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1. Giới thiệu
Ô nhiễm môi trường đang là

vấn đề mang tính thời sự cấp bách
và luôn nhận được sự quan tâm của
chính phủ các nước, cũng như các
tổ chức quốc tế trong việc giải
quyết triệt để khi hướng đến một
nền công nghiệp phát triển trên
toàn cầu (Lê Hoàng Lan, 2018). Sự
phát triển nhanh của xã hội tất yếu
sẽ dẫn đến sự ô nhiễm mà một
trong những loại ô nhiễm có tác
động đến sự sống của con người,

đó chính là môi trường. Tuy nhiên,
trong quá trình vận hành kinh
doanh, các doanh nghiệp (DN) đôi
khi vô ý hoặc cố tình có những
hành vi gây hủy hoại môi trường và
điều này sẽ đem lại hậu quả lớn cho
xã hội. Từ đó, việc kiểm toán môi
trường (KTMT) được xem là một
công cụ hiệu quả để có thể giảm
thiểu hoặc ngăn ngừa được quá
trình tác động đến môi trường

(Nguyễn Thị Ngọc Ánh & Lê Thị
Nhung, 2011). 

Câu hỏi đặt ra chính là KTMT
sẽ là một bộ phận của DN để thực
hiện kiểm tra các hoạt động có liên
quan đến môi trường, hay đây là
một hoạt động của những công ty
kiểm toán độc lập nhằm kiểm tra
tính hiệu quả của hoạt động môi
trường do các công ty vận hành.
Hầu hết các nghiên cứu trước đây
đã công bố chủ yếu nhấn mạnh đến
thách thức, trở ngại hay thuận lợi
khi áp dụng loại kiểm toán này. Các
nghiên cứu khác thì tìm hiểu về
kinh nghiệm áp dụng ở các quốc
gia và rút ra bài học cho Việt Nam.
Như vậy, xét về bản chất, khái niệm
và quy trình kiểm toán là những
điều cần phải được làm rõ trong bài
viết này nhằm bổ sung thêm một
phần cơ sở lý luận quan trọng liên
quan đến KTMT.

2. Thế nào là KTMT?
Trong bối cảnh của tiêu chuẩn

Chất lượng ISO 14000 thì KTMT
được hiểu là một quy trình xác
minh có hệ thống và được ghi thành
văn bản, bao gồm thu thập và đánh
giá một cách khách quan các bằng
chứng kiểm toán để xác định các
hoạt động, sự kiện, điều kiện, hệ
thống quản lý hoặc thông tin về các
vấn đề này có phù hợp với tiêu chí
kiểm toán hay không và truyền đạt
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kết quả của quá trình liên quan đến
môi trường này (Nacanieli, 2009).

Viện Thương mại quốc tế nêu
ra khái niệm về KTMT, theo đó,
KTMT được hiểu là một công cụ
quản lý bao gồm sự ghi chép một
cách khách quan, công khai quá
trình công tác tổ chức liên quan
đến môi trường, sự vận hành của
các thiết bị, cơ sở vật chất với mục
đích quản lý môi trường bằng cách
trợ giúp quản lý, kiểm soát các
hoạt động và đánh giá sự tuân thủ
các chính sách của công ty; trong
đó, phải kể đến sự kỷ luật tuân thủ
theo các tiêu chuẩn môi trường
(Huang, 2011). 

Đối với các nước phát triển thì
công việc KTMT thường được
thực hiện trên cơ sở thường xuyên
hoặc định kỳ. Để đánh giá thường
xuyên hơn thì nhiệm vụ này có thể
phù hợp tại bất kỳ cơ sở nào được
nhắm mục tiêu cho các cuộc kiểm
toán liên bang, tiểu bang, tỉnh hoặc
địa phương thường xuyên hơn
hoặc đã được đưa ra một thông báo
vi phạm về môi trường, hoặc phải
tuân thủ theo một số hình thức tiến
hành thi hành án kể từ lần đánh giá
cuối cùng. 

Tóm lại, có thể khẳng định rằng,
KTMT là công việc nhằm hướng
đến việc cung cấp thông tin liên
quan đến quá trình hoạt động có sự
kết nối với môi trường của một
công ty; trong đó bao gồm các vấn
đề về môi trường trong quá trình
đưa ra các quyết định sản xuất -
kinh doanh.

3. Mục tiêu và ý nghĩa của
KTMT

KTMT sẽ giúp xác định rằng
DN của bạn đạt được mức độ tuân
thủ các quy định luật pháp và quy
định về môi trường tốt như thế nào.
KTMT có thể được thực hiện vì
nhiều lý do (Phạm Đức Hiếu,
2008). Kiểm toán có thể liên quan
đến kiểm toán tuân thủ theo hướng
vô cùng nghiêm ngặt, trong đó các
hoạt động của cơ sở được xem xét

theo các yêu cầu lập pháp hoặc là
một phần của hệ thống quản lý của
công ty để đảm bảo thực hiện tốt
nhất về môi trường (Ruth, 2010).
Khi đề cập đến quá trình vận hành
của các công ty hiện nay, bên cạnh
những công việc sản xuất - kinh
doanh thông thường thì sẽ phát sinh
các hành vi dẫn đến các khoản mục
trong kế toán có yếu tố thuộc về
môi trường, chẳng hạn như:

Một loạt các vấn đề môi trường
hoặc tập trung vào một khía cạnh
cụ thể như giấy phép liên quan đến
khai thác không khí, sức gió hoặc
sử dụng nguồn nước cho hoạt động
kinh doanh.

Trong hoạt động có gồm
những khoản mục về loại nợ tiềm
tàng đáng kể, mà những khoản
mục này có thể do DN tác động
vào môi trường, dẫn đến các
khoản kiện tụng.

Những tài sản sử dụng trong
kinh doanh có tính chất thay đổi
theo điều kiện kinh tế xã hội và có
tác động trực tiếp hoặc gián tiếp
đến môi trường như đồ nhựa, đất,
thủy tinh, đồ gỗ, nguyên liệu thép,
kim loại hoặc cao su,…

Và có thể thấy rằng, những
khoản trên đều có yếu tố về môi
trường và tất nhiên điều này liên
quan mật thiết đến công tác kiểm
toán (Nguyễn Tuấn Trung, 2008).
Do đó, kiểm toán viên cần thiết
phải có hiểu biết, kinh nghiệm và
hoàn toàn thông thạo với các yêu
cầu KTMT liên quan đến những
khoản có tính chất đặc biệt như ví
dụ trên, chứ không đơn giản như tài
sản thông thường hay nợ phải trả
thương mại.

Ngoài ra, tất cả các nghiên cứu
đều khẳng định rằng, kiểm toán
luôn là một công cụ kinh doanh
quan trọng nhằm cung cấp một sự
tin cậy cho người sử dụng thông tin
kế toán do đơn vị cung cấp (Phạm
Thị Việt Anh, 2015). Tuy nhiên, đó
chỉ là những yêu cầu trước đây
(Giang Thị Xuyến, 2011). Trong

giai đoạn phát triển mạnh mẽ của
nền kinh tế và việc tác động vào
môi trường ngày càng lớn như hiện
nay, thậm chí kiểm toán còn cần
phải có nhiều động lực hơn để thực
hiện KTMT, đặc biệt là trong các
ngành có tính chất tổng hợp. Với
nhận thức ngày càng tăng về nhu
cầu bảo vệ môi trường, một số lĩnh
vực thuộc ngành công nghiệp tổng
hợp sẽ cần phải phụ thuộc ngày
càng nhiều vào loại hình KTMT
còn khá mới mẻ này. 

Như vậy, có thể thấy rằng, mục
đích chính của KTMT là hướng
đến đảm bảo tuân thủ với các cơ
quan quản lý cũng như xác định và
đánh giá các khoản nợ, rủi ro và
mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với
công ty khi có tác động đến môi
trường, đặc biệt những công ty có
hoạt động với các DN hay tổ chức
quốc tế. Điều này sẽ giúp đánh giá
khả năng tồn tại của một hoạt động
với việc bao gồm các chi phí liên
quan đến việc giảm rủi ro môi
trường và nợ phải trả ở mức chấp
nhận được. Nhìn chung, lợi ích của
một chương trình kiểm toán thành
công có thể được phân loại là cải
thiện tình hình tài chính của công
ty, tình trạng tuân thủ và quan hệ
của các bên liên quan. Cụ thể, nếu
việc KTMT được thực thi tốt với
một chương trình và quy trình
chuẩn mực trong DN thì sẽ đem lại
các nhóm lợi ích sau đây:

Ý nghĩa về phương diện tài
chính

- Các khoản chi phí phạt sẽ
không phát sinh bởi các cơ quan
quản lý do những tác động tiêu cực
hoặc không thể hồi phục đối với
môi trường.

- Ban lãnh đạo đơn vị có thể có
đầy đủ cơ sở để xác định các vấn
đề không tuân thủ sớm hơn cho
phép lập kế hoạch tài chính một
cách chủ động.

- Nếu như công ty đã phát sinh
những hoạt động có tác động đến
môi trường thì kiểm toán có thể ghi
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nhận và những hành động khắc
phục sẽ giúp cho đơn vị giảm thiểu
chi phí.

- Khi hiểu biết địa điểm, bộ
phận hay chức năng nào tác động
đến môi trường từ kết quả kiểm
toán thì sẽ có cơ hội giảm thiểu các
chất thải được nhận ra, dẫn đến
giảm chi phí vận hành.

Ý nghĩa về phương diện tuân
thủ

- Đối với DN thì tính tuân thủ
pháp luật là một trong ba mục tiêu
quan trọng của kiểm soát nội bộ.
Do đó, nếu có sự kiểm soát với môi
trường từ kết quả của kiểm toán thì
công ty sẽ giảm thiểu các hành
động thực thi của cơ quan và giảm
thiểu những hình phạt có thể phát
sinh từ việc vi phạm pháp luật.

- Nhân sự giữ vai trò quan trọng
trong DN và nếu phát sinh bất kỳ
hành động nào trong khi làm việc ở
những vị trí khác nhau nguy hại cho
môi trường và đã được ghi nhận
trong báo cáo kiểm toán; qua đó sẽ
giúp nâng cao nhận thức của nhân
viên về các tiêu chuẩn và trách
nhiệm môi trường có liên quan.

Ý nghĩa về mối quan hệ với cổ
đông và các bên có liên quan

- Công ty có thực hiện công việc
KTMT sẽ giúp cải thiện quan hệ
giữa đội ngũ công nhân viên trong
cùng đơn vị và tăng niềm tin cho xã
hội, vì DN đã có ý thức trách nhiệm
đối với toàn cộng đồng.

- Việc quan tâm đến khía cạnh
môi trường là một trong những
hoạt động được tất cả các tổ chức
trên toàn thế giới đánh giá cao,
trong tổng thể các nội dung thuộc
về phạm trù trách nhiệm xã hội của
DN. Do đó, kết quả KTMT được
công bố sẽ chính là công cụ cải
thiện hình ảnh cộng đồng của chính
công ty.

- Giá trị công ty thể hiện trên
báo cáo tài chính được các nhà đầu
tư quan tâm khi có KTMT, từ đó giá
trị lợi thế thương mại sẽ gia tăng khi

có quá trình đầu tư, liên kết, liên
doanh hay mua bán sáp nhập.

- Nhà đầu tư bên ngoài sẽ có sự
quan tâm đến những công ty có
chương trình quản lý môi trường
lành mạnh bên cạnh sức khỏe tài
chính được thể hiện trên hệ thống
báo cáo tài chính DN.

Với hàng loại ý nghĩa và lợi ích
mang lại theo 3 nhóm trên được
viết tắt là FCR thì các DN hoàn
toàn có thể tin tưởng và cần thiết
phải dành sự quan tâm đặc biệt đến
kiểm toán lĩnh vực môi trường,
nhằm đem lại những giá trị riêng
biệt cho sự phát triển của chính
công ty mình.

4. Quy trình KTMT cơ bản
Việc kiểm toán phải được thực

hiện theo tiêu chuẩn ISO 14011 về
quy trình KTMT bao gồm cuộc họp
ban đầu, kiểm tra chi tiết, phỏng
vấn, đánh giá tài liệu cũng như
cuộc họp kín với ban quản lý nhà
máy (Snežana, Luka, & Dejan,
2017). Phần kế tiếp của nghiên cứu
sẽ trình bày một quy trình cơ bản
trong nội dung của KTMT tại DN
theo các bước sau:

Bước 1: Xây dựng kế hoạch
kiểm toán và xác định phạm vi của
quá trình kiểm toán. Theo đó, một
hoạt động tổng hợp muốn thực hiện
KTMT phải có ý tưởng rõ ràng về
đối tượng và mục tiêu của kiểm toán
và các bước cần thiết để đạt được
chúng. Nó phải được quyết định nếu
là kiểm toán một phần hoặc có thể
nó chính là cuộc kiểm toán toàn
diện. Chẳng hạn như giấy phép liên
quan đến việc tác động đến không
khí sẽ được đánh giá một phần trong
một bộ phận sản xuất hay toàn bộ tài
sản phải kiểm toán. Từ đó, trong
bước đầu tiên này thì quy mô kiểm
toán nên được điều chỉnh theo nhu
cầu của nhà điều hành hoặc dựa vào
nguồn lực có sẵn.

Bước 2: Quản lý rủi ro của
KTMT

- Một phần quan trọng của quy
trình KTMT là đảm bảo sự hỗ trợ

và cam kết của ban quản trị DN.
Khi các trường hợp không tuân thủ
được xác định, quản lý phải được
cam kết thực hiện hành động khắc
phục. Mặt khác, nếu ban quản lý có
tác động nguy hiểm đến kiến thức
một vấn đề về môi trường nhưng
lại không có giải pháp khắc phục
nó thì bản thân họ có thể ở vị trí
không được thuận lợi hơn trong
quá trình đánh giả rủi ro và có khả
năng liên quan đến trách nhiệm
hình sự hơn nếu vấn đề cụ thể về
môi trường đó là chủ đề đánh giá
quan trọng của cơ quan quản lý.

- Mặc dù KTMT là một yêu cầu
thực tiễn tốt nhất được các tổ chức,
cơ quan khuyến nghị, nhưng cần
lưu ý rằng bất kỳ DN nào khi mà
thực hiện KTMT đều có thể rủi ro
khi công khai kết quả, bởi vì các
luật phức tạp liên quan đến tính
chất bảo mật. Trên thực tế thì,
không có gì đảm bảo rằng tính bảo
mật đối với các cổng thông tin của
công ty về những tác động đến môi
trường đã được phát hiện thì có thể
được duy trì. Cần phải nhận ra
rằng, việc phát hiện thông tin thông
qua kiểm toán tuân thủ có thể bắt
đầu nghĩa vụ báo cáo theo luật môi
trường hoặc nghĩa vụ tiết lộ, công
bố theo luật chứng khoán của chính
quốc gia đó. Do đó, rủi ro khi
KTMT xuất phát từ thông tin về
tính cam kết và phải công bố. Nếu
như không làm như vậy, có thể
khiến cho cả DN lẫn nhân viên sẽ
bị phạt tiền hoặc bị phạt ở một mức
độ khác. Một nhà điều hành nên
tham khảo ý kiến với hội đồng
pháp lý của họ hay phòng pháp chế
về bất kỳ vấn đề cụ thể nào gắn đến
rủi ro về môi trường.

Bước 3: Xác định các mục tiêu
thực hiện. Đi vào giai đoạn nhận
diện mục tiêu thực thi công việc
kiểm toán thì kiểm toán viên sẽ có
năm mục tiêu thường được xác
định đối với công việc KTMT, bao
gồm: (i) Xác minh sự tuân thủ luật
pháp và quy định; (ii) Đánh giá
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chính sách nội bộ và tuân thủ thủ
tục; (iii) Sự điều tra; (iv) Xác định
cơ hội cải tiến; (v) Quá trình lập
báo cáo về môi trường. Kết quả của
các mục tiêu này nên được tóm tắt
trong một báo cáo KTMT để ban
lãnh đạo và các đối tượng có liên
quan được tham khảo.

Bước 4: Xác minh sự tuân thủ
luật pháp và quy định. Việc nhận
diện này được kiểm toán viên thực
hiện thông qua hai công việc:

- Rà soát quy định: Công việc
này đòi hỏi phải xem xét lại các
luật và quy định về môi trường,
điều chỉnh các khía cạnh khác nhau
trong DN sẽ được tập trung giải
quyết trong quá trình kiểm toán.
Xét một cách tổng quát, có ba cấp
độ kiểm soát quy định, bao gồm
liên bang, tiểu bang và địa phương
hay cấp chính quyền của một khu
vực. Các quy định của địa phương
có xu hướng nghiêm ngặt nhất và
có thể được ban hành bởi các thôn
hay thị xã, thành phố nhỏ, thị trấn,
quận hoặc các cấp khác. Đôi khi,
một cơ quan quản lý của tiểu bang
hoặc liên bang có thể yêu cầu một
cơ quan quản lý chính sách ở cấp
địa phương.

- Xem xét hồ sơ: Một đánh giá
thật cẩn thận và kỹ lưỡng của tất cả
các công ty và bất kỳ hồ sơ đại
lý/chi nhánh có sẵn nên tuân theo
một quy trình xem xét quy định.
Quá trình xem xét hồ sơ cung cấp
một lịch sử môi trường của địa
điểm/vị trí có thể giảm đáng kể thời
gian cần thiết cho việc điều tra vị
trí nếu các khu vực có vấn đề cụ thể
có thể bị cô lập. Có thể lấy một số
ví dụ về các loại hồ sơ cần thiết
xem xét trong quá trình này như:
giấy phép không khí và tài liệu liên
quan đến tình trạng tuân thủ giấy
phép, kế hoạch phòng ngừa ô
nhiễm; bản đồ địa hình và ảnh chụp
từ trên không. 

Bước 5: Đánh giá chính sách
nội bộ và sự phù hợp về tuân thủ.
Các chính sách và thủ tục nội bộ
được đưa ra bởi ban quản lý cần
được đánh giá sự phù hợp. Các
chương trình này có thể bao gồm
các mục như quy trình kiểm soát
bụi, quản lý năng lượng, quản lý
nước, giảm tiếng ồn, công khai
thông tin về môi trường và nhiều
hơn nữa. Mặc dù các chương trình
như thế này tồn tại trên giấy, việc
kiểm toán là cần thiết để đảm bảo
rằng các chương trình được tích
cực tuân theo và tài liệu cần thiết
có sẵn cũng như các chương trình
đã hoàn tất.

Bước 6: Xác định cơ hội cải
tiến. Cải thiện hiệu suất môi trường
chung của DN cũng có thể được
đưa vào như một phần của cuộc
kiểm toán. 

Bước 7: Báo cáo. Sau khi hoàn
thành điều tra địa điểm, nhóm kiểm
toán sẽ lập một báo cáo ghi lại các
phát hiện và khuyến nghị của mình.
Báo cáo phải được kèm theo thông
tin như hỗ trợ dữ liệu phòng thí
nghiệm, bản đồ, bản vẽ hay các
hình ảnh.

5. Kết luận
Hoạt động sản xuất - kinh

doanh của các DN hầu như đều gây
ảnh hưởng đến môi trường xung
quanh. Điều này dẫn đến, các tổ
chức thế giới yêu cầu bên cạnh mục
tiêu lợi nhuận đạt được thì ban lãnh
đạo công ty cũng cần phải quan
tâm đến bảo vệ môi trường như là
một trách nhiệm đối với xã hội.
Vấn đề đặt ra ở đây chính là, DN
cần có sự hiểu những nét cơ bản
nhất về KTMT cũng như quy trình
chung. 

Bài viết này đã cho thấy rằng,
KTMT chính là công cụ phục vụ
cho công việc quản trị điều hành,
bao gồm một quy trình kiểm tra,
xác nhận và đánh giá có tính hệ
thống, định kỳ và khách quan mà

những nội dung này được quy trình
hóa và được văn bản hóa, qua đó
cung cấp hàng loạt thông tin về môi
trường cũng như quy cách và việc
làm thế nào để tổ chức thực hiện
môi trường, quản lý môi trường và
trang thiết bị môi trường hoạt động
tốt, hy vọng sẽ đem lại thông tin
hữu ích cho DN.
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