụng cho vay thế chấp nhà ở Hoa 
Kỳ năm 2008 (khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn) là một minh chứng cho rủi ro này. Cũng 
chính từ cuộc khủng hoảng ở Mỹ, các mô hình ngân hàng hướng tới các “hoạt động ngoại 
bảng” và sự phát triển của các công cụ mới, các công cụ phái sinh, các “sáng tạo tài chính” 
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hay sự thần kỳ của chứng khoán hóa các khoản vay cũng như hoạt động trên cơ sở đòn bẩy tài 
chính rất cao đã vô hiệu hóa các cơ quan kiểm soát rủi ro của NHTM mà trước tiên là hoạt 
động KSNB. Như vậy, bài học rút ra là các rủi ro ngoại bảng cần quan tâm thì công tác KSNB 
cũng cần phải xem xét, tăng cường và hoàn thiện quy trình kiểm soát của mình một cách cẩn 
trọng đối với cả các tài sản ngoại bảng. 

Đồ thị 1: Dư nợ tín dụng/GDP quốc gia năm 2016 

 

 
 

Đồ thị 2: Dư nợ của toàn bộ nền kinh tế/GDP năm 2015 
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1.2- Kiểm soát, KTNB và tính chất của rủi ro trong kinh doanh của NHTM 

Trong thời gian gần đây cho thấy tính chất rủi ro trong hoạt động NHTM có sự thay 
đổilớn do đó các NHTM mà trước tiên là hệ thống kiểm soát, KTNB cần có sự thay đổi thích 
nghi. Vì hệ thống này có một vai trò, vị trí quan trọng quyết định đến sự thành bại của ngân 
hàng.Các ngân hàng hiện đại trên thế giới ngày càng quan tâm đến mức độ đầy đủ, tính hiệu 
lực và hiệu quả của hệ thống KSNB.  

Hệ thống KSNB bao gồm 5 cấu phần, cụ thể: là môi trường kiểm soát, hệ thống quản 
lý và đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, hệ thống thông tin và cơ chế trao đổi thông tin, và 
cơ chế giám sát hoạt động kiểm soát. 

Môi trường kiểm soát là nền tảng cho toàn bộ các cấu phần của hệ thống KSNB, bao 
gồm cơ cấu tổ chức, cơ chế phân cấp, phân quyền, các chính sách, thông lệ về nguồn nhân 
lực, đạo đức nghề nghiệp, năng lực, cách thức quản trị, điều hành của các cấp lãnh đạo. 
Những tính chất mới trong rủi ro này có thể là do điều kiện nền kinh tế, hệ thống tài chính 
ngân hàng Việt Nam đã phát triển ở mức cao hơn về chiều sâu, do tính đa dạng và mức độ 
phức tạp hơn, do có sự hội nhập quốc tế sâu rộng hơn 

Tăng trưởng kinh tế dựa vào nguồn vốn cung ứng và rủi ro của ngân hàng: 
Trách nhiệm dẫn vốn dài hạn cho nền kinh tế thuộc về thị trường chứng khoán nhưng 

hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện vẫn đang là kênh dẫn vốn cả ngắn hạn và dài hạn cho nền 
kinh tế.Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mô hình tăng trưởng của Việt Nam là mô hình 
phụ thuộc vào quy mô vốn đầu tư, trong đó chủ yếu dựa vào tín dụng từ khu vực ngân hàng. 
Gánh nặng cung cấp vốn cho nền kinh tế đặt lên hệ thống các tổ chức tín dụng và đặc biệt là 
các NHTM ngày càng lớn, tỉ lệ tín dụng so với GDP tăng liên tục trong giai đoạn 2012-2015 
(năm 2012: 95,2%; năm 2013: 97%; năm 2014: 100%; năm 2015: 111,1%). Trong khi đó, tỉ 
lệ này ở một số nước chỉ khoảng trên dưới 50%, tiêu biểu như: Indonesia (36,5%), Philippines 
(39,1%), Ấn Độ (51,6%) … Điều này đặt ra áp lực lớn và có khả năng gây tác động tiêu cực 
cho nền kinh tế vĩ mô. Nhận xét về việc cung ứng vốn cho nền kinh tế của ngành ngân hàng 
năm 2016, báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, hệ thống tài chính cung 
ứng khoảng 1.230 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế. Trong đó, khu vực ngân hàng cung ứng 
68,1%. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực, năng lực cung ứng vốn của hệ thống tài 
chính Việt Nam còn hạn chế.Điều này cho thấy, việc cung ứng vốn đang phụ thuộc chủ yếu 
vào hệ thống ngân hàng, trong khi tiềm năng từ các thị trường chứng khoán và trái phiếu là rất 
lớn nhưng vẫn chưa thể phát huy.Điều này đặt ra quá nhiều gánh nặng lên “vai” các NHTM. 
Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu kéo dài, đây sẽ trở thành điểm nghẽn cho phát triển 
kinh tế. Nguyên nhân do nguồn vốn của các DN (DN) Việt Nam vẫn chiếm trên 50% là đi vay 
ngân hàng, trong khi trình độ công nghệ còn yếu kém, thiếu kinh nghiệm, kiến thức kinh 
doanh… nên rất dễ phát sinh nợ xấu, gây ảnh hưởng tới toàn hệ thống. 

Hội nhập sâu và rộng hơn cùng với nó là rủi ro ngân hàng cũng gia tăng.  
Từ khi Việt Nam gia nhập WTO và theo cam kết, khu vực ngân hàng đã được mở cửa 

khá nhanh. Các ngân hàng 100 vốn nước ngoài đã được phép thành lập ở Việt Nam; Các chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài hiện đã được hoạt động tiền VND rộng hơn những năm 1995 - 
2005 rất nhiều (như mức độ huy động VND, đặt ATM ngoài trụ sở chính,...). Nhà đầu tư nước 
ngoài cũng được tham gia mua cổ phần của các DN trong nước lên tới 49% tổng vốn chủ sở 
hữu. 
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Riêng đối với khu vực ngân hàng, mức tham gia của nhà đầu tư nước ngoài hiện còn 
hạn chế ở tỷ lệ 30% (nhưng rất có thể, trong quá trình cơ cấu lại khu vực ngân hàng, có thể 
các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào khu vực ngân hàng với tỷ lệ cao hơn).Cũng ngay từ 
năm 2007, Việt Nam đã có được dòng ngoại tệ chảy vào khá lớn. Tuy nhiên, thực tế đã cho 
thấy khả năng hấp thụ và quản lý dòng vốn vào lại là một điểm đáng quan ngại ở cả khu vực 
ngân hàng, khu vực DN và hơn thế nữa là ở góc độ vĩ mô: Dự trữ ngoại hối quốc gia biến 
động, bong bóng giá bất động sản, bong bóng giá chứng khoán, sự bùng nổ tiêu dùng, bùng 
nổ tín dụng. Trên thực tế, nhiều ngân hàng đã đối mặt với mức độ rủi ro ngoại hối cao do 
năng lực của bộ phận quản lý rủi ro cũng như của KSNB của các ngân hàng đã tỏ ra yếu kém, 
bất cập trước các loại rủi ro mới liên quan đến các giao dịch ngoại hối của ngân hàng. 

Mức độ phát triển của khu vực tài chính tiền tệ quá nóng so với năng lực giám sát, 
quản lý và KSNB của ngân hàng. 

Đến nay, khu vực tài chính tiền tệ Việt Nam đã có mức tăng trưởng rất mạnh, Các 
NHTM đã có tăng trưởng tài sản và tăng trưởng tín dụng rất mạnh (thậm chí một số NHTM ở 
mức quá nóng.Theo báo cáo tổng quan thị trường tài chính của Uỷ ban Giám sát Tài Chính 
Quốc gia (UBGSTC), năm 2017 tín dụng tăng 18,7% so với năm 2016 và đã hỗ trợ tích cực 
cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn có xu hướng giảm 
sau khi tăng liên tục trong giai đoạn 2013 - 2016, chiếm 53,7% tổng tín dụng (năm 2016 là 
55,1%). 

 
 
Sự phát triển nhanh chóng của các NHTM, đi đôi với sự ra đời và bùng nổ của thị 

trường chứng khoán (chuyển giao cổ phần - hay sở hữu ngân hàng trở nên dễ dàng hơn, nhanh 
hơn và hấp dẫn hơn, liên quan đến quyền lợi và lợi ích lớn hơn...). Quan sát thị trường cho 
thấy, tình trạng này đã làm cho diễn biến về sở hữu ngân hàng trở nên vô cùng phức tạp. Trên 
thực tế, thời gian qua ở khu vực ngân hàng Việt Nam, nhiều khái niệm mới đã được hình 
thành hay ra đời như “lợi ích nhóm” trong ngân hàng, “sở hữu chéo” trong ngân hàng; gian 
lận ngân hàng, thâu tóm ngân hàng, vốn ảo, tập đoàn tài chính ngân hàng - DN sản xuất (quan 
hệ chằng chịt về kinh tế, về kế toán tài chính và về mặt lợi ích giữa các bên có liên quan)... 
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Thách thức từ thị trường chứng khoán đối với hệ thống kiểm soát của ngân hàng 

Thực tế cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển khá mong manh và 
chưa hỗ trợ tốt cho khu vực ngân hàng. Khi chưa có thị trường chứng khoán, chúng ta vẫn kỳ 
vọng vào sự ra đời của thị trường chứng khoán và thị trường này sẽ hỗ trợ, giảm áp lực vốn và 
giảm thiểu rủi ro cho khu vực ngân hàng, tăng khả năng quản lý rủi ro cho các NHTM và tăng 
thanh khoản cho nền kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của thị trường so với năng 
lực giám sát và quản lý phù hợp thì tác dụng hỗ trợ của thị trường chứng khoán cho khu vực 
ngân hàng dường như rất ít, thậm chí làm tăng rủi ro cho khu vực ngân hàng. Các chính sách 
của NHNN trong thời gian qua hướng tới hạn chế hay kiểm soát chặt chẽ việc cho vay đầu tư 
chứng khoán và bất động sản là phản ánh quan điểm của cơ quan lập chính sách nhận định, 
đánh giá về tác động tiêu cực của thị trường chứng khoán đến khu vực ngân hàng. Những 
năm 2007 - 2008, dư nợ cho vay chứng khoán của khu vực ngân hàng lên khá cao; có NHTM 
lên tới 30% tổng dư nợ; năm 2017 thì lượng tín dụng cho vay chứng khoán của hệ thống ngân 
hàng là 10.000 tỷ, giảm 40% so với thời điểm cuối năm 2016. Dòng vốn chảy vào thị trường 
chứng khoán thời gian qua có sự đóng góp đáng kể từ khối các nhà đầu tư nước ngoài. Lũy kế 
10 tháng đầu năm 2017, khối ngoại mua ròng 1 tỷ 426 triệu USD, bao gồm 811 triệu USD trái 
phiếu và 615 triệu USD cổ phiếu.Kiểm soát dòng vốn tín dụng vào các kênh đầu tư rủi ro như 
chứng khoán, bất động sản là một trong các vấn đề các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. 
Các quy định hiện nay cũng đã có các biện pháp kiểm soát chặt đối với cho vay chứng khoán 
như chỉ cho phép các TCTD phải có nợ xấu dưới 3% mới được cho vay đầu tư kinh doanh 
chứng khoán.  Điều này cũng tương tự đối với lĩnh vực bất động sản.NHNN đã nâng hệ số rủi 
ro đối với cho vay lĩnh vực bất động sản, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được tăng 
lên cũng hạn chế nguồn vốn đi vào kênh đầu tư này. 

1.3 - Đánh giá về công tác kiểm soát, KTNB trong NHTM 

Với đặc thù trong hoạt động kinh doanh của mình, NHTM muốn uốn nắn và phát hiện 
kịp thời những sai sót nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh và uy tín của mình, ngoài những 
biện pháp thanh tra, kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước mà đòi hỏi các ngân 
hàng còn phải thiết lập một hệ thống kiểm soát, KTNB hiệu quả. Hệ thống này được coi là bộ 
phận quan trọng trong quản trị rủi ro của ngân hàng. Đặc biệt là các ngân hàng hiện đại trên 
thế giới ngày càng quan tâm đến mức độ đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống 
KSNB.  

Trên cơ sở thực trạng hệ thống kiểm soát, KTNB của hệ thống NHTM, có thể đưa ra 
một số đánh giá ở một số khía cạnh nhất định. 

Trước tiên, hệ thống kiểm soát, KTNB được thiết lập cần phải đạt được mục tiêu: 

- Bảo đảm cho ngân hàng hoạt động tuân thủ pháp luật và các quy định, quy trình nội 
bộ về quản lý và hoạt động, và các chuẩn mực đạo đức do ngân hàng đặt ra.  

- Đảm bảo mức độ tin cậy và tính trung thực của các thông tin tài chính và phi tài 
chính.  

- Bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản và các nguồn lực một cách kinh tế và hiệu quả.  

- Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu do Ban lãnh đạo ngân hàng đề ra. 
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Hệ thống KSNB gồm có 5 bộ phận cấu thành: (1) Môi trường kiểm soát; (2) Hệ thống 
quản lý và đánh giá rủi ro; (3) Hoạt động kiểm soát; (4) Hệ thống thông tin và cơ chế trao đổi 
thông tin; (5) Cơ chế giám sát hoạt động kiểm soát. Do đó việc đánh giá cũng sẽ dựa trên 5 bộ 
phận cấu thành. 

Môi trường kiểm soát:  

Các NHTM hiện nay đã xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô và đặc điểm 
hoạt động của mình. Tuy nhiên, việc mô tả công việc cụ thể và trách nhiệm của từng thành 
viên, đặc biệt là các thành viên chủ chốt chưa được xây dựng rõ ràng. Nguyên tắc bất kiêm 
nhiệm chưa được tuân thủ chặt chẽ, đặc biệt ở các chi nhánh nhỏ. 

Các quy định liên quan đến việc tuyển dụng nhân viên có trình độ và đạo đức tốt; Tạo 
môi trường để phát huy hết năng lực của nhân viên; Giữ chân nhân viên giỏi chưa được cụ thể 
hóa trong các quy chế của ngân hàng. Việc đề bạt dựa trên đánh giá định kỳ về hiệu quả công 
việc thể hiện cam kết của đơn vị trong việc bổ nhiệm những nhân sự có khả năng vào những 
trọng trách cao hơn. 

Chất lượng môi trường kiểm soát trong các NHTM hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập:  

- Hầu hết các NHTM chưa chú trọng đến việc quy định, truyền thông về tính chính 
trực và các giá trị đạo đức.  

- Ban Quản trị chưa thực sự quan tâm tới việc duy trì và phát triển KSNB trong ngân 
hàng.  

- Không phải lúc nào Ban Giám đốc cũng thận trọng trong việc xây dựng các ước tính 
kế toán như trong việc phân loại nợ, trích lập dự phòng. 

Quy trình đánh giá rủi ro: 
Mặc dù, NHTM đã xây dựng những văn bản trong việc đánh giá rủi ro. Tuy nhiên, 

NHTM chưa thực sự chủ động vào việc nhận diện rủi ro, thường tập trung vào việc phát hiện 
và giảm thiểu rủi ro. 

Nhóm 10 NHTM được lựa chọn triển khai Basel 2 từ cuối năm 2015 bao gồm BIDV, 
VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank, Sacombank 
và VIB đã thành lập Ban quản lý rủi ro, khối quản lý rủi ro; Việc áp dụng Basel 2 sẽ được 
hoàn thành vào năm 2018, sau đó sẽ áp dụng rộng rãi cho các NHTM khác.  

Nhiều NHTM đã xây dựng chính sách quản lý rủi ro liên quan đến các hoạt động tiềm 
ẩn nhiều rủi ro như: Chính sách quản lý rủi ro thanh khoản, chính sách quản lý rủi ro lãi suất, 
chính sách quản lý rủi ro thị trường…; Cũng như các kế hoạch ứng phó khi các sự cố đó xảy 
ra. Tuy nhiên việc xây dựng những văn bản đánh giá rủi ro chưa thực sự chủ động vào việc 
nhận diện rủi ro, thường tập trung vào việc phát hiện và giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, các 
NHTM chưa thực sự quan tâm tới các yếu tố có thể dẫn tới rủi ro như: Có những thay đổi 
trong môi trường hoạt động, sự xuất hiện nhân sự mới, đặc biệt là nhân sự cấp cao, áp dụng 
công nghệ mới và mô hình kinh doanh mới, thay đổi chính sách kế toán. 

Hoạt động kiểm soát: 
Nhìn chung, các NHTM đã ban hành các quy định, tuy nhiên chưa thực sự mô tả đầy 

đủ nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chức của mình. Tại một số tổ chức tín dụng có tình 
trạng: thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) tham gia trực tiếp vào việc phê duyệt các 
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giao dịch/quyết định kinh tế cụ thể. Bên cạnh đó, các cách thức kiểm soát khác nhau tại ngân 
hàng chưa được áp dụng một cách đầy đủ và thường xuyên.Các NHTM đã xây dựng quy trình 
nghiệp vụ đầy đủ, thiết lập các chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai 
phạm nhưng tính hiệu lực của các hoạt động kiểm soát phụ thuộc rất nhiều vào sự tuân thủ 
các quy định từ phía cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ nhân viên vẫn còn yếu kém 
và không theo kịp về chất lượng của một cán bộ làm KSNB. Số lượng cán bộ này đang có dấu 
hiệu thiếu hụt trầm trọng. Do đó, vẫn còn xảy ra nhiều sai phạm trong các hoạt động của ngân 
hàng, khi nhân viên lợi dụng điểm yếu, những lỗ hổng trong hệ thống KSNB. 

Các NHTM chưa chú trọng đến hoạt động kiểm soát môi trường hoạt động công nghệ 
thông tin qua chiến lược phát triển phát triển công nghệ thông tin, thủ tục thiết lập và phát 
triển chương trình; Thủ tục sử dụng báo cáo bất thường, thiết lập đường dây nóng để kịp thời 
phát hiện và xử lý các vấn đề bất thường, các sai sót do gian lận và nhầm lẫn; Thủ tục yêu cầu 
các cấp quản lý trung gian báo cáo ngay với lãnh đạo mọi trường hợp gian lận, nghi ngờ gian 
lận, vi phạm nội quy, quy định của ngân hàng cũng như các quy định pháp luật làm giảm uy 
tín và gây thiệt hại về kinh tế cho ngân hàng... quy trình cấp tín dụng, giám sát thực hiện hợp 
đồng tín dụng cũng chưa được tuân thủ đầy đủ:  

Hệ thống thông tin và cơ chế trao đổi thông tin 

Hiện nay trong các NHTM, với đặc điểm quy mô lớn, cơ cấu tổ chức bao gồm nhiều 
chi nhánh, phòng giao dịch thì việc thiết lập các kênh thông tin hiện nay còn nhiều hạn chế. 
Trong một NHTM thì thông tin chủ yếu diễn ra theo một chiều từ trên xuống dưới. Một số bộ 
phận chưa đảm bảo việc thực hiện các thủ tục bởi cán bộ có trình độ chuyên môn. 

Hầu hết các NHTM đã chú trọng xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, phát triển hệ 
thống thông tin quản lý nội bộ, nâng cấp phù hợp với quy mô hoạt động và yêu cầu quản trị 
điều hành ngân hàng, xây dựng hệ thống dự phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống công 
nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm dịch vụ, áp dụng khoa học công nghệ vào 
quy trình quản lý hiện đại. 

Việc xây dựng các quy trình công nghệ thông tin được tiến hành trong NHTM đa số 
bởi các chuyên gia công nghệ thông tin. Tuy nhiên, có một số bộ phận chưa đảm bảo việc 
thực hiện các quy trình bởi cán bộ có trình độ chuyên môn... 

Cơ chế giám sát hoạt động kiểm soát 
Về cơ bản các NHTM hiện nay chưa thực hiện duy trì thành phần giám sát các kiểm 

soát. Các nhà quản lý cấp cao chưa thực sự quan tâm tới việc kiểm soát thường xuyên trong 
quá trình hoạt động thường chỉ khi có những sự kiện bất thường xảy ra thì mới thực hiện kiểm 
soát.Bộ phận KTNB về cơ bản đều được thành lập ở tất cả các NHTM.Tuy nhiên, cán bộ 
thuộc bộ phận này thường không đảm bảo số lượng phù hợp với quy mô của ngân hàng.Hoạt 
động của bộ phận KTNB đã tiến hành kiểm tra một số hoạt động, một số đơn vị tại ngân hàng 
và phát hiện tồn tại, thiếu sót và kiến nghị các biện pháp khắc phục. 

Các NHTM đã có quy định về thực hiện đánh giá hệ thống KSNB nội bộ định kỳ 
nhưng báo cáo chưa đi sâu đánh giá các nguyên tắc căn bản của hệ thống KSNB mà chủ yếu 
mô tả cơ cấu tổ chức của ngân hàng, tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch kiểm toán trong 
năm; rà soát hệ thống các văn bản, quy định nội bộ…; Vai trò của các đơn vị trong hệ thống 
quản trị rủi ro còn hạn chế... 
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2. Một số ý kiến về công tác kiểm soát, KTNB tại NHTM  

Nhìn chung hệ thống kiểm soát, KTNB của các NHTM đã được xây dựng phù hợp với 
yêu cầu về mặt pháp luật, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế do: 

(1) Công tác KSNB không theo kịp sự phát triển quá nhanh của các hoạt động NHTM, 
đặc biệt là trình độ của cán bộ làm công tác kiểm soát. 

(2) Thiếu hụt nguồn nhân lực trong công tác kiểm soát, KTNB. 

(3) Hệ thống KSNB và các định chế giám sát khác tại một số ngân hàng có dấu hiệu bị 
“vô hiệu hóa”. 

(4) Thiếu các đánh giá trong hệ thống kiểm soát, kiểm toán độc lập. 

(5) Bất cập trong hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp và quy định pháp lý liên quan, sự 
mâu thuẫn và xung đột lợi ích. 

(6) Mối quan hệ kiểm soát giữa cơ quan quản lý nhà nước, các NHTM và công ty 
kiểm toán chưa chặc chẽ. 

Trên cơ sở những hạn chế đó, chúng tôi đưa ra một số ý kiến hoàn thiện kiểm soát, 
KTNB trong quản trị rủi ro của NHTM: 

- Môi trường kiểm soát: Cần quan tâm đặc biệt đến cơ cấu lại và nâng cao năng lực 
quản lý, giám sát rủi ro của hệ thống KSNB theo hướng. Tăng cường năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ, đảm bảo tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của hệ thống này. Xây dựng hệ thống 
kiểm soát, KTNB đầy đủ, hiệu quả; phối hợp các bộ phận liên quan, bổ sung các công cụ 
quản lý tiên tiến, giảm thiểu sai sót mang tính đạo đức nghề nghiệp. 

- Quy trình đánh giá rủi ro: Quán triệt nguyên tắc tăng vốn cho ngân hàng trong thời 
gian tới (bất kể hình thức nào); Hay mở rộng tín dụng, mở chi nhánh, triển khai nghiệp vụ 
mới… phải đi đôi với tăng cường quản trị mà trong đó có hệ thống KSNB cần phải tăng 
cường tương xứng.Xây dựng hệ thống kênh thông tin đầy đủ nhằm phân tích, đánh giá, nhận 
diện rủi ro kịp thời để tránh, không chỉ là ngăn ngừa và phát hiện như hiện tại. Xây dựng hệ 
thống lỗi, sai phạm của các nghiệp vụ. 

- Hoạt động kiểm soát: Đảm bảo đội ngũ kiểm soát viên nội bộ ngân hàng có đủ năng 
lực và đồng đều trong điều kiện hệ thống ngân hàng đang phát triển cả về chiều rộng và chiều 
sâu. NHNN và các cơ quan có thẩm quyền liên quan cần đưa ra tiêu chuẩn nghề nghiệp về 
KSNB, KTNB tại các ngân hàng (với chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp tương 
ứng). Người thực hiện công tác KSNB cần được đào tạo và cấp chứng chỉ. Đây được coi như 
chứng chỉ hành nghề đối với kiểm soát viên tại ngân hàng để đảm bảo yêu cầu về trình độ và 
năng lực; Các tổ chức tín dụng phải đảm bảo số lượng tối thiểu về kiểm soát viên, đảm bảo 
tính độc lập với việc bảo đảm mức thu nhập hợp lý cho kiểm soát viên… nhằm khuyến khích 
cán bộ làm ở vị trí này một cách trách nhiệm. 

- Hoạt động thông tin và cơ chế trao đổi thông tin: Nâng cấp hệ thống công nghệ 
thông tin, phát triển hệ thống quản lý nội bộ, nâng cấp hệ thống ngân hàng, xây dựng và thiết 
lập văn hóa kiểm soát cẩn trọng trong hoạt động ngân hàng tại các ngân hàng. Do hoạt động 
ngân hàng là loại hình đặc thù, do đó cần phải đảm bảo rằng tất cả các khâu trong hoạt động 
ngân hàng ở các ngân hàng, ở các chi nhánh… phải có KSNB và tách biệt với hoạt động kinh 
doanh trực tiếp của ngân hàng. Hàng năm, đội ngũ KSNB phải được đào tạo, bồi dưỡng cập 
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nhật về nghiệp vụ, giới thiệu về sản phẩm mới, tình hình rủi ro mới. Đối với người quản lý 
ngân hàng, từ cấp phó giám đốc chi nhánh trở lên (đến Hội đồng quản trị ngân hàng), nhất 
thiết phải qua lớp KSNB cho cấp quản lý, hoặc quản lý rủi ro ngân hàng ở mức tương xứng.  

- Cơ chế giám sát hoạt động kiểm soát: Cần có nghiên cứu quy mô, đủ tầm đánh giá 
về vai trò của KSNB tại các NHTM trong thời gian vừa qua, trên cơ sở đó có các đề xuất cụ 
thể về đổi mới phù hợp trong những năm tới. Ngoài ra để đảm bảo tính minh bạch và tăng 
cường sự giám sát của HĐQT, ngân hàng cần phải tách bạch giữa chức năng giám sát của 
HĐQT với chức năng điều hành kinh doanh của Ban Điều hành, thành viên HĐQT không nên 
trực tiếp phê duyệt các giao dịch kinh tế cụ thể. 

- Về phía cơ quan Nhà Nước: NHNN cần ban hành các văn bản hướng dẫn trong việc 
đánh giá hệ thống kiểm soát, KTNB, cũng như phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các NHTM cũng như hoạt động 
kiểm toán, lập báo cáo tài chính của các NHTM Việt Nam. Tiến hành các buổi hội thảo, tọa 
đàm để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết kế, cũng như vận hành hệ thống 
KSNB trong các NHTM. Xây dựng các khóa đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho các cán 
bộ chuyên trách về KSNB. 

------------------------------------ 

Tài liệu tham khảo 
1- Basel Committee on Banking Supervision (2011). 

2- Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống KSNB của NHTM, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. 

3- Vũ Thuý Ngọc, Hệ thống KSNB của một số ngân hàng hiện đại. Tạp chí Ngân hàng số 9/2006. 

4- Các tài liệu khác tài chính khác. 

5-  Báo cáo Ban kiểm soát các NHTM nhà nước Việt Nam các năm. 

6- Kpmg.com.vn, Báo cáo kiểm soát về ngành Ngân hàng Việt Nam. 
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NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG  
THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CHÈ  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

TS.Trần Thị Nhung* - TS.Nguyễn Thị Lan Anh* 

* Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh 

Tóm tắt 

Công tác tổ chức hệ thống thông tin (HTTT)  kế toán quản trị (KTQT) giữ vai trò quan 
trọng,  là nền móng cho hoạt động thành công của một tổ chức. Khi công nghệ thông tin 
(CNTT) phát triển tiến bộ, các hệ thống kế toán thủ công đã dần trở nên không đáp ứng đủ 
cho nhu cầu của quyết định (Brecht và Martin, 1996). Do đó, các doanh nghiệp (DN) trong 
nền kinh tế xem HTTT ứng dụng CNTT như một phương tiện để đảm bảo lưu thông hiệu 
quả. Dòng chảy thông tin lưu thông hiệu quả và việc tăng cường hiệu quả việc ra quyết 
định quyết định quản lý, từ đó làm tăng khả năng đạt được mục tiêu chiến lược của DN 
(Manson, McCartney, và Sherer, 2001). Thông qua kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 
đến HTTT KTQT tại 33 DN sản xuất và chế biến Chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bài 
viết vận dụng phương pháp phân tích, so sánh đánh giá thực trạng và phân tích ảnh 
hưởng của các yếu tố tới HTTT KTQT tại các DN sản xuất và chế biến Chè trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 
HTTT KTQTị tại các DN này. 

Từ khóa: HTTT, KTQT, DN sản xuất và chế biến Chè. 

 

Giới thiệu 

Trong sự phát triển của nền kinh tế, thông tin được xem là dòng máu của tổ chức, là 
mạch gắn những bộ phận của tổ chức lại với nhau. Mọi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 
nói chung và công tác quản trị nói riêng, đều cần có thông tin và theo quan điểm quản trị hiện 
đại thông tin được xem như là một nguồn lực thứ tư của một tổ chức. Thông tin trong DN 
được cung cấp bởi nhiều phòng chức năng khác nhau, trong đó thông tin KTQT được xem là 
then chốt và là nguồn cung cấp thông tin thường xuyên cho quản trị nội bộ DN. Trong DN, 
thông tin tồn tại ở nhiều dạng và phục vụ các mục đích khác nhau cho nhà quản trị, giúp NQT 
tạo ra giá trị cho DN. 

Với lịch sử phát triển từ lâu đời cho đến nay, đặc biệt sau Festival Trà quốc tế Thái 
Nguyên Việt Nam, các năm 2011, 2013 và 2015 vị thế ngành Chè và người làm Chè Thái 
Nguyên đã được cả nước và trên thế giới biết đến nhiều hơn. Sản phẩm Chè đã có những 
bước ngoặt lớn trong công tác sản xuất, chế biến và xuất khẩu ra các nước trên thế giới. Gắn 
liền với sự phát triển trên các DN sản xuất và chế biến (SX&CB) Chè trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên cũng đã và đang phấn đấu tạo ra những lợi thế riêng cho mình. Để phát triển bền 
vững, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm Chè so với thị trường trong và ngoài nước, 
ngành Chè phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Thông tin, nguyên liệu, chất lượng, giá cả, thị 
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trường, hàng tồn kho, lao động, vốn, các biện pháp marketing, các kênh phân phối, giới thiệu 
sản phẩm... Trước áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, các DN cần sử dụng các công cụ 
quản lý của mình, phát huy tốt vai trò của công cụ HTTT KTQT được xem là vấn đề then 
chốt cho sự phát triển của DN. 

Trên thực tế, vai trò HTTT trong các DN SX&CB Chè hiện nay chưa được phát huy 
hiệu quả. HTTT kế toán tại các DN SX&CB Chè mới chỉ tập trung cho việc thiết lập thông tin 
của kế toán tài chính (KTTC), vai trò của công cụ quản lý kinh tế đắc lực là HTTT KTQT 
chưa thực sự được quan tâm khai thác. Do đó, nguồn thông tin KTQT của các DN SX&CB 
Chè Thái Nguyên hiện chưa mang lại hiệu quả cao, chưa đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, chính 
xác và đáng tin cậy trong công tác cung cấp thông tin KTQT cho mọi hoạt động quản trị của 
nhà quản lý các cấp trong DN. 

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, nếu HTTT kế toán nói chung 
và HTTT KTQT nói riêng không được ứng dụng và phát triển thì các DN SX&CB Chè khó 
có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh của khu vực và trên thế giới. Trên thực tế, hoạt 
động HTTT KTQT của các DN SX&CB Chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn chưa hiệu 
quả, HTTT KTQT bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức 
độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến HTTT KTQT là hết sức cần thiết giúp các DN SX&CB 
Chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có cái nhìn tổng thể và chi tiết về thực trạng các yếu tố ảnh 
hưởng. Từ đó, có những giải pháp riêng phù hợp với điều kiện, khả năng từng DN nhằm khắc 
phục ảnh hưởng đó. 

1. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến HTTT KTQT đã có nhiều tác giả trong 
và ngoài nước nghiên cứu đến, điển hình là các nghiên cứu của các tác giả: Xu và cộng sự 
(2003); Noor & Molcolm (2007); Komala (2012); Nguyễn Bích Liên (2012); Ahmad Al-
Hiyari và cộng sự (2013); Nabizadeh & Omrani (2014); Meiryani (2014); Võ Văn Nhị và 
cộng sự (2014); Rapina (2014); Nguyễn Thị Hồng Nga (2014); Inta Budi Setya Nusa (2015); 
Đậu Thị Kim Thoa (2015); Trần Thị Nhung (2016); Tô Thiên Hồng (2017). Tổng hợp những 
nghiên cứu trên tác giả đưa ra 7 nhóm các yếu tố có ảnh hưởng đến công tác tổ chức HTTT 
KTQT, gồm: NQT; Nguồn nhân lực kế toán; CNTT; Môi trường DN; Chuyên gia tư vấn; Văn 
bản pháp quy; Nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, nghiên cứu liên quan đến các yếu tố ảnh 
hưởng đến HTTT KTQT tại các DN sản xuất và chế biến Chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 
bằng phương pháp phân tích định lượng thì chưa có tác giả nào nghiên cứu đến. Với quan 
điểm kế thừa những nghiên cứu trước, gắn lý thuyết với thực tiễn các yếu tố được tác giả đưa 
ra trong nghiên cứu này gồm: 

Nhà quản trị: 

HTTT kế toán phụ thuộc vào môi phong cách ra quyết định của nhà quản trị 
(Lawrence A. Gordon, Danny Miller,1976). Nhà quản trị là những người vạch ra mục tiêu, 
chiến lược của DN. Các mục tiêu, chiến lược này sẽ được thể hiện trong các yêu cầu của 
HTTT KTQT. Mặt khác, sự tham gia của các nhà quản lý cấp cao sẽ khuyến khích quá trình 
tổ chức và phát triển HTTT KTQT. Và phần quan trọng chính là sự xét duyệt và phê chuẩn 
các giai đoạn phát triển hệ thống từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành (Thái Phúc Huy và 
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cộng sự, 2012). Sự hỗ trợ của ban quản lý cấp cao là một nhân tố xác định thành công hay 
thất bại khi thực hiện và phát triển HTTT kế toán (Sandesh Sheth, 2010), (Komala, 2012). 
Thêm vào đó, sự am hiểu của ban quản lý cấp cao về CNTT và kế toán đóng vai trò tích cực 
trong việc thực hiện và triển khai HTTT KTQT, bởi vì họ có thể hiểu được các yêu cầu của 
một HTTT kế toán và sau đó vận dụng kiến thức về CNTT, để xác định việc triển khai CNTT 
sao cho phù hợp với nhu cầu thông tin của đơn vị (Noor Azizi Ismail và cộng sự, 2007). Bên 
cạnh đó, theo quy định của Luật Kế toán, người đứng đầu DN có trách nhiệm trong việc tổ 
chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong DN. Vì vậy, tuân thủ các quy định pháp luật 
của nhà quản trị cũng tạo nên sự thuận lợi cho việc tổ chức và vận hành HTTT KTQT tại DN 
theo yêu cầu của pháp luật về kế toán (Tô Hồng Thiên, 2017). Yêu cầu quản lý và trình độ 
quản lý ảnh hưởng đến HTTT KTQT trong DN (Trần Thị Nhung, 2017). 

Yếu tố nhà quản trị (QT) ảnh hưởng đến HTTT KTQT được đánh giá trên 3 tiêu chí: 
(QT1) Nhà quản trị có sự am hiểu về KTQT; (QT2) Nhu cầu thông tin của nhà quản trị; 
(QT3) Am hiểu và tuân thủ pháp luật. 

Nguồn nhân lực kế toán: 

Nguồn nhân lực kế toán những người trực tiếp tham gia vận hành HTTT kế toán: Thu 
thập, xử lý, lưu trữ và lập báo cáo kế toán. Nhân viên kế toán phải có kỹ năng và hiểu biết kế 
toán. Khi nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn sẽ giúp giảm thiểu các sai sót trong ghi 
chép và xử lý dữ liệu kế toán, cũng như giúp cho HTTT kế toán vận hành một cách suôn sẻ 
hơn (Luật Kế toán Việt Nam, 2015). Như vậy, công tác huấn luyện, cập nhật kiến thức cho 
nhân viên kế toán là hết sức cần thiết (Đậu Thị Kim Thoa, 2015). Nhân viên kế toán phải có 
đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật (Luật Kế toán Việt Nam, 2015) và trách nhiệm 
nghề nghiệp (Nguyễn Thị Hồng Nga, 2014; Luật Kế toán Việt Nam, 2015). Ngoài ra, kinh 
nghiệm làm việc cũng ảnh hưởng đáng kể đến tính hữu hiệu của HTTT kế toán (Dehghanzade 
và cộng sự, 2011). 

Nguồn nhân lực kế toán (NL) ảnh hưởng đến HTTT KTQT được đánh giá trên các 
tiêu chí: (NL1) Nhân viên kế toán được đào tạo về kế toán quản trị; (NL2) Nhân viên kế toán 
có độ am hiểu về hệ thống thông tin KTQT; (NL3) Nhân viên kế toán biết sử dụng phần mềm 
KTQT; (NL4) Nhân viên kế toán có trách nhiệm; (NL5) Nhân viên kế toán có đạo đức; (NL6) 
Nhân viên kế toán có ý thức tuân thủ pháp luật; (NL7) Nhân viên kế toán được phân công 
công việc phù hợp với trình độ chuyên môn 

CNTT: 

Ứng dụng CNTT trong HTTT kế toán, sẽ giúp gia tăng khả năng và năng lực làm việc 
của kế toán trong quá trình xử lý dữ liệu và làm cho chất lượng dữ liệu tạo ra từ hệ thống có 
chất lượng hơn (Xu và cộng sự, 2003). Sự xuất hiện của CNTT trong HTTT KTQT là một hệ 
thống sáng tạo, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh, từ các tập đoàn lớn cho tới các DN siêu nhỏ 
trong quản lý hoạt động của họ (Francis Pol C. Lim, 2013). Thực hiện công việc kế toán trên 
phần mềm kế toán sẽ hạn chế được các sai sót do con người gây ra; nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống, tránh trùng lắp giữa các phần hành kế toán; hạn chế sử dụng giấy tờ, giúp 
tiết kiệm chi phí (Nguyễn Bích Liên, 2012). CNTT là bao gồm hệ thống thiết bị CNTT và 
truyền thông, phần mềm kế toán (Noor & Molcolm, 2007; Nguyễn Thị Hồng Nga, 2014). 
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Ngoài ra, hệ thống mạng internet rất cần thiết cho việc trao đổi thông tin kết nối các bộ phận 
trong một tổ chức với nhau (Noor & Molcolm, 2007; Đậu Thị Kim Thoa, 2015). 

Các tiêu chí đo lường công nghệ thông tin (CNTT) đến HTTT KTQT gồm: (CNTT1) 
Thiết bị công nghệ phù hợp với nhu cầu sử dụng; (CNTT2) Phần mềm đáp ứng nhu cầu sử 
dụng; (CNTT3) Phần mềm hoạt động ổn định; (CNTT4) Hệ thống mạng được thiết lập phù 
hợp với nhu cầu sử dụng; (CNTT5) Hệ thống mạng hoạt động ổn định; (CNTT6) Thiết bị lưu 
trữ an toàn và bảo mật. 

Môi trường DN: 

HTTTKT phụ thuộc vào môi trường, đặc trưng của tổ chức (Lawrence A. Gordon, 
Danny Miller,1976). Môi trường làm việc là một khái niệm rộng bao gồm tất cả những gì có 
liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và sự phát triển, nâng cao năng lực công tác của 
mỗi cá nhân, cán bộ, công chức. Môi trường làm việc bao gồm môi trường bên trong và môi 
trường bên ngoài (Lý Thị Kim Bình, 2008). Theo nghiên cứu của Xu và cộng sự (2003), cơ 
cấu tổ chức, văn hóa tổ chức, các chính sách là thành phần của nhân tố tổ chức ảnh hưởng đến 
HTTT kế toán. Còn Nguyễn Bích Liên (2012) đã đưa ra các thành phần của nhân tố môi 
trường bao gồm: văn hóa đơn vị, cơ cấu tổ chức. Ngoài ra, khi nghiên cứu về các nhân tố ảnh 
hưởng đến chất lượng thông tin kế toán, Nguyễn Thị Hồng Nga (2014) đã nêu ra các thành 
phần của môi trường làm việc gồm tổng hòa các nhân tố bên trong và bên ngoài của đơn vị, 
có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động của đơn vị như: Văn hóa đơn vị; Cơ 
cấu tổ chức của đơn vị; Chính sách đãi ngộ; Áp lực công việc. 

Tổng hợp các quan điểm trên, môi trường doanh nghiệp (MT) ảnh hưởng đến HTTT 
KTQT được đánh giá trên 6 tiêu chí: (MT1) Văn hóa công sở; (MT2) Cơ cấu tổ chức bộ máy 
quản lý; (MT3) Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán; (MT4) Chính sách đãi ngộ hợp lý; (MT5) Hệ 
thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả; (MT6) Áp lực công việc của nhân viên kế toán. 

Chuyên gia tư vấn: 

Chuyên gia tư vấn là người có khả năng hỗ trợ phân tích hệ thống hiện tại, thiết kế hệ 
thống mới và lập trình các ứng dụng xử lý bằng máy vi tính. Các chuyên gia tư vấn trong môi 
trường ứng dụng cộng nghệ thông tin cần phải có trình độ kiến thức về công nghệ thông tin 
lẫn kiến thức về KTQT. Chuyên gia tư vấn có thể từ bên trong hoặc bên ngoài DN, có khả 
năng tư vẫn, hỗ trợ nhân viên kế toán trong việc thực hiện các công việc kế toán. Họ là những 
người có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng liên quan đến tổ chức hệ thống kế toán, tổ chức 
hệ thống kiểm soát và cả ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý của đơn vị (Thái Phúc Huy 
và cộng sự, 2012). Sự hỗ trợ được cung cấp bởi các chuyên gia bên ngoài, giúp các đơn vị tin 
học hóa các quy trình lưu trữ hồ sơ và có cái nhìn rộng hơn cả về nhu cầu thông tin và khả 
năng xử lý thông tin (Noor Azizi Ismail và cộng sự, 2007). Bên cạnh đó, việc thiếu nhân viên 
kế toán có kinh nghiệm và chuyên gia CNTT bên trong đơn vị, thường dẫn đến một mức độ 
thấp hơn về nhận thức và sự hiểu biết về tầm quan trọng của thông tin kế toán và khả năng 
vận dụng CNTT để tạo ra thông tin. Sự tồn tại của nhân viên kế toán kinh nghiệm có thể giúp 
nhà quản lý hiểu được tầm quan trọng của thông tin kế toán trong việc giám sát hoạt động tài 
chính, còn nhân viên CNTT có thể hỗ trợ trong việc xác định công nghệ phù hợp để tạo ra các 
thông tin cần thiết đáp ứng nhu cầu sử dụng (Noor Azizi Ismail và cộng sự, 2007). 
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Như vậy, có thể tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của chuyên gia tư vấn (TV) 
đến HTTT KTQT bao gồm: (TV1) Chuyên gia bên trong doanh nghiệp về hệ thống thông tin 
kế toán quản trị; (TV2) Chuyên gia bên trong doanh nghiệp về công nghệ thông tin; (TV3) 
Chuyên gia bên ngoài doanh nghiệp về hệ thống thông tin kế toán quản trị; (TV4) Chuyên gia 
bên ngoài doanh nghiệp về công nghệ thông tin. 

Văn bản pháp quy: 

Văn bản pháp quy là khung pháp lý chi phối công tác kế toán như: Luật Kế toán, 
Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán, các Thông tư, Nghị định (Xu và cộng sự, 2003; Võ Văn 
Nhị và cộng sự, 2014; Nguyễn Thị Hồng Nga, 2014). Mọi DN đều hoạt động trong một môi 
trường pháp lý, chịu sự chi phối và ảnh hưởng từ các chính sách của Nhà nước. Những chính 
sách thông thoáng, mang tính hướng dẫn cho các DN sẽ là môi trường tốt cho DN hoạt động 
(Trần Thị Nhung, 2017). Ảnh hưởng của văn bản pháp quy (VB) đến HTTT KTQT được 
đánh giá trên 3 tiêu chí: (VB1) Các bộ luật liên quan; (VB2) Chế độ, chuẩn mực kế toán; 
(VB3) Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chính sách KTQT. 

Năng lực tài chính:  

Là khả năng bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động của DN nhằm đạt được các 
mục đích mà DN đã đề ra. Năng lực tài chính thể hiện ở khả năng đảm bảo nguồn vốn mà DN 
có khả năng huy động đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động của DN, được thể hiện ở quy 
mô nguồn vốn, khả năng huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, năng lực quản lý tài chính 
trong DN. Năng lực tài chính tác động đến hành vi của nhà quản trị, quyết định đưa ra các 
chính sách, mục tiêu phát triển của DN đều có phần xuất phát từ năng lực tài chính. Đặc biệt, 
đối với những DN có quy mô vừa và nhỏ thì năng lực tài chính thường bị giới hạn. Chính vì 
vậy, tác giả đã đề xuất thêm yếu tố năng lực tài chính vào phân tích nhân tố. 

Năng lực tài chính (TC) ảnh hưởng đến HTTT KTQT được đánh giá trên 3 tiêu chí: 
(TC1) Quy mô nguồn vốn của DN; (TC2) Khả năng huy động và sử dụng vốn; (TC3) Năng 
lực quản lý tài chính. 

H1: Nhà quản trị có ảnh hưởng tích cực đến công tác tổ chức HTTT KTQT  

H2: Nguồn nhân lực kế toán có ảnh hưởng đáng kể đến công tác tổ chức HTTT KTQT  

H3: Yếu tố công nghệ thông tin có ảnh hưởng đáng kể đến công tác tổ chức HTTT 
KTQT  

H4: Yếu tố môi trường DN có ảnh hưởng đáng kể đến công tác tổ chức HTTT KTQT  

H5: Yếu tố chuyên gia tư vấn có ảnh hưởng đáng kể đến công tác tổ chức HTTT 
KTQT  

H6: Yếu tố hệ thống văn bản pháp quy có ảnh hưởng đáng kể đến công tác tổ chức 
HTTT KTQT  

H7: Nguồn lực tài chính của DN có ảnh hưởng đáng kể đến công tác tổ chức HTTT 
KTQT  
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Hình 1. Mô hình ảnh hưởng của các nhân tố đến tổ chức HTTT KTQT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến HTTT KTQT tại các DN SX&CB Chè Thái 
Nguyên, nhóm tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận suy diễn, dựa vào lý thuyết của các 
nghiên cứu trước đây và kết quả nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn chuyên gia đề 
xuất mô hình. Tác giả xác định, có 7 nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức HTTT KTQT 
bao gồm: Nhà quản trị; Nguồn nhân lực kế toán; CNTT; Môi trường DN; Chuyên gia tư vấn; 
văn bản pháp quy; Nguồn lực tài chính. 

Tiếp theo, tác giả thực hiện khảo sát thông qua bảng câu hỏi, bao gồm 32 biến quan 
sát và được đo lường bằng thang đo Likerts 5 điểm, với các mức độ được đánh giá: (1) Rất 
không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Bình thường; (4) Đồng ý; (5) Rất đồng ý. Với thang đo 
Likert 5 lựa chọn trong bảng khảo sát. Khi đó: 

Giá trị khoảng cách = (Maximum – Minimum) / n = (5-1)/5 = 0.8 

Ý nghĩa các mức như sau: 

1.0 – 1.80: Rất yếu 

1.81 – 2.60: Yếu 

2.61 – 3.40: Bình thường 

3.41 – 4.20: Tốt 

4.21 – 5.00: Rất tốt 

Phiếu khảo sát được tác giả gửi trực tiếp đến các đối tượng là nhà quản trị và nhân 
viên kế toán trong 33 DN SX&CB Chè Thái Nguyên, năm 2017. Do số lượng DN SX&CB 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

Nhà quản trị (QT) 

Nhân lực kế toán (NL) 

Công nghệ thông tin (CNTT) 

Môi trường DN (MT) 

Chuyên gia tư vấn (TV) 

Hệ thống văn bản pháp quy (VB) 

Nguồn lực tài chính (TC)(LIN) 

 
Tổ chức HTTT KTQT  
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Chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ít và số lao động cũng không nhiều, nên số phiếu thu về 
chỉ đạt được 99 phiếu. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Kết quả điều tra thu về 99 phiếu, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến HTTT 
KTQT được đánh giá cụ thể thông qua kết quả điều tra và đánh giá như sau: 

+ Nhà quản trị: 

Theo kết quả tính toán từ phiếu điều tra cho thấy, yếu tố QT1 có trung bình ý kiến 
2,73 (độ lệch chuẩn 0,793) có thể thấy sự am hiểu về KTQT của NQT trong DN đạt ở mức 
bình thường. Yếu tố QT2 có trung bình ý kiết đạt 2,8 (độ lệch chuẩn 0,714), do đó cho thấy 
nhu cầu thông tin NQT trong DN đạt ở mức bình thường. Yếu tố QT3 có trung bình ý kiến 
2,92 (độ lệch chuẩn 0,65), như vậy mức độ am hiểu và tuân thủ pháp luật của NQT trong DN 
SX&CB Chè được đánh giá ở mức bình thường.  

Bảng 1. Bảng thực trạng đánh giá yếu tố NQT trong DN SX&CB Chè Thái Nguyên 

 
N 

Giá trị 
nhỏ nhất 

Giá trị 
lớn nhất 

Trung bình 
ý kiến 

Độ lệch 
chuẩn 

Đánh giá 

Nhà quản trị có sự am hiểu về kế toán 
quản trị (QT1) 

99 1 5 2,73 ,793 
Bình 

thường 

Nhu cầu thông tin của nhà quản 
trị(QT2) 

99 1 5 2,80 ,714 
Bình 

thường 

Am hiểu và tuân thủ pháp luật(QT3) 99 1 5 2,92 ,650 
Bình 

thường 

(Nguồn: Tổng hợp tính toán từ phiếu điều tra) 

Ngoài việc khảo sát mức độ am hiểu và nhu cầu thông tin KTQT của nhà quản lý DN, tác 
giả còn nghiên cứu thêm về trình độ lãnh đạo tại các DN SX&CB Chè, cụ thể: 

Hình 2. Kết quả khảo sát trình độ giám đốc các DN SX&CB Chè 

 
 (Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả) 

Theo kết quả hình trên ta thấy, trình độ của giám đốc các DN SX&CB Chè trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên nhìn chung còn thấp, 25% số giám đốc có trình độ đại học, 53% số 
giám đốc có trình độ cao đẳng và trung cấp, trên 20% số giám đốc chưa qua đào tạo (trình độ 
THPT và THCS). 

+ Nguồn nhân lực kế toán: 

Theo kết quả tính Bảng 2 cho thấy, các yếu tố về nguồn nhân lực kế toán được phân 
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tích như sau: 

Yếu tố NL1 có trung bình ý kiến đạt 1,91 (độ lệch chuẩn 0,49) được đánh giá là yếu, 
ngoài ra mức độ giao động ý kiến từ 1 đến 4 cho thấy phần lớn các nhân viên kế toán trong 
DN SX&CB Chè chưa được đào tạo về KTQT; 

Yếu tố NL2 có trung bình ý kiến đạt 1,96 (độ lệch chuẩn 0,699) được đánh giá là yếu, 
ngoài ra mức độ giao động ý kiến từ 1 đến 4 cho thấy nhân viên kế toán chưa có độ am hiểu 
về HTTT KTQT; 

Yếu tố NL3 có trung bình ý kiến đạt 2,0 (độ lệch chuẩn 0,553) như vậy phần lớn nhân 
viên kế toán trong DN SX&CB Chè, đều chưa biết sử dụng phần mềm KTQT; 

Các yếu tố NL4, NL5, NL6 đều có trung bình ý kiến lần lượt 2,71; 3,05; 3 và độ lệch 
chuẩn dao động lớn lần lượt 0,972; 0,952; 0,881. Như vậy, về cơ bản tinh thần trách nhiệm, 
đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của nhân viên kế toán trong DN, đều đạt ở mức độ trung 
bình. 

Yếu tố NL7 trung bình ý kiến đạt 1,86 (độ lệch chuẩn 0,623) cho thấy nhân viên kế toán 
trong DN phần lớn chưa được sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn, đây cũng là một 
trong những hạn chế của DN có quy mô nhỏ và vừa, bởi số lượng lao động ít các nhân viên kế 
toán thường phải kiêm nhiều việc không đúng chuyên môn. 

Bảng 2. Bảng thực trạng nguồn nhân lực trong DN SX&CB Chè Thái Nguyên 

 
N 

Giá trị 
nhỏ nhất 

Giá trị 
lớn nhất 

Trung bình 

ý kiến 

Độ lệch 
chuẩn 

Đánh giá 

Nhân viên kế toán được đào tạo về KTQT 
(NL1) 

99 1 4 1,91 ,490 Yếu 

Nhân viên kế toán có độ am hiểu về HTTT 
KTQT (NL2) 

99 1 4 1,96 ,699 Yếu 

Nhân viên kế toán biết sử dụng phần mềm 
KTQT (NL3) 

99 1 4 2,00 ,553 Bình thường 

Nhân viên kế toán có trách nhiệm (NL4) 99 1 4 2,71 ,972 Bình thường 

Nhân viên kế toán có đạo đức (NL5) 99 2 5 3,05 ,952 Bình thường 

Nhân viên kế toán có ý thức tuân thủ pháp 
luật (NL6) 

99 2 5 3,00 ,881 Bình thường 

Nhân viên kế toán được phân công công việc 
phù hợp với trình độ chuyên môn (NL7) 

99 1 4 1,86 ,623 Yếu 

 (Nguồn: Tổng hợp tính toán từ phiếu điều tra) 

+ Công nghệ thông tin: 

Số liệu tại bảng dưới cho thấy các yếu tố về CNTT ở hầu hết các DN SX&CB Chè đều 
chỉ đạt ở mức độ yếu, thiết bị công nghệ chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng, phần mềm chưa 
đáp ứng với nhu cầu sử dụng, phần mềm hoạt động chưa ổn định, hệ thống mạng được thiết 
lập chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng và hoạt động không ổn định, thiết bị lưu trữ thông tin 
còn thiếu tính an toàn và bảo mật. 
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Bảng 3. Bảng thực trạng CNTT trong DN SX&CB Chè Thái Nguyên 

 
N 

Giá trị 
nhỏ nhất 

Giá trị 
lớn nhất 

Trung 
bình ý kiến 

Độ lệch 
chuẩn 

Đánh giá 

Thiết bị công nghệ phù hợp với nhu 
cầu sử dụng  (CNTT1) 

99 1 3 2,18 ,691 Yếu 

Phần mềm đáp ứng nhu cầu sử dụng 
(CNTT2) 

99 1 4 1,92 ,547 Yếu 

Phần mềm hoạt động ổn định (CNTT3) 99 1 4 1,99 ,763 Yếu 

Hệ thống mạng được thiết lập phù hợp 
với nhu cầu sử dụng (CNTT4) 

99 2 4 2,18 ,437 Yếu 

Hệ thống mạng hoạt động ổn định 
(CNTT5) 

99 1 4 2,39 ,652 Yếu 

Thiết bị lưu trữ an toàn và bảo mật 
(CNTT6) 

99 1 4 2,09 ,671 Yếu 

(Nguồn: Tổng hợp tính toán từ phiếu điều tra) 

Phần mềm chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng và phần mềm hoạt động không ổn định. 

Hệ thống phần mềm được sử dụng tại các DN SX&CB Chè chủ yếu là các phần mềm 
kế toán phục vụ chủ yếu cho công tác KTTC, việc xử lý thông tin phục vụ KTQT phần lớn 
chưa được thực hiện trên phần mềm tương ứng. 

Hệ thống phần mềm hoạt động không ổn định một phần là do trình độ sử dụng máy 
tính của cán bộ nhân viên chưa thật sự tốt, việc tắt bật máy và phần mềm thường không theo 
đúng quy trình, gây lỗi trong quá trình sử dụng. Mặt khác, một số phần mềm kế toán sử dụng 
do kinh phí DN đầu tư không cao, nên tính năng của các phần mềm mua về chưa đầy đủ. 

+ Môi trường DN:  

Theo kết quả tính toán ở bảng cho ta thấy, yếu tố thuộc về môi trường DN như văn 
hóa công sở (có bình quân ý kiến 2,78, độ lệch chuẩn 0,887), áp lực làm việc của nhân viên kế 
toán (có bình quân ý kiến 2,93, độ lệch chuẩn 0,732) đều được đánh giá đạt mức bình thường. 
Các yếu tố còn lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán, chính sách 
đãi ngộ hợp lý, hệ thống kiểm soát hoạt động hiệu quả được đánh giá ở mức yếu. 

Bảng 4. Bảng thực trạng Môi trường DN trong DN SX&CB Chè Thái Nguyên 

 
N 

Giá trị 
nhỏ nhất 

Giá trị 
lớn nhất 

Trung bình 
ý kiến 

Độ lệch 
chuẩn 

Đánh giá 

Văn hóa công sở (MT1) 99 1 5 2,78 ,887 
Bình 

thường 
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý (MT2) 99 1 4 1,97 ,597 Yếu 
Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán (MT3) 99 1 4 2,03 ,839 Yếu 
Chính sách đãi ngộ hợp lý (MT4) 99 2 4 2,23 ,470 Yếu 
Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động 
hiệu quả (MT5) 

99 1 4 2,42 ,701 Yếu 

Áp lực công việc của nhân viên kế toán 
(MT6) 

99 1 4 2,93 ,732 
Bình 

thường 

(Nguồn: Tổng hợp tính toán từ phiếu điều tra) 
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+ Chuyên gia tư vấn: 

Kết quả tính toán ở bảng cho thấy, các yếu tố chuyên gia bên trong DN về HTTT 
KTQT và CNTT đa phần đều chưa có, đạt mức kém. Chuyên gia bên trong DN về CNTT còn 
chưa có đạt mức yếu. Các DN phần lớn mới chỉ tham khảo ý kiến từ các chuyên gia CNTT 
bên ngoài DN. 

Bảng 5. Bảng thực trạng chuyên gia tư vấn trong DN SX&CB Chè Thái Nguyên 
 

N 
Giá trị 

nhỏ nhất 
Giá trị 

lớn nhất 
Trung bình 

ý kiến 
Độ lệch 
chuẩn 

Đánh giá 

Chuyên gia bên trong DN về HTTT 
KTQT (TV1) 

99 1 5 1,85 ,896 Yếu 

Chuyên gia bên trong DN về CNTT 
(TV2) 

99 1 5 1,73 ,806 Rất yếu 

Chuyên gia bên ngoài DN về HTTT 
KTQT (TV3) 

99 1 5 1,77 ,831 Rất yếu 

Chuyên gia bên ngoài DN về CNTT 
(TV4) 

99 2 4 2,82 ,541 
Bình 

thường 

 (Nguồn: Tổng hợp tính toán từ phiếu điều tra) 

+ Văn bản pháp quy: 

Về nguồn văn bản pháp quy, nhìn chung các DN SX&CB Chè đều nghiên cứu các văn 
bản pháp quy về bộ luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động, Chế độ, Chuẩn mực kế toán, Thông 
tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chính sách KTQT. Các yếu tố trên đều đạt ở mức trung bình. 

Bảng 6. Bảng thực trạng NQT trong DN SX&CB Chè Thái Nguyên 
 

N 
Giá trị 

nhỏ nhất 
Giá trị 

lớn nhất 
Trung bình 

ý kiến 
Độ lệch 
chuẩn 

Đánh giá 

Các bộ luật liên quan (VB1) 99 2 4 2,95 ,522 Bình thường 

Chế độ, chuẩn mực kế toán (VB2) 99 2 4 2,86 ,589 Bình thường 

Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung 
chính sách kế toán quản trị (VB3) 

99 2 4 2,88 ,558 Bình thường 

(Nguồn: Tổng hợp tính toán từ phiếu điều tra) 

+ Nguồn lực tài chính: 

Qua kết quả tính toán cho thấy quy mô nguồn vốn DN, khả năng huy động và sử dụng 
vốn, năng lực quản lý tài chính của DN chỉ đạt ở mức độ bình thường. 

Bảng 7. Bảng thực trạng NQT trong DN SX&CB Chè Thái Nguyên 
 

N 
Giá trị 

nhỏ nhất 
Giá trị 

lớn nhất 
Giá trị 

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Đánh giá 

Quy mô nguồn vốn của doanh nghiệp 
(TC1) 

99 2 4 2,94 ,793 Bình thường 

Khả năng huy động và sử dụng vốn (TC2) 99 2 4 2,75 ,896 Bình thường 

Năng lực quản lý tài chính (TC3) 99 2 4 2,97 ,931 Bình thường 

 (Nguồn: Tổng hợp tính toán từ phiếu điều tra) 

Như vậy, theo kết quả khảo sát trong 7 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến HTTT KTQT tại 
các DN SX&CB Chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì những yếu tố ảnh hưởng ở mức yếu 
trở xuống bao gồm: 
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(1) Nhóm yếu tố về nhân lực kế toán: Nhân viên kế toán được đào tạo về KTQT 
(NL1); Nhân viên kế toán có độ am hiểu về HTTT KTQT (NL2); Nhân viên kế toán được 
phân công công việc phù hợp với trình độ chuyên môn (NL7). 

(2) Nhóm yếu tố về công nghệ thông tin: Thiết bị công nghệ phù hợp với nhu cầu sử 
dụng (CNTT1); Phần mềm đáp ứng nhu cầu sử dụng (CNTT2); Phần mềm hoạt động ổn định 
(CNTT3); Hệ thống mạng được thiết lập phù hợp với nhu cầu sử dụng (CNTT4); Hệ thống 
mạng hoạt động ổn định (CNTT5); Thiết bị lưu trữ an toàn và bảo mật (CNTT6) 

(3) Nhóm yếu tố về môi trường DN: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý (MT2); Cơ cấu tổ 
chức bộ máy kế toán (MT3); Chính sách đãi ngộ hợp lý (MT4); Hệ thống kiểm soát nội bộ 
hoạt động hiệu quả (MT5). 

(4) Nhóm yếu tố về chuyên gia tư vấn: Chuyên gia bên trong DN về HTTT KTQT 
(TV1); Chuyên gia bên trong DN về CNTT (TV2); Chuyên gia bên ngoài DN về HTTT 
KTQT (TV3). 

4. Kết luận và kiến nghị giải pháp 

Như vậy, để tăng hiệu quả hoạt động của HTTT KTQT tại các DN SX&CB Chè trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trước hết các DN SX&CB Chè cần khắc phục những hạn chế vốn 
có: 

Thứ nhất: Tăng cường tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là đội ngũ kế toán 
có am hiểu về KTQT và HTTT KTQT. DN cần có kế hoạch cụ thể, trong việc đào tạo nhân 
viên và có đánh giá kết quả, hiệu quả của công tác đào tạo. Ngoài ra, cần sắp xếp công việc 
phù hợp với trình độ chuyên môn của mỗi cá nhân người lao động, tránh bố trí chồng chéo 
công việc một người làm quá nhiều trong khi những người khác lại không có việc. 

- Thiết lập quy chế làm việc hiệu quả 

Để thiết lập được quy chế làm việc hiệu quả, DN cần kết hợp giữa những quy định đặt 
ra người lao động phải thực hiện và những chế độ đãi ngộ hợp lý cho người lao động. 

- Phân công công việc rõ ràng 

Do hạn chế về số lượng lao động trong công tác chuyên môn tại các DN SX&CB Chè 
Thái Nguyên nên công việc các kế toán làm thường chồng chéo, công việc phát sinh đột xuất, 
gây ra hiệu suất công việc chưa cao, hiệu quả thông tin còn thấp. Chính vì vậy, cần có sự phân 
công công việc rõ ràng trong công tác KTTC lẫn KTQT và có chế tài cụ thể cho phần công 
việc được giao. 

Thứ hai: Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin 

HTTT KTQT có thể hoạt động hiệu quả và cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, 
nhằm đáp ứng nhu cầu của NQT, việc lựa chọn đầu tư trang thiết bị kỹ thuật trong xử lý, phân 
tích và cung cấp thông tin là cần thiết. Kinh nghiệm hoàn thiện HTTT kế toán tại một số nước 
trên thế giới như Pháp, Mỹ,… đã cho thấy công nghệ là yếu tố quan trọng then chốt, để có 
HTTT kế toán hiện đại. Áp dụng công nghệ bao gồm đồng bộ các yếu tố như: Phần mềm, 
phần cứng, hệ thống mạng nội bộ để truyền dẫn thông tin, đào tạo con người vận hành hệ 
thống,… 

- Đầu tư về hệ thống phần mềm thích hợp 
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Hiện nay, các DN SX&CB Chè Thái Nguyên chỉ sử dụng phần mềm kế toán, để phản 
ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày và lập báo cáo tài chính, những thông tin từ 
phía các bộ phận phòng ban khác được truyền tải chủ yếu thông qua các bản cứng số liệu trên 
giấy tờ, để công tác KTQT được hoàn thiện một cách toàn diện DN cần phải đầu tư hệ thống 
phần mềm thích hợp phục vụ công tác KTQT. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng DN, việc 
ứng dụng phần mềm dựa vào khả năng đầu tư và đặc điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh của 
mỗi DN. 

+ Đối với DN SX&CB Chè có quy mô vừa hay DN SX&CB Chè có các nghiệp vụ kinh 
tế phát sinh nhiều 

Thường xuyên, lượng thông tin cần cung cấp cho NQT nhiều và đòi hỏi phải tập hợp 
thông tin thường xuyên từ các bộ phận phòng ban, thì những DN này nên đầu tư phần mềm 
quản lý tích hợp bao gồm nhiều phần mềm con như hệ thống hoạch định nguồn lực ERP. Đầu 
tư hệ thống phần mềm này, đảm bảo các nguồn thông tin trong đơn vị được tận dụng và khai 
thác tối đa. Ngoài ra, phần mềm này cho phép các bộ phận trong DN có tính liên kết với nhau 
nhờ một hệ thống xuyên suốt, từ đó cung cấp thông tin trong đơn vị sẽ đạt hiệu quả cao hơn.  

Để ứng dụng phần mềm ERP, DN tùy theo điều kiện của mình có thể lựa chọn một vài 
phần mềm hoặc modul tương ứng với quy mô của DN mình nhưng phải đảm bảo đầy đủ các 
phân hệ cơ bản như: Phân hệ tài chính - kế toán; Phân hệ lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất; 
Phân hệ quản trị kho hàng; Phân hệ quản trị nhà cung cấp, khách hàng. Tùy theo các nhà cung 
cấp phần mềm khác nhau thì tên gọi của các phân hệ này cũng có thể thay đổi, tuy nhiên các 
chức năng cơ bản của nó là không khác nhau.  

Khi sử dụng hệ thống phần mềm này cho phép các cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung 
và chia sẻ thông tin. Các tổ chức dữ liệu này, đảm bảo việc thu thập và lưu trữ dữ liệu được tập 
trung không bị trùng lặp và phù hợp với đặc thù của DN SX&CB Chè đó là: Địa điểm sản xuất 
xa, bộ phận sản xuất có thể bố trí nhân viên hạch toán ban đầu thu thập các thông tin cần thiết, 
gửi các báo cáo và yêu cầu về vật tư, máy móc thiết bị về DN một cách thuận lợi. Ngoài ra, sử 
dụng phần mềm này có thuận lợi vì nó có khả năng hoạch định các nguồn lực của DN. Chẳng 
hạn như, khi nhận thấy nhu cầu về các sản phẩm Chè sử dụng cho chế biến trong kỳ không đảm 
bảo về mặt số lượng, nó tự động tạo ra kế hoạch yêu cầu bổ sung nguồn nguyên liệu cho giai 
đoạn chế biến. Từ đó, ERP sẽ tự động tính toán các yếu tố cần thiết như vật tư, lao động, máy 
móc thiết bị cần huy động để thực hiện kế hoạch bổ sung này,…  

+ Đối với DN có quy mô nhỏ hay DN có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ít: 

DN nên thuê thiết kế phần mềm kế toán phù hợp với đặc thù nghiệp vụ, nhằm phục vụ 
công tác KTTC kết hợp với việc thiết kế những báo cáo quản trị theo nhu cầu thông tin NQT. 
Đối với những DN này phần mềm có thể không tích hợp rộng với mọi phòng ban trong DN, 
nhưng cũng nên tích hợp với một vài phòng ban thường xuyên phát sinh nghiệp vụ như bộ 
phận sản xuất và bộ phận bán hàng. 

- Đầu tư về hệ thống phần cứng, trang thiết bị 

Để có thể tương thích với phần mềm tích hợp thì hệ thống máy tính trong đơn vị phải 
được đầu tư một cách đồng bộ. Theo đó, toàn bộ các phân hệ kế toán trong đơn vị và kế toán 
trưởng được thực hiện trên các máy tính riêng lẻ có kết nối với máy chủ, để chia sẻ các dữ liệu 
với nhau theo thẩm quyền đã được đăng ký và phân quyền của kế toán trưởng. Ngoài ra, các 
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phân hệ nghiệp vụ khác (modul) cũng phải được kết nối với máy chủ cùng với HTTT kế toán, 
nhằm tạo ra một HTTT KTQT kế toán được cấu tạo theo kiểu mạng LAN-mạng nội bộ của DN. 
[Hình 3]. 

Hình 3. Mô hình tổ chức kết nối hệ thống phần cứng trong DN 

 

 

 
 (Nguồn: Theo nghiên cứu và đề xuất của nhóm tác giả) 

Đối với các máy chủ được thực hiện kết nối mạng Internet để đảm bảo khả năng chia 
sẻ thông tin, tạo điều kiện HTTT KTQT có thể được truy cập từ các thiết bị khác như điện 
thoại thông minh, từ đó giúp cho NQT các cấp trong đơn vị có thể thực hiện theo dõi thông 
tin từ hệ thống không nhất thiết phải ở ngay trong DN. DN SX&CB Chè cũng cần có chiến 
lược trong dành nguồn kinh phí cho đầu tư đào tạo các nhân viên trong đơn vị, để có thể sử 
dụng phương tiện kỹ thuật trong nhập dữ liệu và xử lý thông tin một cách có hiệu quả.  

Thứ ba: Thiết lập một môi trường làm việc hiệu quả, một văn hóa DN vững mạnh 

Theo kết quả điều tra hiện tại KTQT vẫn chưa được ứng dụng tại các DN SX&CB 
Chè một cách rộng rãi, công việc kế toán chủ yếu thực hiện mục tiêu KTTC. Chính vì thế, mô 
hình KTQT tại các DN này chưa thể hiện được tổng quát về vai trò, chức năng, hoạt động của 
KTQT trong DN. Trên thực tế, các DN SX&CB Chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều là 
những DN có quy mô vừa và nhỏ, bị hạn chế cả về nguồn vốn và số lượng cũng như chất 
lượng lao động, nên việc thiết kế một mô hình KTQT phù hợp với quy mô và đặc điểm DN là 
hết sức cần thiết.  

Khi xem xét giữa ưu và nhược điểm của 3 mô hình KTQT đã được nhắc đến ở phần lý 
luận và dựa trên kết quả khảo sát về đặc điểm của các DN chế biến Chè trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên 100% đều là các DN thuộc quy mô nhỏ và vừa. Chính vì vậy, nếu tổ chức bộ máy 
KTQT theo kiểu độc lập để HTTT KTQT phát huy những thế mạnh của mình là tự do xây dựng 
hệ thống TK, chứng từ, sổ sách phù hợp với hệ thống báo cáo của mình, thì các DN chưa thể 
làm điều này trong điều kiện quy mô DN như hiện nay. Vì thế, việc sử dụng mô hình kết hợp 
giữa KTQT và KTTC sẽ dễ dàng hơn cho DN. Tuy nhiên, mô hình kết hợp này cần có sự tách 
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biệt, phân công rõ ràng về nhiệm vụ, phạm vi cung cấp thông tin cũng như mối quan hệ giữa 
KTQT và KTTC, giữa bộ phận kế toán tổng hợp và bộ phận kế toán chi tiết để tránh chồng 
chéo, chậm trễ trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin (Hình 4). 

Hình 4. Mô hình tổ chức bộ máy KTQT tại các DN SX&CB Chè 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Nguồn: Từ nghiên cứu, tổng hợp của tác giả) 

DN SX&CB Chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 100% đều là DN nhỏ và vừa, nên các 
DN SX&CB Chè không đủ điều kiện để thiết lập hệ thống kế toán phân cấp. Chính vì vậy, 
DN không cần thiết phải xây dựng đầy đủ các nội dung KTQT mà nên tập trung vào xây dựng 
những nội dung cần thiết theo nhu cầu thường xuyên của NQT, để cung cấp thông tin thực 
hiện, thông tin dự toán, thông tin kiểm soát và thông tin chứng minh quyết định quản trị, bộ 
phận KTQT chỉ cần tổ chức thành một cấp duy nhất. 

Kế toán trong DN SX&CB Chè vừa thực hiện yêu cầu công việc KTTC vừa thực 
hiện các nhiệm vụ của KTQT được phân công. Do cùng phối hợp thông tin giữa hai loại 
KTQT và KTTC, nên công tác cung cấp thông tin của HTTT KTQT tương đối linh hoạt. 

Mỗi nhân viên kế toán chịu trách nhiệm thực hiện phần hành KTTC cụ thể và thực 
hiện công việc KTQT thuộc phần hành mình quản lý. 

------------------------------- 
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KIỂM SOÁT CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP  

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM 

 

 Ths. Nguyễn Thị Xuân 

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (SXTACN) ngày càng phát triển, đặc 
biệt tại các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, thì cạnh tranh giữa các DN 
(DN) cùng ngành cũng ngày càng khốc liệt. Từ duy trì đến tăng lợi nhuận là mong muốn 
và cũng là yếu tố quyết định sự tồn tại của một DN SXTACN. Để làm được điều đó, việc tối 
ưu từng bộ phận từ khâu thu mua nguyên vật liệu (NVL), lập và quản lý công thức đến 
khâu sản xuất luôn là chủ đề được các DN quan tâm. Một trong những giải pháp tối ưu, 
để giúp DN SXTACN giải quyết các khó khăn của mình là kiểm soát tốt chi phí (KSCP) 
NVL trực tiếp. 

Từ khóa: KSCP 

Summary  

In the context of the growing animal feed industry, especially in Asia in general and Vietnam 
in particular, the competition among peers is increasingly fierce. Maintaining and increasing 
profits is the desire and also the key factor of the existence of an enterprise producing animal 
feed. In order to do that, optimizing every activities from purchasing raw materials, setting up 
and managing formula to manufacturing is always in the spot light of all enterprises. One of 
the optimal solutions to help enterprises producing animal feed solve their difficulties is well 
controlled cost of direct materials. 

Keyword: Cost control. 

 

1. Đặt vấn đề 

Kiểm soát chi phí (KSCP) nói chung, chí phí NVL trực tiếp nói riêng là hoạt động 
thiết yếu cho bất kỳ DN sản xuất nào. Đặc biệt, trong các DN SXTACN khi mà NVL trực tiếp 
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất từ 70% - 80%, hơn nữa việc bảo quản đòi hỏi 
phải nghiêm ngặt hơn, cẩn thận hơn do đặc tính dễ hút ẩm, dễ nhiễm nấm mốc, dễ bị chuột, 
bọ xâm nhập,… Hiểu được đặc tính của sản phẩm, tính chất của các loại chi phí, các nhân tố 
ảnh hưởng đến chi phí, chúng ta mới có thể kiểm soát được chi phí, từ đó có thể tiết kiệm chi 
phí và sau cùng là tăng lợi nhuận của DN. 

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ trình bày về sự cần thiết phải KSCP NVL 
trực tiếp, nội dung KSCP NVL trực tiếp. Từ đó, đưa ra một số giải pháp để KSCP NVL trực 
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tiếp trong các DN SXTACN, nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng lực sản xuất và 
giảm chi phí, tiêu hao trong sản xuất. 

2. Sự cần thiết phải KSCP NVL trực tiếp trong DN SXTACN Việt Nam 

Chi phí là một nội dung quan trọng trong hoạt động tài chính của bất kỳ DN nào. 
KSCP là một chức năng quản lý có ý thức và rất quan trọng trong quá trình quản lý của DN. 
Đó là sự tác động của chủ thể quản lý nhằm nhận biết, hiểu biết các nội dung chi phí để sử 
dụng hiệu quả nhất các khoản chi phí mà DN đã bỏ ra. Để làm tốt chức năng này nhà quản lý 
cần trả lời các câu hỏi: DN có những khoản mục chi phí nào; Tiêu chuẩn, định mức chi phí là 
bao nhiêu; Chi phí nào chưa hợp lý; Nguyên nhân vì sao, biện pháp giải quyết. 

Chi phí NVL trực tiếp trong SXTACN là toàn bộ các chi phí về vật liệu chính, bán 
thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ. Các nguyên liệu, vật liệu này là những sản phẩm có 
nguồn gốc thực vật, động vật, vi sinh vật, khoáng vật, những sản phẩm hóa học, công nghệ 
sinh học,... và là sản phẩm của ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Đã là sản phẩm 
nông nghiệp thì thường mang tính thời vụ, chịu ảnh hưởng và tác động lớn của thiên nhiên 
nên việc thu mua và giá cả của các sản phẩm nông nghiệp là không ổn định. 

Do vậy, KSCP NVL trực tiếp chính là quá trình kiểm soát nguyên liệu, vật liệu dùng 
để chế biến, SXTACN.  

Nguyên liệu, vật liệu trong SXTACN có thể chia thành các nhóm sau: 

- Nhóm giàu năng lượng: Ngô, cám gạo, thóc, lúa mỳ, cám mỳ,... 

- Nhóm giàu Protein: Bột cá, đậu tương và các sản phẩm của đậu tương, bột huyết, 
khô dầu cọ, khô dầu dừa,... 

- Nhóm giàu khoáng: Monicanxi phosphate, Dicolaum phosphate,... 

- Nhóm giàu Vitamin: Baymix vitamin E, Axit amin DL-Methionine 99%, … 

- Nhóm phụ gia: Phụ gia thức ăn chăn nuôi là chất không có giá trị dinh dưỡng được 
bổ sung vào thức ăn trong quá trình chế biến hoặc môi trường ao nuôi, nhằm các mục đích: 
Bảo quản thức ăn, nâng cao tỷ lệ tiêu hóa thức ăn cho vật nuôi hoặc cải thiện đặc tính nào đó 
của thức ăn. Một số phụ gia thức ăn chăn nuôi như: Chất kết dính, chất tạo màu, chất tạo 
mùi,... 

 Với đặc thù của ngành SXTACN, thì “hao hụt” là lỗ hổng lớn, nếu như không được 
kiểm soát chặt chẽ. “Hao hụt” = tiêu hao nguyên liệu. Vậy câu hỏi đặt ra là: DN mất bao 
nhiêu tiền cho một tấn thức ăn? Và mất bao nhiêu tiền cho hao hụt? Vậy làm sao để kiểm soát 
được “hao hụt”?  

“Hao hụt”: Đó là số lượng nguyên liệu mất đi khi vận hành quy trình sản xuất, từ khi 
cân các nguyên liệu thu mua trên trạm cân ở cổng vào, đến khi cân nguyên liệu đưa vào sản 
xuất chế biến cho đến khi kết thúc 1 quy trình sản xuất.  



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 234 

“Hao hụt” đó còn là: Nguyên liệu đã được sử dụng thay cho một nguyên liệu khác 
không cùng giá.  

Ẩm độ trong quá trình lưu trữ, bảo quản NVL cũng là nguyên nhân của “hao hụt”.  

Vậy có thể xác định nguồn gốc của hao hụt là:  

(1) CÂN ĐO: Cân tải trọng, cân định lượng, lưu lượng kế và máy đếm đóng bao; 

(2) ẨM ĐỘ: Trong quá trình lưu trữ, bảo quản nguyên liệu, chế biến (nghiền, ép viên, 
làm nguội); 

(3) PHẾ THẢI: Lượng cám hồi còn đọng lại khi kết thúc một mẻ sản xuất; 

(4) KHÁC: Nguyên liệu trên công thức đã bị thay thế bởi một nguyên liệu khác không 
cùng giá.  

Với những phân tích trên thì NVL có thể bị thất thoát, hao hụt từ khâu mua vào, khâu 
dự trữ, bảo quản đến khâu sản xuất. Vì vậy, việc kiểm soát tốt chi phí NVL trực tiếp có thể 
làm tăng lợi nhuận và giảm được giá thành sản phẩm, có ý nghĩa sống còn đối với DN.  

3. Nội dung KSCP NVL trực tiếp trong các DN SXTACN Việt Nam 

NVL có thể bị thất thoát, hao hụt từ khâu mua vào, khâu dự trữ, bảo quản đến khâu 
sản xuất và sau sản xuất. Do vậy, để kiểm soát tốt chi phí NVL trực tiếp cần phải kiểm soát 
tốt các khâu từ khâu xây dựng công thức định mức tiêu hao NVL; Lập kế hoạch mua sắm; dự 
trữ, bảo quản; Sản xuất đến công tác ghi chép sổ sách của kế toán. Tức là phải kiểm soát 
trước, trong và sau quá trình sản xuất. 

Để tăng cường công tác kiểm soát NVL, cần thực hiện tốt quá trình kiểm soát thông 
qua các nội dung công tác kiểm soát. 

Xây dựng công thức định mức tiêu hao NVL (Thiết lập khẩu phần ăn) 

Trước khi bắt tay vào sản xuất, việc tiến hành xây dựng định mức tiêu hao NVL (thiết 
lập khẩu phần ăn) là một bước quan trọng, nhằm đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng, 
đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả sử dụng và thời gian 
bảo quản thức ăn, từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất.  

Việc xây dựng và thực hiện định mức tiêu hao NVL góp phần quan trọng để sử dụng 
NVL hiệu quả, hợp lý, đồng thời kiểm tra được việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng NVL 
của DN. Và là căn cứ quan trọng, để đảm bảo việc lập và thực hiện kế hoạch về thu mua, sử 
dụng, dự trữ vật tư cho sản xuất của DN. 

Khi xây dựng định mức tiêu hao NVL cần kiểm soát được tính cân đối dinh dưỡng 
cho vật nuôi và có giá thành hợp lý mang lại hiệu quả cho người nuôi và cần tuân thủ các 
nguyên tắc sau: Xác định nhu cầu dinh dưỡng của từng loại động vật; Lựa chọn nguyên liệu 
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phối hợp; Tính toán giá cả và tìm hiểu tính sẵn có của nguyên liệu; Tính toán phương pháp tổ 
hợp khẩu phần. 

Một đặc điểm nữa là, khác với các DN sản xuất khác, họ xây dựng định mức tiêu hao 
nguyên liệu cho 1 sản phẩm hoặc 1kg sản phẩm, đối với DN SXTACN xây dựng định mức 
tiêu hao nguyên liệu cho 1 tấn sản phẩm (1.000kg) để phù hợp với đặc thù nguyên liệu là vi 
chất sử dụng trong công thức, vì có những vi chất khi sử dụng để sản xuất 1.000kg thức ăn chỉ 
sử dụng 1kg vi chất. 

Lập kế hoạch và tổ chức thu mua, bảo quản, dự trữ NVL 

Lập kế hoạch là một khâu quan trọng trong công tác kiểm soát NVL, nó đảm bảo cho 
việc cung ứng NVL hợp lý, giảm tồn đọng NVL trong kho dài ngày làm tăng vốn lưu động và 
có kế hoạch sử dụng NVL tiết kiệm nhất. Với đặc thù nguyên liệu để SXTACN mang tính 
thời vụ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và nhất là, hiện nay NVL nhập khẩu vẫn 
chiếm tỷ trong cao (Theo nguồn của VTV.vn - Nhập khẩu mặt hàng thức ăn chăn nuôi tiếp tục 
tăng mạnh trong tháng 6 vừa qua, với giá trị lên tới 350 triệu USD) thậm chí có những loại 
nguyên liệu phải nhập khẩu hoàn toàn như: Hạt lúa mỳ, bột huyết, Primex,… Việc lập kế 
hoạch sẽ giúp DN chủ động về tài chính, chủ động liên hệ với các nhà cung cấp, thương 
lượng, đặt hàng trước, lường trước được các rủi ro, dễ dàng ứng phó với sự thay đổi của thị 
trường. 

Thông thường, các DN đều lập kế hoạch sản xuất cho cả năm, căn cứ vào đó phòng kế 
hoạch, phòng thu mua sẽ lập kế hoạch tháng, quý. Ngoài ra, khi lập kế hoạch thu mua, bảo 
quản, dự trữ NVL các DN SXTACN đặt ra các mục tiêu về mua sắm, sử dụng, dự trữ mà 
mình cần đạt được trong kỳ kế hoạch trên cơ sở đã cân nhắc, dự báo khả năng của kỳ kế 
hoạch.  

Căn cứ vào kế hoạch đã đề ra, các nhà quản lý sẽ phân công thực hiện thu mua NVL 
đảm bảo tiến độ kế hoạch. Vai trò của kiểm soát ở đây là làm sao phải kiểm soát được việc 
thu mua có đúng kế hoạch không? Khi nhập kho khối lượng trên chứng từ và trên biểu cân khi 
qua trạm cân ở cổng vào có bằng nhau không hay chênh lệch. Đồng thời, bộ phận KCS có 
kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm thực nhập với phiếu kết quả thử nghiệm của phòng 
thí nghiệm không? Công tác bảo quản như thế nào? Xuất sử dụng bao nhiêu? Dự trữ tồn kho 
thế nào là hợp lý? 

Mục đích của việc kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch về NVL là giúp cho hoạt 
động của DN đi đúng hướng, đảm bảo việc thực hiện đúng kế hoạch về tiến độ sản xuất và 
các mục tiêu đề ra. Đồng thời, phản ánh công tác quản lý tốt, chặt chẽ, khoa học, qua đó thể 
hiện trình độ năng lực của nhà quản lý. 

Tổ chức ghi chép vào chứng từ, sổ sách kế toán 

Song song với việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch thu mua, bảo quản dự trữ 
NVL cần có sự tham gia của kế toán vật tư với nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác 
tình hình biến động của từng loại NVL để tăng cường công tác kiểm soát. Không có sự ghi 
chép, không phản ánh được số liệu biến động của NVL sẽ làm giảm hiệu quả của kiểm soát. 
Kiểm soát tốt tình hình biến động của NVL vào chứng từ, sổ kế toán sẽ giúp cung cấp nguồn 
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thông tin được chính xác, kịp thời, minh bạch. Từ đó, đưa ra được những quyết định quản lý 
quan trọng. 

Việc tổ chức ghi chép được thông qua hệ thống chứng từ và hệ thống sổ kế toán, 
chứng từ liên quan đế kế toán vật tư là các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên bản kiểm 
nghiệm vật tư hàng hóa. Thông tin trên chứng từ sẽ là bằng chứng chứng minh cho những số 
liệu được ghi chép là đúng đắn, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, phản ánh đúng số lượng NVL 
thực nhập, thực xuất vào kho, ra khỏi kho. Nó còn cung cấp thông tin chính xác về chất 
lượng, chủng loại nguyên vất liệu nhập kho đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, dinh dưỡng 
của vật liệu. Trên cơ sở các chứng từ đã lập, kế toán vật tư tổ chức ghi sổ kế toán chi tiết, tổng 
hợp nhằm cung cấp thông tin vừa chi tiết, vừa tổng hợp về tình hình nhập, xuất, tồn kho từng 
thứ, từng loại NVL cả về số lượng và giá trị. Đây là cơ sở số liệu để đối chiếu với việc theo 
dõi, bảo quản của bộ phận kho, phát hiện kịp thời các trường hợp sử dụng NVL sai mục đích, 
lãng phí. 

Tổ chức quá trình sản xuất 

Căn cứ kế hoạch sản xuất và công thức định mức tiêu hao NVL, bộ phận sản xuất lĩnh 
vật tư từ các kho để tiến hành sản xuất. Khi nhận vật tư cũng như khi sản xuất vừa có sự kiểm 
soát của giám đốc sản xuất vừa có sự giám sát của bộ phận KCS. 

Việc SXTACN đòi hỏi phải khắt khe và nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất nhằm 
đảm bảo được sự bền vững của thức ăn và thành phần phối trộn không bị thay đổi qua quy 
trình sản xuất cũng như giữ được chất lượng trong quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo 
quản.  

NVL được đưa vào dây chuyền sản xuất qua 2 đường, những NVL đã được nghiền sẵn 
hay dạng bột được đưa thẳng lên pin chứa được đánh số, những nguyên liệu dạng hạt, miếng 
được cấp lên pin chứa C sau đó đưa xuống máy nghiền, sau khi nghiền xong được tải lên pin 
chứa được đánh số (mỗi pin chỉ chứa 1 loại NVL). Lúc này, công thức định mức tiêu hao cho 
một mẻ sản xuất đã được cài đặt trên máy tính, nhân viên kỹ thuật tiến hành thao tác để máy 
thực hiện lệnh phối trộn. Sau khi phối trộn xong, máy tự động xả xuống buồng trộn (thời gian 
trộn từ 6 - 7 phút tùy theo từng công thức), trộn xong tiếp tục xả và tải vào pin B. Nguyên liệu 
lúc này ở dạng bột hỗn hợp sẽ được đưa vào hệ thống hồ hóa nhiệt, sau đó đưa sang buồng ép. 
Ép thành viên được chuyển sang buồng lạnh rồi chuyển ra sàng rung, những viên cám đạt yêu 
cầu sẽ được vít tải đưa xuống các pin A. Sau đó, đóng bao và nhập kho thành phẩm, những 
viên cám vỡ, dạng bột, cám hồi không đạt yêu cầu được vít tải đưa lại pin B rồi tiếp tục quy 
trình sản xuất đến khi đóng bao, nhập kho. Quy trình cứ liên tục cho đến khi kết túc mẻ sản 
xuất, lúc này lượng cám vụn, cám hồi sẽ đọng lại và được xả ra ống xả để đóng bao riêng. 

Thức ăn sau khi sản xuất đóng bao, sẽ được bảo quản tại kho chứa thành phẩm, sau đó 
tiến hành phân phối thức ăn đến các cơ sở chăn nuôi, các đại lý, các trang trại,… 
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Sơ đồ 1: Nội dung công tác kiểm soát NVL trực tiếp 
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4. Một số giải pháp KSCP NVL trực tiếp trong DN SXTACN Việt Nam 

Trên cơ sở phân tích nội dung KSCP NVL trực tiếp tại các DN SXTACN, tác giả nhận 
thấy để phát huy một cách tốt nhất hiệu quả công tác KSCP NVL trực tiếp tại các DN này thì 
mỗi DN cần phải kiểm soát tốt tất cả các khâu có khả năng thất thoát, hao hụt NVL nhất, cụ 
thể như: 

Khâu cân tải trọng ở trạm cân vào cổng trước khi nhập kho và cân điện tử khi xuất NVL 
để nghiền, phối trộn:  

Trong quá trình cân đong nguyên liệu, các nhà máy sản xuất cho phép mỗi tấn nguyên 
liệu được hao hụt 7kg. Nhưng do hệ thống cân dùng lâu năm, không được bảo trì bảo dưỡng 
đúng quy định có thể làm tăng mức hao hụt cho phép, hoặc do cố tình lợi dụng mức hao hụt 
cho phép trong định mức để báo các chuyến nhập vật liệu đều hao hụt. 

Trước khi đưa vật liệu vào nghiền đều phải cân NVL đủ theo công thức và sau khi đưa 
vật liệu vào pin chứa được đánh số, bắt đầu phối trộn hệ thống cân điện tử lại tự động cân 
nguyên liệu thô, vi chất một lần nữa rồi mới phối trộn theo công thức. Vấn đề là một số nhà 
máy đã đổi mới dây chuyền sản xuất, hệ thống cân điện tử độc lập với dây chuyền sản xuất, 
một số nhà máy sử dụng dây chuyền sản xuất cũ hệ thống cân điện tử gắn với dây chuyền sản 
xuất, khi máy chạy sẽ làm ảnh hưởng đến độ chính xác của cân. 

Một vấn đề xảy ra trong quá trình đưa vật liệu vào sản xuất là, có sự thay thế của một 
loại nguyên liệu khác không cùng giá. 

Tất cả những trường hợp trên đều ảnh hưởng đến lợi ích của các DN, hao hụt hoặc 
thừa ra, giá thành thực tế của sản phẩm có thể bị cao hơn hoặc thấp hơn so với công thức định 
mức mà nhà quản lý không biết. Vậy kiểm soát khâu tốt khâu này, sẽ giúp DN SXTACN 
tránh được rủi ro trên. 

Khâu bảo quản trong kho liên quan đến ẩm độ:  

NVL sau khi thu mua nhập kho cũng như sản phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho, đều 
phải được bảo quản theo đúng quy định. Quá trình lưu trữ bảo quản có thể làm cho NVL, 
thành phẩm bị giảm chất lượng, quá thời gian sử dụng. Nguyên nhân có thể do tác động của 
quá trình ô xi hóa, tác động bởi vi khuẩn, côn trùng, các loài gặm nhấm, những biến đổi hóa 
học trong quá trình lưu trữ,… Nhiệt độ, độ ẩm đóng vai trò quan trọng, là tác nhân gây ảnh 
hưởng đến việc bảo quản và hạn sử dụng của NVL, đặc biệt các nguyên liệu vi lượng, vi chất, 
men. Các nhân tố này ảnh hưởng đến độ ẩm, tốc độ biến đổi hóa học, phát triển của nấm, mốc 
và côn trùng. Ánh sáng và ô xy cũng là tác nhân gây ra sự giảm chất lượng nguyên liệu, thành 
phẩm. 

Lưu trữ, bảo quản NVL, thành phẩm đúng cách, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật là hạn chế 
các tác nhân như nhiệt độ, độ ẩm không khí, vi khuẩn, sự tấn công của côn trùng và các loại 
gặm nhấm. Thời gian bảo quản thích hợp với từng loại NVL. Trong quá trình bảo quản nhiệt 
độ thường có xu hướng tăng lên và gây tác hại trong bảo quản, vì vậy cần tạo ra sự thông 
thoáng ở kho và độ ẩm thích hợp nên duy trì là 75%. 
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Khâu quản lý phế thải (cám hồi khi kết thúc mẻ sản xuất) và cám vụn rơi ra trong quá 
trình sàng rung, đóng bao 

Sau khi viên cám được chuyển từ buồng lạnh đến sàng rung, do tốc độ rung lắc mạnh 
sẽ làm cám văng ra, hoặc khi đóng bao do tính thiếu cẩn trọng của công nhân sẽ làm cám 
vương ra ngoài, loại này các DN SXTACN gọi là cám vụn, cám vãi. 

Cám hồi là loại cám vỡ, bột không đạt sau khi sàng rung vẫn nằm trên dây truyền sẽ 
hồi lại khi máy còn chạy, lượng cám hồi này tự động được đưa lên pin B để tiếp tục quá trình 
sản xuất. Chỉ đến khi máy dừng (kết thúc mẻ sản xuất hay còn gọi là kết thúc một công thức) 
thì lượng cám hồi này sẽ đọng lại và được xả ra ống riêng, công nhân sẽ đóng bao chờ đến khi 
sản xuất đúng công thức hoặc công thức tương đương sẽ được phối trộn để sản xuất tiếp. 
Theo nghiên cứu, khảo sảt thực tế tại các nhà máy sản xuất cứ mỗi mẻ sản xuất (không phụ 
thuộc vào số lượng tấn cám sản xuất của mẻ đó), cám cho gia súc hồi lại từ 60 – 100 kg/mẻ, 
cám cho gia cầm hồi lại từ 40-50 kg/mẻ tùy thuộc vào dây chuyền sản xuất. 

Cám vãi và cám hồi nếu như không kiểm soát tốt khâu này, sẽ là thất thoát lớn đối với 
DN. Bởi lẽ, công nhân thiếu trách nhiệm hoặc cố tính không bảo quản cám hồi, cám vãi đúng 
bao của loại cám đó, khi hồi lại có thể lẫn từ loại cám nọ sang cám kia, mà giá thành của các 
loại cám không giống nhau, do thành phần trong công thức định mức không giống nhau. 

Hiện nay, giá thành sản xuất cám trung bình tại các nhà máy tùy theo loại, từ 
7.000đ/kg – 25.000đ/kg, nếu lấy loại 25.000đ/kg để hồi vào loại 7.000đ/kg là một tổn thất mà 
DN cần kiểm soát. 

5. Kết luận 

Để đồng hành cùng nền kinh tế hội nhập, sự gia tăng và phát triển mạnh mẽ của các 
tập đoàn SXTACN có vốn đầu tư nước ngoài thì các DN SXTACN Việt Nam cần phải xây 
dựng cho mình hệ thống KSNB về chi phí, trong đó chú trọng đến KSCP nguyên vận liệu trực 
tiếp, là loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất và lợi 
nhuận của DN. Nếu kiểm soát không tốt hoặc hoạt động kém dẫn đến sự lãng phí, thất thoát 
về chi phí sản xuất, đồng thời có thể đẩy giá thành lên cao, làm suy yếu khả năng cạnh tranh 
về sản phẩm trên thị trường, điều đó liên quan đến sự tồn tại của DN. Nếu kiểm soát tốt chi 
phí NVL trực tiếp sẽ giúp DN SXTACN hạ giá thành sản xuất, duy trì ổn định chất lượng sản 
phẩm, tăng tính ổn định của DN. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, vận dụng vào điều kiện thực 
tế của các DN SXTACN, bài viết nêu lên những nội dung thiết thực cần kiểm soát về chi phí 
NVL trực tiếp. Đồng thời, gợi ý những giải pháp KSCP NVL trực tiếp, nhằm giúp các DN đạt 
được mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững. 

---------------------------------- 
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                                               GÓC NHÌN VÀ HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

KHI ÁP DỤNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4 

 

 Ths.Vũ Thị Huệ* 

*Viện Quản lý – Kinh doanh -Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) 
 
Công ty Cổ phần DIC số 4 chuyên hoạt động về lĩnh vực như: Lập và thẩm định dự án; 
Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị; Xây dựng công trình dân dụng, công 
nghiệp; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật,…Với 
mục tiêu huy động vốn trong và ngoài nước, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động 
trong việc đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. 
Nhận thấy trong nền kinh tế hội nhập, cạnh tranh và rủi ro ngày càng gia tăng ảnh hưởng 
lớn đến khả năng đạt được các mục tiêu của nhà quản lý. Đối với các nhà quản lý, việc xây 
dựng và áp dụng kiểm soát nội bộ (KSNB) có hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng. Và trên 
chặng đường hoạt động của mình, Công ty DIC số 4 đã nỗ lực thực hiện tốt trong việc 
nghiên cứu, xây dựng cơ cấu tổ chức, điều lệ và hiệu quả hoạt động hệ thống KSNB nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN), giúp DN giảm thiểu rủi ro, đạt được 
các mục tiêu hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh. 
 
1. Nhìn nhận về KSNB, mục tiêu và hiệu quả hoạt động 

Theo quan điểm của COSO (1992), KSNB là một quá trình bị chi phối bởi ban giám 
đốc, nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị, được thiết kế để cung cấp một sự đảm bảo hợp 
lý nhằm đạt được các mục tiêu: Về sự tin cậy của báo cáo tài chính; Về sự hữu hiệu và hiệu 
quả của hoạt động; Về sự tuân thủ các luật lệ và quy định. Trong đó: 

- KSNB là một quá trình, bởi hệ thống KSNB không chỉ là một thủ tục hay một chính 
sách được thực hiện ở một vài thời điểm nhất định mà được vận hành liên tục ở tất cả mọi cấp 
độ trong DN. 

- KSNB được thiết kế và vận hành bởi con người vì KSNB không chỉ là những chính 
sách, thủ tục, biểu mẫu đơn điệu, độc lập,… mà phải bao gồm cả yếu tố con người - hội đồng 
quản trị (HĐQT), ban giám đốc, nhân viên của tổ chức. Chính con người định ra mục tiêu 
kiểm soát và thiết lập nên cơ chế kiểm soát và vận hành chúng. 

Cụ thể, HĐQT và các nhà quản trị cấp cao chịu trách nhiệm cho việc thiết lập một văn 
hóa phù hợp nhằm hỗ trợ cho quy trình KSNB hiệu quả, giám sát tính hiệu quả của hệ thống 
này một cách liên tục. Tất cả các thành viên của tổ chức đều tham gia vào quy trình này. 

- Không thể yêu cầu tuyệt đối thực hiện được các mục tiêu đối với KSNB, mà chỉ có 
thể yêu cầu cung cấp một sự đảm bảo hợp lý trong việc thực hiện mục tiêu. Nguyên nhân là 
do, luôn có khả năng tồn tại những yếu kém xuất phát từ sai lầm của con người khi vận hành 
hệ thống kiểm soát, dẫn đến việc không thực hiện được mục tiêu. KSNB có thể giúp ngăn 
chặn và phát hiện sai phạm nhưng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ không xảy ra sai phạm. 

Bên cạnh đó, quyết định của KSNB còn tùy thuộc vào các nguyên tắc cơ bản: Sự đánh 
đổi lợi ích - chi phí, chi phí kiểm soát không được vượt quá lợi ích mong đợi từ quá trình 
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kiểm soát. Vì vậy, KSNB chỉ cung cấp một sự đảm bảo hợp lý, chứ không đảm bảo tuyệt đối 
các mục tiêu sẽ được thực hiện. 

Theo quan điểm của COSO (1992, 2013) KSNB bao gồm 5 bộ phận: Môi trường kiểm 
soát; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin và truyền thông; Giám sát. 

- Môi trường kiểm soát: Tạo ra sắc thái chung trong đơn vị, nơi mỗi người tiến hành 
các hoạt động và thực hiện nghĩa vụ kiểm soát của mình. Chính môi trường kiểm soát làm nền 
tảng cho các thành phần khác của KSNB. Những yếu tố chính của môi trường kiểm soát gồm 
tính chính trực và giá trị đạo đức, cam kết về năng lực, sự tham gia của ban quản trị, triết lý 
quản lý và phong cách điều hành, cơ cấu tổ chức, phân định quyền hạn và trách nhiệm, chính 
sách và thông lệ nhân sự. 

- Đánh giá rủi ro: Không lệ thuộc vào quy mô, cấu trúc, loại hình hay vị trí địa lý. Bất 
kỳ tổ chức, DN nào trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng đều phải đối mặt với rủi ro. 
Những rủi ro này có thể do bản thân DN hay từ môi trường kinh tế, chính trị, xã hội bên ngoài 
tác động, do vậy mỗi đơn vị phải ý thức được và đối phó với rủi ro mà mình gặp phải. 

Tiền đề cho việc đánh giá rủi ro là việc đặt ra mục tiêu (bao gồm mục tiêu chung và 
mục tiêu cụ thể cho từng hoạt động của DN). Đánh giá rủi ro là việc nhận dạng và phân tích 
các rủi ro đe dọa đến các mục tiêu của mình. Trên cơ sở nhận dạng và phân tích các rủi ro, 
nhà quản lý sẽ xác định rủi ro nên được xử lý như thế nào. 

- Hoạt động kiểm soát: Là những chính sách và thủ tục để đảm bảo cho các chỉ thị của 
nhà quản lý được thực hiện. Hoạt động kiểm soát diễn ra trong toàn đơn vị ở mọi cấp độ và 
mọi hoạt động. Hoạt động kiểm soát gồm những hoạt động như: Phê chuẩn, ủy quyền, xác 
minh, đối chiếu, đánh giá hiệu quả, bảo vệ tài sản và phân công nhiệm vụ. 

Hoạt động kiểm soát diễn ra chủ yếu trong DN gồm: Soát xét của nhà quản lý (bao 
gồm cả cấp cao và cấp trung gian); Phân chia trách nhiệm theo nguyên tắc bất kiêm nhiệm; 
Ủy quyền cho người có thẩm quyền phê chuẩn các nghiệp vụ một cách thích hợp; Kiểm soát 
quá trình xử lý thông tin gồm kiểm soát chung và kiểm soát ứng dụng; Kiểm soát vật chất; 
Phân tích rà soát. 

- Thông tin và truyền thông: Các thông tin cần thiết phải được nhận dạng, thu thập và 
trao đổi trong đơn vị dưới hình thức và thời gian thích hợp sao cho nó, giúp mọi người trong 
đơn vị thực hiện được nhiệm vụ của mình. Thông tin và truyền thông tạo ra báo cáo, chứa 
đựng các thông tin cần thiết cho việc quản lý và kiểm soát đơn vị. Sự trao đổi thông tin hữu 
hiệu đòi hỏi phải diễn ra theo nhiều hướng: Từ cấp trên xuống cấp dưới, từ dưới lên trên và 
giữa các cấp với nhau. 

Mỗi cá nhân cần hiểu rõ vai trò của mình trong KSNB cũng như hoạt động của cá 
nhân có tác động tới công việc của người khác như thế nào. Bên cạnh đó, cũng cần có sự trao 
đổi giữa đơn vị với các đối tượng bên ngoài như khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông và các cơ 
quan quản lý. 

- Giám sát: Là quá trình đánh giá chất lượng của KSNB qua thời gian. Khiếm khuyết 
của KSNB cần được xem xét báo cáo lên cấp trên và điều chỉnh khi cần thiết. 

Trong môi trường kiểm soát, nhà quản lý đánh giá rủi ro đe dọa đến việc đạt được các 
mục tiêu cụ thể. Hoạt động kiểm soát được tiến hành, nhằm đảm bảo các chỉ thị của nhà quản 
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lý có thể ứng phó với rủi ro trong thực tế. Thông tin thích hợp cũng cần phải được thu thập và 
quá trình trao đổi thông tin diễn ra thông suốt trong toàn bộ tổ chức. 

Nhìn chung, mối liên hệ chặt chẽ giữa KSNB và các yếu tố cấu thành KSNB với hiệu 
quả hoạt động của DN. KSNB có tác động thuận chiều tới hiệu quả hoạt động, điều đó cho 
thấy trong các DN nếu KSNB hoạt động hữu hiệu sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, hay 
nói cách khác sự yếu kém hay thiếu sót của KSNB đều ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt 
động của DN. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các DN hiện nay là cần thiết lập và duy trì KSNB sao 
cho có hiệu quả. 

2. Tình hình thực hiện giám sát tại Công ty Dic số 4 

Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) (theo Điều 32 – Điều lệ Công ty) gồm 01 
Trưởng ban và 02 thành viên kiêm nhiệm.  

Công ty hoạt động theo Luật DN 2014, BKS hoạt động tối thiểu 2 lần 1 năm, tùy tình 
hình công ty, yêu cầu của cổ đông, của HĐQT, theo yêu cầu của Công ty mẹ thì BKS thực 
hiện kiểm soát bất kỳ thời điểm nào nhưng phải có thông báo gửi Hội đồng quản trị công ty.  

BKS sẽ thực hiện kiểm soát 2- 3 lần/năm, kiểm soát toàn diện các hoạt động của công 
ty và ra báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả làm việc. Cuối năm, BKS phải lập báo cáo năm 
về hoạt động trong năm của BKS và báo cáo tình hình hoạt động của Công ty để báo cáo cho 
các cổ đông của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên. Trong năm, theo Luật DN 2014, 
điều lệ công ty quy định tại các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham dự. Trên cơ sở đó, 
nếu có phát sinh liên quan đến hoạt động của công ty mà chưa phù hợp, BKS có quyền có ý 
kiến với Ban lãnh đạo công ty điều chỉnh/bổ sung/ khuyến nghị về các vấn đề đó trong phạm 
vi và quyền hạn (mang tính trao đổi và không lập báo cáo). 

3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty  

Báo cáo kết quả giám sát, trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty do HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban chức 
năng cung cấp cùng với việc xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán 
độc lập phát hành, các thành viên trong BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra, soát xét và 
đưa ra nhận xét, đánh giá. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2017, BCTC của Công ty đã được lập 
theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo đã được soát xét và kiểm toán bởi 
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. 

Kết quả kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp doanh thu 202,9 tỷ, đạt 81 % kế hoạch, lợi 
nhuận trước thuế 7,4 tỷ; kinh doanh cửa nhựa, doanh thu 20,1 tỷ, đạt 101 % kế hoạch, lợi 
nhuận trước thuế 1,23 tỷ; kinh doanh vật tư, doanh thu 0,84 tỷ, đạt 19 % kế hoạch, lợi nhuận 
trươc thuế 0,13 tỷ. 

Kết quả kinh doanh theo đối tượng: Văn phòng công ty doanh thu 221 tỷ, LNTT 7,8 
tỷ; Xí nghiệp thương mại doanh thu 0,58 tỷ, LNTT 78trđ; Nhà máy cửa nhựa doanh thu 14,3 
tỷ, LNTT 885trđ. 

Hoạt động đầu tư: Mua sắm TSCĐ tăng 2,43 tỷ đồng  

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:  
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Chỉ tiêu 2017 2016 

Cơ cấu tài sản   

- Tài sản dài hạn/Tổng TS 5,2% 4,9% 

- Tài sản ngắn hạn/Tổng TS 94,8% 95,1% 

Cơ cấu vốn   

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 69,9% 65,2% 

- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 30,1% 34,8% 

Khả năng thanh toán   

-Khả năng thanh toán ngắn hạn 139,9% 151,7% 

- Khả năng thanh toán nhanh 57,3% 83,0% 

Tỷ suất sinh lời   

- Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (LN Gộp/ DT thuần) 9,4% 10,9% 

-Tỷ lệ lãi EBIT (LN TT và Lãi vay/ DT thuần) 5,7% 3,7% 

- Lợi nhuận sau thuế trên tổng TS (ROA) 2,5% 1,7% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần 3,1% 1,6% 

-Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 8,2% 4,9% 

-Lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ 12,4% 7,2% 

Chỉ số tăng trưởng   

-Tăng trưởng doanh thu thuần -13,7% -3,1% 

-Tăng trưởng lợi nhuận gộp -25,7% 19,1% 

-Tăng trưởng LNTT 59,9% 18,9% 

-Tăng trưởng LNST 71,3% 10,2% 

-Tăng trưởng nợ phải trả 26,0% 15,0% 

-Tăng trưởng VCSH 1,9% 1,0% 

-Tăng trưởng VĐL 0,0% 5,0% 

 
Tổng Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2017 là 91,8 tỷ đồng, giảm 19% so đầu kỳ chủ 

yếu là do khoản phải thu khách hàng giảm 26 tỷ. Công nợ phải thu khó đòi là: 19,7 tỷ đồng đã 
trích lập dự phòng 17,7 tỷ đồng. Trong năm đã thu được số tiền 2,5 tỷ nợ khó đòi từ công ty 
Thanh Châu, HĐQT đã ra quyết định xóa số nợ 2,4 tỷ đồng cho công ty này. Căn cứ vào 
Điểm a, Khoản 4, Điều 6, Thông tư 228/2009/TT-BT, thì Công ty Thanh Châu không đáp ứng 
điều kiện “tổ chức kinh tế không có khả năng trả nợ”. Do đó, có thể DIC 4 sẽ phát sinh thuế 
và phạt thuế cho khoản xóa nợ 2,4 tỷ đồng này vào các năm tài chính tiếp theo khi Cục Thuế 
kiểm tra.  
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- Hàng tồn kho tăng mạnh so với đầu kỳ do DIC 4 nhận chuyển nhượng lô đất A2-1; 
A5-1 – Khu TTCL trị giá 62 tỷ đồng. 

Nợ phải trả thời điểm 31/12/2017 là 193 tỷ tăng 26% so với đầu kỳ, khoản phải trả 
tăng so với đầu kỳ chủ yếu do phải trả người bán tăng các công nợ lớn: tiền mua đất A2, A5 
(62 tỷ -DIC Corp); Tiền bê tông Phoenix (5,1 tỷ - DIC Bê tông); Thầu thụ công trình bệnh 
viện (4,4 tỷ - CP Tiến bộ Quốc tế),…. 

- Dư nợ vay là 56,3 tỷ đồng giảm 6% so đầu kỳ tập trung chủ yếu tại BIDV và HDB. 
Trong năm công ty đã giải ngân 149 tỷ, trả nợ gốc 153 tỷ và 3,75 tỷ lãi vay, không có khoản 
vay nào quá hạn. 

- Chỉ tiêu Nợ phải trả/ Vốn điều lệ bằng 3,5 lần (năm 2015 là 2,78), cơ cấu nợ phải 
trả/ Vốn chủ sở hữu bằng 70%/30% (năm 2016 là 65%/35%) cho thấy cơ cấu nguồn vốn của 
công ty có chiều hướng rủi ro cao hơn. Hoạt động SXKD của công ty vẫn đang phụ thuộc vào 
nguồn vốn vay và vốn chiếm dụng khác, khả năng đảm bảo mức an toàn về tài chính giảm. Tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 3,1% tăng so với 2016; chỉ số ROA và ROE  
lần lượt là 2,5% và 8,2%. 

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành 

+   Về hoạt động xây lắp: Việc lập hồ sơ thanh quyết toán còn chậm, một số công trình  
chậm tiến độ, chất lượng thi công chưa tốt,… để phát sinh chi phí. Việc quyết toán với tổ đội 
và nhà thầu phụ chậm dẫn đến chi phí chưa phản ánh đúng đủ vào các công trình trong cùng 
một niên độ. Chưa quyết toán xong công trình LilamaSH (công trình tồn đọng của CN 
Tp.HCM). Chưa thực hiện việc kiểm kê khối lượng dở dang tại các công trình. 

+ Về hoạt động đầu tư: Dự án Tòa nhà VP kết hợp chung cư TDC chưa hoàn tất được 
pháp lý. Dự án Mỏ đất Ông Trịnh đã có quyết định đóng mỏ nhưng chưa quyết toán thuế, nên 
vẫn có rủi ro phát sinh thuế cho năm tài chính 2017. 

+Về hoạt động của nhà máy: Việc sản xuất cửa nhựa tương đối ổn định cung cấp kịp 
tiến độ cho các công trình tuy nhiên chỉ mang tính chất bổ trợ chưa mở rộng được thị trường. 
Chưa có hợp quy của cửa chống cháy, chưa đăng ký giá. 

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành: 

- Trong năm, BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp theo thư mời của HĐQT và đã có ý 
kiến về các vấn đề mà BKS quan tâm tại các cuộc họp. 

- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã nhận được sự phối hợp từ 
phía HĐQT và Ban Điều hành để thực hiện nhiệm vụ do cổ đông giao.  

- Đối với cổ đông: Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định 
những vấn đế phát sinh trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, các thông tin trên trang Web 
của công ty còn rất đơn điệu. BKS khuyến nghị cần liên tục cập nhật hình ảnh, tiến độ thi 
công các công trình, công tác bàn giao, để cổ đông nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Trong 
năm, BKS không nhận được đơn thư ý kiến đề xuất xem xét vấn đề cổ đông quan tâm do các 
cổ đông gửi tới. 

6. Kết luận 

Như vậy, việc tìm hiểu và áp dụng hệ thống KSNB tại các loại hình DN nói chung và 
thông qua việc đánh giá tại Công ty Cổ phần DIC số 4 đã đem lại những hiệu quả nhất định 
trong cách điều hành, tổ chức và hoạt động. Việc tuân thủ 05 thành phần trong KSNB (theo 
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báo cáo COSO 1992): Môi trường hoạt động (Control Environment); Đánh giá rủi ro (Risk 
Assessment); Hoạt động kiểm soát (Control Activities); Thông tin truyền thông 
(Information and Communication); Giám sát (Monitoring) là cần thiết và quan trọng, giúp 
DN tìm ra được những mặt thiếu sót, sai sót trong quá trình hoạt động, quản lý tài chính và đề 
xuất giải pháp khắc phục và điều chỉnh giúp Công ty Cổ phần Dic số 4 đạt mục tiêu, phát 
triển bền vững và hiệu quả. 

------------------------------- 
Tài liệu tham khảo 

1. Báo cáo tài chính; Báo cáo rà soát năm 2017 của Công ty Cổ phần Dic (CN BR-VT) 

2. Giáo trình, tài liệu KSNB Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2016. 

------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam 

 246 

CÁCH THỨC XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH  

CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ HIỆU QUẢ TẠI VIỆT NAM 

VÀ CÁC THÔNG LỆ QUỐC TẾ 

 

 

 

 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản:                      Giám đốc, Tổng Biên tập PHAN NGỌC CHÍNH  

Chỉ đạo nội dung:                   PGS.TS ĐẶNG VĂN THANH  

Biên tập:                               LÊ THỊ ANH THƯ 

Thiết kế bìa:                CÔNG TY TNHH GC INTERNATIONAL  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

In 200 cuốn, khổ 19x26 tại Công ty Cổ phần In Tài chính,  

Địa chỉ: Số 24, ngõ 115, phố Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.   

Số xác nhận ĐKXB: 2914-2018/CXBIPH/1-63/TC.  

Số QĐXB: 135/QĐ-NXBTC. 

Mã ISBN: 978-604-79-1889-8 

In xong và nộp lưu chiểu: Tháng 8/2018     




