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lựa chọn áp dụng có chọn lọc sẽ
đảm bảo việc xây dựng và ban
hành hệ thống CMKT công Việt
Nam khả thi và có thể nhanh chóng
đưa vào áp dụng.

- Về việc lựa chọn thứ tự ban
hành các chuẩn mực

Việc lựa chọn thứ tự ban hành
các chuNn mực cũng cần phải có sự
cân nhắc, để đảm bảo hợp lý và khả
thi theo thứ tự:

- Các chuNn mực không có sự
khác biệt.

- Các chuNn mực có ít sự khác
biệt.

- Các chuNn mực có nhiều sự
khác biệt. 

Thứ tự ban hành này, sẽ giúp
cho việc ban hành hệ thống CMKT
công Việt Nam  có thể nhanh
chóng được triển khai.

Nhìn chung, hệ thống CMKT
công áp dụng phải đáp ứng yêu cầu
cải cách quản lý tài chính khu vực
công, phù hợp với đặc điểm của
nền kinh tế, của các quy định pháp
luật nói chung và tài chính trong
lĩnh vực công của Việt Nam nói
riêng. Cùng với việc xây dựng hệ
thống CMKT công, hệ thống văn
bản pháp luật về kế toán, tài chính,
ngân sách của Việt Nam cũng cần
phải được xem xét, sửa đổi, bổ sung
hoặc xây dựng mới sao cho phù
hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu
phát triển của nền kinh tế.
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1. Giới thiệu
Phát thanh – truyền hình (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, khu vực công 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 kiểm soát nội
bộ (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
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Nghiên cứu này nhằm xây dựng
mô hình các nhân tố ảnh hưởng
đến mục tiêu kiểm soát tại các
đài phát thanh - truyền hình cấp
tỉnh tại Việt Nam. Thông qua
khảo sát cán bộ quản lý tại các
đài phát thanh – truyền hình
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, 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
tại các đài trong thời gian tới.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, tính
hữu hiệu, phát thành – truyền
hình.



Nghiên cứu trao đổi

41Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 12/2020

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
thống KSNB với mục tiêu kiểm
soát tại các đài PT-TH cấp tỉnh, tại
Việt Nam.

2. 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 (BCTC).

- 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, đánh giá rủi
ro, hoạt động kiểm soát, thông tin
và truyền thông và 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 khu
vực công 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 IN-
TOSAI được kết hợp là một trong
những nguyên lý để xây dựng hệ
thống KSNB ở các đơn vị trong
khu vực công, 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 1. 

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 ‘Đánh giá rủi ro’ với mục tiêu
kiểm soát tại các đài.

3. 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, thành phố. Đối
tượng được phỏng vấn là giám đốc,
phó giám đốc của các đài,

Sơ đồ 1
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trưởng/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 chuNn bị và trả lời một cách
tin cậy. Kết quả là, với 372 phiếu
phát ra, tác giả đã phỏng vấn được
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’, ‘Hoạt
động kiểm soát’, ‘Đánh giá rủi ro’
và ‘Môi trường kiểm soát’. 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
phát thanh – truyền hình

• Cạnh tranh thị trường quảng
cáo

• Những thay đổi kỹ thuật sản
xuất chương trình

Phụ lục 1a. Tổng hợp thang đo biến Thông tin và giám sát

Phụ lục 1b. Tổng hợp thang đo biến Hoạt động kiểm soát

Phụ lục 1c. Tổng hợp thang đo biến Môi trường kiểm soát

Phụ lục 1d. Tổng hợp thang đo biến Đánh giá rủi ro

Phụ lục 2. Tổng hợp thang đo biến phụ thuộc qua phân tích nhân tố



Nghiên cứu trao đổi

43Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 12/2020

• 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.

4. 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
“Hoạt động kiểm soát” (X2) có
hệ số tương quan lớn nhất là
0.239; còn hệ số tương quan thấp
nhất là nhân tố ‘Thông tin và
giám sát’ (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 ‘Thông tin và giám sát’
(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 ‘Thông tin và
giám sát’ càng cao thì các mục tiêu
chính trị của đài hàng ngày càng

Bảng 1. Phân tích ma trận tương quan

Bảng 2. Tổng hợp kết quả phân tích hồi quy
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đạt được tính hữu hiệu. Tuy nhiên,
trong mối quan hệ với các nhân tố
khác, 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 ‘Hoạt động kiểm soát’
(X2), ‘Môi trường kiểm soát’ (X3)
và ‘Đánh giá rủi ro’ (X1). Trong đó,
nhân tố ‘Hoạt động kiểm soát’ 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.

Bảng 2, trang 43 trình bày kết
quả phân tích hồi quy sau khi đưa
các biến kiểm soát trong mô hình
nghiên cứu:

Kết quả tổng hợp ở bảng 2 cho
thấy một số kết quả sau:

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
quy 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 chuNn công việc đã thiết lập.

Về tác động tương hỗ giữa
những thay đổi về môi trường và
‘Đánh giá rủi ro’ 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 ‘Thông tin và giám
sát’ 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 ‘Thông
tin và giám sát’ 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 thông tin và
giám sát 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 ‘Hoạt động kiểm soát’
có ảnh hưởng thuận chiều đến
‘Tính tin cậy báo cáo tài chính’ và
‘Hiệu quả tài chính’ của các đài PT-
TH cấp tỉnh tại Việt Nam. Hoạt
động kiểm soát 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 hoạt động kiểm soát 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 ‘Hoạt động kiểm
soát’ đối với mục tiêu kiểm soát tại
các đài trong nghiên cứu này.

Nhân tố ‘Môi trường kiểm soát’
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
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thiết lập cơ chế quản lý phù hợp.
Do vậy, nó đã góp phần làm cho
người lao động tuân thủ theo các
qui 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.

Nhân tố ‘Đánh giá rủi ro’ 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 PT-TH
địa phương. Do vậy, các áp lực về
đánh giá rủi ro 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.

5. 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 “Thông
tin và giám sát”, “Hoạt động kiểm
soát”, “Môi trường kiểm soát” và
“Đánh giá rủi ro”. 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
“Thông tin và giám sát”; trong khi
“Tính tin cậy của BCTC” phụ
thuộc vào “Thông tin và giám sát”,
“Môi trường kiểm soát” và “Hoạt
động kiểm soát”. 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 môi trường kiểm
soát tốt thì hiệu quả tài chính 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 thông tin và giám
sát 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 môi trường kiểm soát 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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