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1. Ý thức doanh nghiệp và kiểm
soát nội bộ (KSNB)

1.1. Ý thức doanh nghiệp
Ý thức doanh nghiệp (DN) là những

giá trị bên trong của DN được duy trì và
tích lũy bởi lãnh đạo và nhân viên trong
DN, thông qua những quy trình định
hướng đến đạo đức kinh doanh (Valentine
và cộng sự, 2020). Nói cách khác, ý thức
DN là những hành động thuộc về nội bộ
DN, là cách thức DN phản ứng lại những
tác động từ bên trong và bên ngoài DN
trên cơ sở trách nhiệm xã hội.

Một DN có trách nhiệm đối với xã hội
ngoài việc cung cấp những sản phẩm chất
lượng gắn liền với giá cả hợp lý thì còn
phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng
và thân thiện với môi trường. Bên cạnh
đó, việc DN thể hiện trách nhiệm đối với
cộng đồng và các bên liên quan thông qua
các hoạt động xã hội cũng chính là thể
hiện ý thức của DN.

Các dòng nghiên cứu về ý thức DN
trên thế giới cũng như tại Việt Nam đang
được rất nhiều học giả và các DN quan
tâm (ví dụ như Nguyen và cộng sự,
2020). Những nghiên cứu về các nhân tố
tác động đến ý thức DN  đã chỉ ra rằng, ý
thức DN chính là tiền đề của các hành vi
bên trong DN, trong đó không ngoại trừ
hành vi quản trị và hành vi kinh doanh.

Ở Việt Nam hiện nay, một số ít trường
kinh doanh, ví dụ như PACE, VJCC,
AEP,… đã chính thức ban hành các
chương trình và triển khai các hoạt động
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liên quan mật thiết đến ý thức
(mindfulness) dựa trên nền tảng
khoa học nhằm mục đích phát triển
khả năng quản lý, đẩy mạnh hiệu
suất công việc và cải thiện chất
lượng cuộc sống của các cá nhân và
lãnh đạo tại các DN Việt Nam
(PACE, 2020). Do vậy, có thể ngụ ý
rằng, ý thức DN sẽ góp phần hỗ trợ
cho các thành viên của tổ chức mở
rộng giao tiếp và hợp tác để hoàn
thành công việc theo chiều hướng
có lợi nhất.

Theo nhóm tác giả, sự tương tác
giữa ý thức DN và hành vi của
người quản lý cũng đưa đến những
lợi ích nhất định. Đặc biệt, hầu hết
những người đứng đầu các DN có ý
thức sẽ quản trị DN theo xu hướng
gia tăng giá trị cho cộng đồng và
các bên liên quan. Đồng thời, ý thức
DN không chỉ giúp cho toàn thể
nhân viên của DN dễ dàng đương
đầu với thách thức, áp lực, mà còn
làm  cho họ nỗ lực đạt được mục
tiêu đã được giao phó. Vì vậy,
những hoạt động đề cao ý thức DN
luôn được chú trọng và đẩy mạnh
nhằm làm cơ sở cho các hoạt động
sinh lời.

1.2. Kiểm soát nội bộ 
a. Khái niệm KSNB
KSNB là một quá trình, chịu ảnh

hưởng bởi Hội đồng quản trị, người
quản lý và các nhân viên của đơn vị,
được thiết lập để cung cấp một sự
đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các
mục tiêu về hoạt động, báo cáo tài
chính và tuân thủ (COSO, 2013).
Theo Điều 4, Khoản c, Chuẩn mực
Kiểm toán Việt Nam (VSA) số 315,
KSNB là quy trình do Ban quản trị,
Ban Giám đốc và các cá nhân trong
đơn vị thiết kế, thực hiện và duy trì
để tạo ra sự đảm bảo hợp lý về khả
năng đạt được mục tiêu của đơn vị
trong việc đảm bảo độ tin cậy của
báo cáo tài chính, đảm bảo hiệu quả,
hiệu suất hoạt động, tuân thủ pháp
luật và các quy định có liên quan.

Hệ thống KSNB mà các đơn vị
đang tổ chức hiện nay được xem là
một hệ thống với đầy đủ tất cả các
quy trình, thủ tục cũng như chính

sách mà DN đã thiết lập. Dựa vào
đó, DN có thể kiểm soát chặt chẽ
các hoạt động nội bộ đang diễn ra
hàng ngày. KSNB cũng chính là
công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho các nhà
quản lý trong việc quản trị và phòng
ngừa rủi ro, đảm bảo DN đạt được
kết quả tốt trên cả ba phương diện
chiếu theo COSO là: hoạt động, báo
cáo tài chính và tuân thủ.

b. Cấu trúc KSNB
Cấu trúc KSNB của một tổ chức

gồm 5 thành phần: Môi trường kiểm
soát, đánh giá rủi ro, hoạt động
kiểm soát, thông tin, truyền thông
và giám sát (COSO, 2013). Mỗi DN
sẽ có cách thức thiết kế, xây dựng
và vận hành KSNB khác nhau, tùy
thuộc vào nguồn lực cũng như các
yếu tố bên trong và bên ngoài đơn
vị. Tuy vậy, cấu trúc KSNB ở các
DN đều bao gồm 5 thành phần cơ
bản như vừa liệt kê, những thành
phần này cùng nhau thực thi những
nhiệm vụ cơ bản và cùng ảnh hưởng
đến mục tiêu của KSNB.

c. Sự hữu hiệu của KSNB
Theo Agbejule & Jokipii (2009)

thì sự hữu hiệu của KSNB được
hiểu là mức độ mà KSNB hoạt
động một cách hiệu quả hoặc năng
suất. KSNB của một DN được xem
là hữu hiệu thì nó phải đạt được các
mục tiêu mà DN đã đề ra. Cụ thể là
mục tiêu báo cáo tài chính trung
thực và hợp lý; hoạt động hữu hiệu
và hiệu quả; tuân thủ pháp luật và
các quy định. Sự hữu hiệu của
KSNB sẽ dẫn đến các hoạt động
khác trong tổ chức đạt được kết
quả tốt hơn và có thể đem đến sự
gia tăng về kết quả hoạt động kinh
doanhcũng như góp phần nâng cao
vị thế của DN trong bối cảnh của
Cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0.

2. Vai trò chi phối của ý thức
DN đối với hoạt động KSNB

Theo khuôn mẫu COSO (2013)
th ìcấu trúc KSNB và sự hữu hiệu
của KSNB đã được thể hiện một
cách rõ ràng và đầy đủ. Cũng trên
cơ sở này thì mục tiêu của KSNB là
giúp cho các DN xây dựng, vận
hành và duy trì ổn định nhằm tạo

nên sự đảm bảo hợp lý về khả năng
DN đạt được các mục tiêu tính trên
ba phương diện đó là: độ tin cậy của
báo cáo tài chính; đảm bảo hiệu quả,
hiệu suất hoạt động; tuân thủ pháp
luật và các quy định có liên quan.
Bên cạnh đó, cấu trúc của KSNB
được thiết lập đầy đủ, đồng bộ và
liên tục sẽ góp phần tăng cường khả
năng đạt được mục tiêu mà KSNB
đảm nhận, từ đó có thể nâng cao
tính hữu hiệu của KSNB. 

Theo Hunziker (2017) thì cấu
trúc KSNB đạt yêu cầu như đã nêu
ở trên cũng sẽ giúp DN giảm thiểu
những nguy cơ sai sót trọng yếu và
gian lận trên báo cáo tài chính; đảm
bảo DN sử dụng hiệu quả các nguồn
lực sẵn có; đóng góp vào quá trình
nâng cao tính linh hoạt trong các
chính sách của đơn vị cũng như sự
phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận;
hướng DN tới việc đạt được những
thành tựu đáng kể hơn trong hoạt
động và kinh doanh.

Dưới ảnh hưởng của ý thức DN
và áp lực hiệu quả hoạt động thì
việc tổ chức cấu trúc KSNB khoa
học, nhằm thúc đẩy sự hữu hiệu của
KSNB là bài toán khá nan giải đối
với các DN hiện nay. Vì ngoài chức
năng thúc đẩy KSNB đạt được kết
quả tối ưu thì ý thức DN còn phải
thực thi các nghĩa vụ đối với xã hội
và các đối tượng có liên quan. Cho
nên, các tổ chức muốn gia tăng vị
thế và giá trị thông qua KSNB chắc
chắn không thể bỏ qua các hoạt
động thuộc về ý thức DN.

Theo nhóm tác giả, ý thức DN
hiển nhiên đóng vai trò chi phối đối
với hoạt động KSNB của các DN.
Điều này là vì ý thức DN sẽ làm cho
hoạt động KSNB trở nên hiệu quả
hơn. Và hoạt động KSNB đóng vai
trò kiểm soát việc thực thi các trách
nhiệm của DN đối với xã hội (Li và
cộng sự, 2018), điều này cũng là thể
hiện ý thức của DN. Vì vậy, KSNB
hữu hiệu sẽ đem lại nhiều giá trị hơn
cho xã hội (Kim và cộng sự, 2017).
Khi ý thức DN được nêu cao thì
KSNB càng được củng cố và sẽ là
tác nhân quan trọng, giúp DN đạt
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được kết quả hoạt động kinh doanh
vượt trội cũng như tạo lập lợi thế
cạnh tranh.

3. Lý thuyết nền tảng và mô
hình nghiên cứu đề xuất

3.1. Lý thuyết trao đổi xã hội
(Social exchangetheory):

Lý thuyết trao đổi xã hội là
những tương tác xã hội mà trong
đó, các cá nhân tin rằng, họ sẽ có
được những lợi ích nhất định từ các
hành vi trao đổi (Blau, 1964). Theo
lý thuyết trao đổi xã hội, sự cam
kết về ý thức DN hình thành khi
các DN cảm nhận được những tín
hiệu tích cực từ xã hội và môi
trường kinh doanh, chẳng hạn như
sự ủng hộ mục tiêu về hoạt động,
sự công bằng của các chính sách,
sự phân minh trong khen thưởng và
xử phạt,… Do đó, ý thức DN có
thể được xem là kim chỉ nam cho
DN trong việc thực hiện các hành
vi kinh doanh và các hành vi thuộc
về KSNB.

3.2. Lý thuyết cơ sở nguồn lực
(Resources-based view)

Lý thuyết cơ sở nguồn lực DN
(Barney, 1991) là lý thuyết về cách
thức các DN sử dụng những nguồn
lực nội bộ, nhằm đạt được lợi thế
cạnh tranh bền vững. Theo lý thuyết
này, các DN có được lợi thế cạnh
tranh bền vững khi họ sở hữu được
những nguồn lực thỏa mãn điều
kiện VRIN: Có giá trị (Valuable),
hiếm (Rare), khó có thể bắt chước
(Inimitable), và không thể thay thế
được (Non - substitutable). Các
nguồn lực của DN bao gồm tài sản,
năng lực, thông tin, tri thức và quy
trình. Từ đó, những khác biệt về các
nguồn lực này của DN so với đối
thủ cạnh tranh sẽ giúp DN tận dụng
các cơ hội để phát triển và tạo lập
lợi thế cạnh tranh.

Cũng theo lý thuyết này, DN sở
hữu KSNB đạt được điều kiện
VRIN thông qua các khía cạnh: tính
giá trị của KSNB được thể hiện ở
việc các DN củng cố các quy trình,
giảm thiểu những yếu kém trong
quy trình sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm; thông tin và kết quả đầu ra

của KSNB là hiếm
và khó có thể bắt
chước bởi vì đặc thù
của các DN là khác
nhau. KSNB hữu
hiệu là khó có thể
thay thế, bởi vì vận
hành hệ thống
KSNB gần như là
cách thức duy nhất
để DN đạt được các
mục tiêu. Và rõ ràng rằng, một hệ
thống KSNB được thiết kế đầy đủ
chắc chắn sẽ giúp cho DN ngăn
chặn kịp thời các rủi ro và nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3.3. Mô hình và giả thuyết
nghiên cứu đề xuất

Dựa vào lý thuyết trao đổi xã hội
và lý thuyết cơ sở nguồn lực cũng
như các biện luận về vai trò của ý
thức DN và cấu trúc của KSNB
trong việc hình thành sự hữu hiệu
của KSNB, nhóm tác giả đề xuất
mô hình nghiên cứu như Hình 1 và
các giả thuyết như sau:

+ Giả thuyết 1 (H1): Cấu trúc
KSNB tác động dương đến sự hữu
hiệu của KSNB.

+ Giả thuyết 2 (H2): Ý thức DN
tác động điều tiết dương cho mối
quan hệ giữa cấu trúc KSNB và sự
hữu hiệu của KSNB.

4. Kết luận
Ngày nay, các hoạt động thuộc

về ý thức DN và các hoạt động
KSNB đang thu hút không ít sự
quan tâm của các DN. Vì vậy,
nghiên cứu này ngoài việc bàn luận
về vai trò của ý thức DN và lợi ích
của hoạt động KSNB thì còn gợi ý
cho các nghiên cứu kiểm định trong
tương lai để xác nhận sự hợp lý của
mô hình và các giả thuyết mà nhóm
tác giả đã đề xuất trong bối cảnh các
DN Việt Nam. Nhóm tác giả cũng
cho rằng, một DN có ý thức thì sẽ
cố gắng gia tăng hiệu quả của
KSNB để làm động lực cho việc cải
thiện hiệu quả kinh doanh cũng như
hình thành lợi thế cạnh tranh thông
qua hoạt động KSNB. 

Thực tế khách quan cho thấy, ý
thức DN càng được chú trọng thì sẽ

đóng góp không nhỏ vào việc tạo
nên một hệ thống KSNB hữu hiệu,
nhằm hạn chế các vi phạm và gian
lận trong tổ chức. Và hơn hết, trong
bối cảnh kinh doanh nhiều biến
động như Việt Nam hiện nay thì sự
ảnh hưởng của ý thức DN và cấu
trúc KSNB đến sự hữu hiệu của
KSNB, là cần được các DN
nghiêm túc nhìn nhận và có
phương hướng hành động cụ thể,
nhằm duy trì trạng thái hoạt động
ổn định và bền vững.
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