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BQLDA Ban quản lý dự án
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CPMU Ban quản lý dự án trung ương thuộc CPO

PIA Cơ quan thực hiện dự án (bao gồm CPMU, PMO, PPMUs)
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M&E Tư vấn Giám sát và Đánh giá

MARD Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
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ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

IIA Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ
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CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA BÁO CÁO

1. Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam

 Các văn bản luật:

 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13ngày 25 tháng 06 năm 2015và
các quy định do Chính phủ Việt Nam ban hành.

 Luật Kế toán số 88/2015/QH13ngày 20 tháng 11 năm 2015.

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014.

 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày26tháng11năm  2013.

 Nghị định của Chính phủ:

 Nghị định 163/2016/NĐ-CPngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết một
số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết
một số điều của Luật kế toán.

 Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4năm 2013 về quản lý và sử dụng
vốn ODA.

 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về Quản lý dự án đầu
tư xây dựng.

 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 Nghị định 37/2015/NĐ-CPngày 22 tháng 4 năm 2015 quy định chi tiết về
hợp đồng xây dựng.

 Thông tư, quyết định hướng dẫn:

 Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài
chínhhướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư.

 Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
hợp đồng thi công xây dựng công trình.

 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính và
Thông tư 64/2018/TT-BTCngày 30 tháng 7 năm 2018sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTCquy định về quyết toán dự án hoàn
thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

2. Khung pháp lý của Quốc tế và Ngân hàng thế giới

 Chính sách của Ngân hàng Thế giới

 Sổ tay hướng dẫn giải ngân.

 Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay của Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát
triển (IBRD) và tín dụng của IDA và tài trợ của Ngân hàng Thế giới;
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 Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn do Bên vay của Ngân hàng thế giới và
khoản vay IBRD thực hiện;

 Thỏa thuận tài trợ dự án

 Thư giải ngân dự án

 Báo cáo tài chính và kiểm toán các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

 Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ đã được ban

hành bởi Ủy ban huẩn mực Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IIASB).

 Khung thực hành nghề nghiệp quốc tế về kiểm toán nội bộ của Viện Kiểm toán

nội bộ Hoa Kỳ).
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I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ TIẾP CẬN KIỂM TOÁN

NỘI BỘ THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

1. Cơ sở lý luận về Kiểm toán nội bộ

1.1. Khái niệm kiểm toán nội bộ

Trên thế giới, sau các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nhà quản trị
doanh nghiệp (DN) đã thấy được vai trò quan trọng của quản trị rủi ro cũng như
vai trò của kiểm toán nội bộ. Tại Mỹ - quốc gia có thị trường chứng khoán

(TTCK) phát triển, Kiểm toán nội bộ là bộ phận bắt buộc phải có và Luật

Sarbenes-Oxley ra đời năm 2002 cũng quy định: Công ty niêm yết trên TTCK

phải báo cáo về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ công ty.

Kiểm toán nội bộ được các tổ chức định nghĩa như sau:

 Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế, “Kiểm toán nội bộ là hoạt động đánh giá
được lập ra trong doanh nghiệp như là một dịch vụ cho doanh nghiệp, 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”.

 Theo định nghĩa của The IIA (Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ): “Kiểm toán

nội bộ là hoạt động tư vấn và đảm bảo độc lập, khách quan được thiết kế
nhằm gia tăng giá trị và hiệu quả các hoạt động trong một tổ chức. Kiểm toán

nội bộ 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.”

 Theo Hiệp hội Kế toán viên công chứng Anh, Kiểm toán nội bộ là hoạt động

kiểm tra và đánh giá được thiết lập trong một tổ chức nhằm mục đích quản trị
nội bộ đơn vị. Kiểm toán nội bộ có chức năng kiểm tra, đánh giá sự phù hợp

và hiệu lực của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ. Kiểm toán nội

bộ giúp tổ chức đạt được các mục tiêu bằng việc đánh giá một cách hệ thống

và cải tiến tính hiệu lực của quy trình quản trị, kiểm soát và quản lý rủi ro.

Định nghĩa về Kiểm toán nội bộ có thể được các tổ chức diễn đạt khác nhau,

song về cơ bản Kiểm toán nội bộ có thể được hiểu là một hoạt động độc lập có

chức năng, kiểm tra, đánh giá, xác nhận và tư vấn nhằm trợ giúp cho nhà quản

lý, cải thiện các hoạt động của một tổ chức bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật

kiểm toán.
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Tại Việt Nam, Kiểm toán nội bộ từng được đề cập cách đây hơn hai thập kỷ, thể
hiện qua Quyết định 832/QĐ-BTC của Bộ Tài chính năm 1997 quy định quy chế
Kiểm toán nội bộ và Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005. Tuy nhiên, trong
những năm gần đây, Kiểm toán nội bộ mới thực sự được quan tâm nhiều hơn.

Cụ thể, Luật Kế toán năm 2015sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 lần đầu

tiên quy định về kiểm toán nội bộ. Theo Điều 39, Luật Kế toán, kiểm toán nội bộ
là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của

kiểm soát nội bộ.

Hiện nay, Dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ 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 hóa định nghĩa, vị trí, vai trò, nhiệm vụ và phương pháp thực hiện

kiểm toán nội bộ theo chuẩn mực quốc tế do Viện Kiểm toán nội bộ Quốc tế
(IIA) ban hành, tạo nền tảng để kiểm toán nội bộ phát triển hơn.

1.2. Chức năng của kiểm toán nội bộ

Các quan điểm trước đây cho rằng kiểm toán nội bộ 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 một tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên quan điểm của kiểm toán nội

bộ 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.

Có thể thấy, kiểm toán nội bộ đóng vai trò là người bảo vệ giá trị cho một đơn
vị, doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ là một quan sát viên độc lập, nhằm đảm bảo

hoạt động của một tổ chức tuân thủ các quy định pháp luật quốc gia, đạo đức

kinh doanh và quy chế hoạt động của một tổ chức. Kiểm toán nội chịu trách

nhiệm phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của tổ chức, giữ vai

trò là người tư vấn và định hướng cho ban lãnh đạo về kiểm soát rủi ro.

Chức năng tiếp theo của kiểm toán nội bộ là giúp nhà lãnh đạo, chủ doanh

nghiệp cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý và quản trị của tổ chức.

Bằng cách phân tích, kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban

trong bộ máy tổ chức, kiểm toán nội bộ sẽ đưa ra những tư vấn giúp tổ chức đó
hoạt động năng suất và hiệu quả hơn. Thực tế trên thế giới, các công ty, các tổ
chức có bộ phận kiểm toán nội bộ hoạt động hiệu quả thì khả năng gian lận thấp

và hiệu quả kinh tế cao hơn.
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Tóm lại, thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ
đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập và các khuyến nghị liên quan đến các nội

dung sau đây:

 Các kiểm soát nội bộ của tổ chức đã được thiết lập và vận hành một cách phù

hợp nhằm xử lý các rủi ro của tổ chức, doanh nghiệp;

 Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của tổ chức, doanh nghiệp

mang tính hiệu quả và có hiệu suất cao;

 Tổ chức, doanh nghiệp đạt được các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến

lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác.

1.3. Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ

Theo IIA, thông thường, chức năng kiểm toán nội bộ của tổ chức thực hiện những
nhiệm vụ sau đây:

 Xây dựng điều lệ kiểm toán nội bộ và cập nhật quy chế, quy trình nghiệp vụ
kiểm toán nội bộ để trình lên Ban lãnh đạo phê duyệt.

 Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Ban lãnh đạo phê duyệt.

 Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ và tư vấn kiểm toán nội bộ theo kế
hoạch.

 Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc
phục sai sót và đề xuất biện pháp hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu lực và
hiệu quả của quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

 Thực hiện giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán.

 Thường xuyên phát triển, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phương pháp kiểm
toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật và

theo kịp sự phát triển của tổ chức.

 Tư vấn cho tổ chứctrong việc lựa chọn và kiểm soát dịch vụ kiểm toán độc lập

đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

 Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của tổ
chứcnhằm đảo bảo hợp tác có hiệu quả.

Trưởng kiểm toán nội bộ có thể được yêu cầu tham gia vào những công việc mà

thông thường do ban quản lý/điều hành đảm nhiệm như trong những trường hợp
sau:

 Các quy trình của doanh nghiệp chưa được hoàn thiện và trưởng kiểm toán nội

bộ là người có năng lực chuyên môn phù hợp nhất để giới thiệu các nguyên tắc
quản lý rủi ro trong tổ chức.

 Tổ chức quá nhỏ và nguồn lực hạn chế để có thể duy trì một bộ phận tuân thủ.
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 Tổ chức tham gia vào thị trường hoặc sản phẩm mới đòi hỏi phải điều chỉnh,

bổ sung các hoạt động quản lý rủi ro.

 Sự ra đời của các quy định pháp lý mới đặt ra vấn đề sửa đổi, bổ sung quy
trình và chính sách trong hoạt động quản lý rủi ro để đảm bảo tuân thủ với
những quy định này.

Khi được yêu cầu tham gia vào các công việc khác ngoài hoạt động kiểm toán nội

bộ, Trưởng kiểm toán nội bộ cần thảo luận và thống nhất với các bên liên quan về
những nội dung sau:

 Vai trò và trách nhiệm của Trưởng kiểm toán nội bộ được yêu cầu tham gia.

 Các rủi ro liên quan đến việc tham gia của Trưởng kiểm toán nội bộ.

 Các biện pháp giám sát đối với tính độc lập và khách quan của Trưởng kiểm
toán nội bộ.

 Các biện pháp kiểm soát áp dụng để đảm bảo việc giám sát trên được vận hành

một cách hiệu quả.

 Kế hoạch bàn giao, trong trường hợp Trưởng kiểm toán nội bộ chỉ tham gia
tạm thời.

 Thỏa thuận cụ thể về việc tham gia công việc ngoài hoạt động kiểm toán nội

bộ củaTrưởng kiểm toán nội bộ với Hội đồng quản trị và nhân sự cao cấp của
doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, theo Điều 39, Luật Kế toán (2015), Kiểm toán nội bộ thực hiện

các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- 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;

- Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật,

chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo tổ
chức, doanh nghiệp;

- Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của tổ
chức, doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống

quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

2. Tiếp cận Kiểm toán nội bộ theo thông lệ Quốc tế

2.1. Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ

 Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ đã được ban
hành bởi Ủy ban chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IIASB).
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Mục đích của Chuẩn mực là:

 Hướng dẫn tuân thủ các nội dung bắt buộc trong khung quy định thực hành

chuyên môn kiểm toán nội bộ quốc tế.

 Cung cấp một khung quy định việc thực hiện và xúc tiến hoạt động kiểm toán

nội bộ tạo giá trị gia tăng trên một phạm vi rộng rãi.

 Thiết lập cơ sở đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ.

 Bồi dưỡng các quy trình và hoạt động đã được cải tiến của các đơn vị.

Chuẩn mực là một bộ các nguyên tắc và quy định bắt buộc, bao gồm:

 Quy định cốt lõi về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ và về đánh giá
hiệu quả hoạt động được áp dụng rộngrãi ở cấp độ cá nhân và đơn vị.

 Các diễn giải làm rõ các thuật ngữ và khái niệm trong Chuẩn mực.

Quy định bắt buộc của Khung quy định Chính sách Thực hành Chuyên môn Kiểm
toán nội bộ Quốc tế gồm có Chuẩn mực và Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp. Do vậy
việc tuân thủ Chuẩn mực và Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp thể hiện sự tuân thủ
đối với các quy định bắt buộc của Khung quy định Chính sách Thực hành Chuyên
môn Kiểm toán nội bộ Quốc tế.

Chuẩn mực gồm có hai nhóm chính: nhóm Chuẩn mực Thuộc tính và nhóm
Chuẩn mực Hoạt động.

Nhóm Chuẩn mực Thuộc tính đề cập đến các đặc tính của đơn vị và các nhân thực
hiện công tác kiểm toán nội bộ. Các Chuẩn mực Hoạt động mô tả bản chất của
hoạt động kiểm toán nội bộ vàđưa ra các tiêu chí chất lượng để đo lường hoạt
động kiểm toán nội bộ. Nhóm Chuẩn mực Thuộctính và nhóm Chuẩn mực Hoạt
động được áp dụng đối với tất cả các hoạt động kiểm toán nội bộ.

Căn cứ vào Chuẩn mực Thuộc tính và Chuẩn mực Hoạt động, các Chuẩn mực
Hướng dẫn triểnkhai thực hiện được phát triển thêm bằng việc đưa ra các yêu cầu
áp dụng cho hoạt động kiểm toán (A) và tư vấn (C).

Hoạt động kiểm toán là việc kiểm toán viên nội bộ thực hiện đánh giá các bằng
chứng một cáchkhách quan để đưa ra ý kiến hoặt kết luận liên quan đến một đơn
vị, một hoạt động, một chức năng, một quy trình, một hệ thống hay những vấn đề
khác. Bản chất và phạm vi của một cuộc kiểm toán được kiểm toán viên nội bộ
xác định. Thông thường, có ba bên tham gia trong kiểm toán: (1) cá nhân hoặc
nhóm người trực tiếp tham gia vào đơn vị, hoạt động, chức năng, quy trình, hệ
thống hoặc một vấn đề khác được gọi là chủ thể, (2) các nhân hoặc nhóm người
thực hiện đánh giá được gọi là kiểm toán viên nội bộ, và (3) các nhân hoặc nhóm
người sử dụng kết quả đánh giá được gọi là người sử dụng.

Hoạt động tư vấn có bản chất là đưa ra ý kiến tư vấn và thường được thực hiện
theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Bản chất và phạm vi của hoạt động tư vấn
thường được thỏa thuận với khách hàng. Hoạt động tư vấn thường có hai bên tham
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gia: (1) cá nhân hoặc nhóm người cung cấp tư vấn được gọi là kiểm toán nội bộ,
và (2) cá nhân hoặc nhóm người tìm kiếm và nhận tư vấn được gọi là khách hàng.
Khi thực hiện hoạt động tư vấn, kiểm toán viên nội bộ nên duy trì tính khách quan
và không chịu trách nhiệm quản lý đối với hoạt động được tư vấn đó.

Chuẩn mực được áp dụng cho các cá nhân kiểm toán viên nội bộ và hoạt động
kiểm toán nội bộ.Các kiểm toán viên nội bộ chịu trách nhiệm tuân thủ các chuẩn
mực liên quan đến tính khách quan cá nhân, thành thạo chuyên môn, cẩn trọng
nghề nghiệp và các chuẩn mực liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm công việc
của mình. Trưởng kiểm toán nội bộ còn có thêm trách nhiệm về việc thủ Chuẩn
mực của tổng quan hoạt động kiểm toán.

 Khung thực hành nghề nghiệp quốc tế về kiểm toán nội bộ:

IPPF là bộ tài liệu cung cấp các khuôn khổ khái niệm kiểm toán nội bộ, các quy

định và chuẩn mực hướng dẫn thực hành kiểm toán nội bộ, vai trò, nhiệm vụ
của kiểm toán nội bộ trong tổ chức cũng như các quy tắc đạo đức hành nghề
đối với người làm kiểm toán viên nội bộ.

IPPF được giới thiệu và ban hành lần đầu vào năm 1978 bởi The IIA (Viện
Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ), được sửa đổi nhiều lần qua các năm. Phiên bản cập
nhật mới nhất vào đầu năm 2017 có nhiều thay đổi và ảnh hưởng đến công tác
kiểm toán nội bộ của các tổ chức hiện nay.

2.2. Một số xu hướng hiện đại về kiểm toán nội bộ

Bản chất, phạm vi của Kiểm toán nội bộ đã có một số thay đổi. Cụ thể:

 Thứ nhất, bản chất của kiểm toán nội bộ có sự thay đổi, từ chỗ là một bộ phận
thành một chức năng trong tổ chức.

Trước đây, kiểm toán nội bộđược hiểu là một bộ phận được thiết lập bên trong
một tổ chức. Cách hiểu này tồn tại suốt một khoảng thời gian dài và được tìm thấy
trong nhiều phát biểu của giới nghiên cứu cũng như các tổ chức, hiệp hội nghề
nghiệp liên quan. Tuy nhiên, giai đoạn gần đây bắt đầu xuất hiện những quan
điểm hiện đại về kiểm toán nội bộ, trong đó tính “nội bộ” được nhìn nhận mở hơn.

Theo Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (2010), kiểm toán nội bộ là một chức năng
độc lập trong nội bộ đơn vị: “kiểm toán nội bộ là hoạt động xác nhận và tư vấn
mang tính độc lập, khách quan được thiết lập nhằm tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao
hiệu quả hoạt động của một tổ chức.
Kiểm toán nội bộgiúp cho tổ chức đạt được các mục tiêu của mình thông qua việc
tạo ra một cách tiếp cận có hệ thống, có tính kỷ luật để đánh giá, nâng cao hiệu lực
của quy trình quản trị doanh nghiệp, quy trình kiểm soát và việc quản lý rủi ro”.

Như vậy, quan điểm coi kiểm toán nội bộ là một bộ phận được thiết lập bên trong
một tổ chức không còn phù hợp nữa, đã có sự thay đổi khái niệm kiểm toán nội bộ
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hiện đại theo hướng chuyển từ bộ phận kiểm toán nội bộ sang kiểm toán nội bộ,
các tổ chức có thể hoàn toàn tự vận hành kiểm toán nội bộ hoặc thuê ngoài thực
hiện chức năng này.

 Thứ hai, có sự thay đổi trọng tâm và mở rộng phạm vi của kiểm toán nội bộ.

Kiểm toán nội bộkhông chỉ hướng đến đánh giá thông tin trong quá khứ mà còn
phải hướng đến đánh giá thông tin trong tương lai thông qua các dự báo và dự
toán, không chỉ tập trung vào thông tin tài chính mà hướng đến các thông tin phi
tài chính.

Đóng góp nổi bật của kiểm toán nội bộtheo quan điểm mới là tạo ra giá trị gia tăng
và cải thiện hoạt động của tổ chức xuất phát từ chức năng đảm bảo. Giá trị gia
tăng được tạo ra thông qua việc cải thiện các cơ hội để đạt được mục tiêu của tổ
chức, giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn thông qua việc kiểm tra, đánh giá và tư vấn.

 Thứ ba, vai trò của kiểm toán nội bộngày càng được quan tâm.

Về vai trò của kiểm toán nội bộ, theo đại diện của Công ty kiểm toán PWC thì “xu
hướng mới là tổ chức ngày càng trông đợi kiểm toán nội bộphải trở thành cố vấn
tin cậy giúp mang lại nhiều giá trị cho tổ chức trong hoạt động tư vấn, thậm chí
đối với những quyết định mang tính chiến lược. Nghĩa là, bộ phận tổ chứckhông
còn dừng ở vai trò giám sát tính tuân thủ nữa”.

Thậm chí, tại một số nước có thị trường chứng khoán phát triển như: Hoa Kỳ,
Australia, các công ty niêm yết đều được yêu cầu phải có tổ chứchiệu quả như một
phần của cấu trúc quản trị. Điều này được ghi nhận rõ ràng trong các điều luật
quan trọng như Đạo luật Sarbenes - Oxley (2002) của Hoa Kỳ.

 Thứ tư, việc lựa chọn nhân sự cho kiểm toán nội bộtừ bên ngoài đang trở thành xu
hướng.

Một xu hướng về nhân sự cho kiểm toán nội bộđã nổi lên và đang ngày càng được
các tổ chức cũng như giới nghiên cứu quan tâm đó là “thuê ngoài kiểm toán nội
bộ”. Điều này được nhận thấy rõ nét qua các nghiên cứu thực nghiệm về kiểm
toán nội bộcủa nhiều tác giả ở thập niên 1980-1990 và cũng được thể hiện qua các
báo cáo, quy định của các cơ quan tổ chức như Ủy ban Treadway (1987), Ủy ban
COSO (1992) và Đạo luật Sarbanes Oxley (2002).

 Thứ năm, xu hướng áp dụng mô hình quản trị hiện đại

Các mô hình tổ chức kiểm toán nội bộphổ biến tại tổ chức là:

 Hoàn toàn tự lực;
 Tự lực một phần với hỗ trợ từ bên ngoài hoặc
 Thuê ngoài hoàn toàn.
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II. HIỆN TRẠNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI DỰ ÁN VÀ SỰ KHÁC NHAU

VỚI CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN KIỂM

TOÁN NỘI BỘ

1. Giới thiệu chung

1.1. Giới thiệu chung về dự án DRSIP

(1) Chính phủ đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng thế giới để thực hiện một

dự án với tên gọi Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn đập Việt Nam (DRSIP)

nhằm Hỗ trợ thực hiện Đề án Bảo đảm an toàn hồ chứa thông qua khôi phục và

nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và hoạt động an toàn đập

để bảo vệ các cộng đồng hạ lưu và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Dự án được thực

hiện tại 34 tỉnh bao gồm: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai,

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang,
Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đắk
Nông, Lâm Đồng và Tây Ninh.

(2) Dự án được xác định trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp

mức độ rủi ro thiên tai ngày càng lớn cũng như tầm quan trọng của việc phát triển

nguồn tài nguyên nước. Việt Nam đã đầu tư vào mạng lưới thủy lợi nói chung, và

mạng lưới hồ đập trên khắp cả nước, tuy nhiên nhiều hồ đập được xây dựng từ
những năm 1960 – 1980, với khảo sát kỹ thuật hạn chế, thiết kế thiếu, và thi công

chất lượng kém. Bên cạnh đó, công tác quản lý vận hành, và bảo trì không được

quan tâm đúng mức, kết quả là nhiều hồ đập đã xuống cấp, mức độ an toàn đập

thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế, rủi ro đáng kể tới an toàn của con người

và ảnh hưởng đến kinh tế.

(3) Nguồn vốn để thực hiện dự án: Có hai nguồn vốn để thực hiện dự án, trong đó
khoản vay IDA của WB là 415 triệu USD và Quỹ đối ứng của Chính phủ là Hoa

Kỳ là 28 triệu USD. Tổng nguồn vốn của dự án 443 triệu USD.

(4) Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (MARD) là đơn vị đại diện của Chính phủ
Việt Nam chịu trách nhiệm về toàn bộ việc thực hiện dự án. Ban Quản lý Trung

ương (CPO) sẽ thay mặt MARD để điều hành và quản lý dự án.CPO sẽ thành lập

Ban Quản lý dự án trung ương (CPMU) nhằm đảm nhận công tác quản lý, hỗ trợ
và điều phối việc thực hiện dự án giữa WB, các tỉnh tham gia dự án và các đơn vị
chức năng của MARD. Các UBND tỉnh tham gia dự án sẽ chịu trách nhiệm thực

hiện dự án trên địa bàn của tỉnh mình. Các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU)
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sẽ được UBND tỉnh thành lập và chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công tác

đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện các chính sách an toàn của dự án.

1.2. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của Dự án là nâng cao an toàn cho các đập thuộc chương trình an toàn

đập của Chính phủ để bảo vệ các cộng đồng hạ du và các hoạt động kinh tế thông

qua các khoản đầu tư ưu tiên và nâng cao năng lực.

1.3. Các hợp phần của dự án

Để đảm bảo đạt mục tiêu với hiệu ích cao nhất, dự án được thiết kế với 3 Hợp

phần có sự hỗ trợ, liên kết thống nhất như sau:

 Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập;

 Hợp phần 2: Quản lý và quy hoạch an toàn đập;

 Hợp phần 3:  Hỗ trợ quản lý dự án.

1.4. Tổ chức quản lý thực hiện dự án

 Tổ chức quản lý thực hiện dự án

Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án tuân thủ quy định của Nghị định của

Chính phủ về Quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các quy

định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình hiện hành của Chính phủ.

Để hỗ trợ chỉ đạo, điều phối, giám sát và đảm bảo chất lượng, các công ty tư vấn,

tư vấn cá nhân sẽ được huy động như: Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC), tư
vấn giám sát độc lập bên thứ ba (ISC), Tư vấn hỗ trợ kĩ thuật an toàn đập

(NDSPE), Chuyên gia Quốc tế (PoE), tư vấn M&E.

 Cơ chế làm việc, trách nhiệm các cơ quan thực hiện dự án

Cơ chế làm việc, trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện

và quản lý dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với Nhà tài

trợ. Tương tự như đối với một số dự án ODA khác đang triển khai tại MARD, ưu
tiên sử dụng các đơn vị quản lý và tham mưu sẵn có, phân giao nhiệm vụ phù

hợp với chức năng và nhiệm vụ.

 Ban chỉ đạo dự án (HLWG)

Ban chỉ đạo cấp cao (HLWG) sẽ được thành lập để điều phối các vấn đề liên

quan đến chính sách và chiến lược và đưa ra hướng dẫn chung. HLWG sẽ bao

gồm đại diện của Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ TN&MT và UBND tỉnh

cũng như các bộ, ngành khác có liên quan và sẽ được chủ trì bởi lãnh đạo Bộ
NN&PTNT hoặc đại diện được ủy quyền.
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 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ NN & PTNT sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý tổng thể dự án. Các tỉnh
sẽ chịu trách nhiệm thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập thuộc Hợp phần 1.
MARD sẽ phối hợp với MoIT và MoNRE thực hiện các hoạt động trong Hợp phần
2. Dự án sẽ can thiệp hỗ trợ nhằm cải thiện tính liên kết dọc giữa các cấp khác
nhau của Chính phủ, cũng như tính liên kết ngang trong hệ thống quản lý, gồm cả
các cơ quan cấp tỉnh và các tổ chức lưu vực sông trong tương lai. MARD và Ngân
hàng thế giới đã và đang là đối tác chiến lược cho nhiều dự án. Các dự án này có
các hợp phần liên quan đến an toàn đập, như dự án VWRAP và DRMP, chứng tỏ
được năng lực thực hiện hợp lý của Bộ NN&PTNT.

MARD là cấp quyết định đầu tư cho các hồ chứa do bộ trực tiếp quản lý.

 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương

CPMU thuộc Bộ NN & PTNT phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ TN & MT

là các cơ quan thụ hưởng tổ chức thực hiện các hoạt động phi công trình thuộc

Hợp phần 2, chiếm dưới 10% nguồn tài chính của dự án. CPMU chịu trách

nhiệm quản lý tổng thể, Bộ Công Thương cử Cục an toàn môi trường  và công

nghiệp, Bộ TN&MT cử Cục Quản lý Tài nguyên nước, và phân công cán bộ thực

hiện các hoạt động cụ thể của dự án. Hai đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm thực

hiện các hoạt động theo kế hoạch mà không thành lập Ban QLDA tại mỗi bộ.

Các bộ sẽ chuẩn bị các hoạt động, điều khoản tham chiếu, ngân sách, mua sắm,

và ký kết hợp đồng, CPMU sẽ cung cấp hỗ trợ chung theo yêu cầu. CPMU sẽ cử
đầu mối để đảm bảo phối hợp làm việc giữa các đơn vị, tạo điều kiện triển khai

kịp thời, giám sát tiến độ và cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu. Các cuộc họp xem xét

tiến độ của ba Bộ tham gia sẽ được tiến hành hàng quý để tăng cường sự phối

hợp giữa các Bộ nhằm đảm bảo chương trình an toàn đập đang được triển khai

thực hiện có hiệu quả.

 Uỷ ban nhân dân các tỉnh

Là cấp quyết định đầu tư cho các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (trừ
tiểu dự án nâng cấp sửa chữa hồ Dầu tiếng do Bộ NN&PTNT là cấp quyết định

đầu tư), chỉ đạo lập dự án đầu tư, xin ý kiến Bộ NN&PTNT trước khi phê duyệt

dự án, và trong trường hợp cần điều chỉnh dự án; Bố trí đủ, kịp thời vốn đối ứng

để thực hiện theo nhiệm vụ được giao trong tổng mức đầu tư của dự án; Phê

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trước khi phê duyệt dự án

đầu tư; Ngoài các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt các tài liệu

chính sách an toàn bao gồm ESIA/ESMP, RAP/EMDP, DSP. UBND các tỉnh

phân giao một (01) đơn vị thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư trên cơ sở chức năng
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nhiệm vụ và năng lực của đơn vị trực thuộc. Các Sở, Ban ngành liên quan, các

IMC của tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung trong phạm vi dự án thành phần.

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện các công tác đền bù, tái định cư,
thu hồi đất, thực hiện và giám sát các chính sách an toàn phù hợp với quy định

trong nước và của Nhà tài trợ.

UBND tỉnh sẽ thành lập Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) dưới sự chỉ đạo của

quản lý có trình độ với đủ nguồn lực và đội ngũ nhân viên có năng lực, đủ số
lượng.

 Ban Quản lý dự án Trung ương (CPMU)

Ban quản lý dự án trung ương thuộc CPO được thành lập tại Ban quản lý trung

ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT, chịu trách nhiệm thực hiện

dự án theo các tài liệu khung về xác định tính hợp lệ, ưu tiên và tính sẵn sàng

của các đầu tư tiểu dự án, cũng như tuân thủ khung chính sách an toàn, và các

đánh giá tiểu dự án. Ngoài ra để đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng khung
kỹ thuật và chính sách an toàn, CPMU chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi, hỗ
trợ và hướng dẫn tất cả các PPMUs trong đấu thầu, quản lý tài chính, giám sát và

đánh giá, và truyền thông. CPMU cũng chịu trách nhiệm quản lý tổng thể cấp dự
án và chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các hoạt động cấp quốc gia thuộc trách

nhiệm của Bộ NN&PTNT.

 Ban Quản lý tiểu dự án cấp tỉnh (PPMU)

PPMU do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, chịu trách nhiệm thực hiện công tác

cải tạo công trình các đập thủy lợi thuộc Hợp phần 1, chiếm khoảng 90% nguồn

tài chính của dự án. Các công tác cải tạo và chuẩn bị kế hoạch an toàn đập sẽ do

các cơ quan cấp tỉnh tiến hành với sự tham gia của Sở NN&PTNT, Công ty

Quản lý thủy nông (IMC), cùng các Sở TN&MT và Sở Công thương tham gia
vào các hoạt động phi công trình ở cấp tỉnh. PPMUs sẽ chịu trách nhiệm về thiết

kế kỹ thuật, kế hoạch giảm thiểu rủi ro, công cụ giám sát an toàn, mua sắm, quản

lý tài chính, quản lý hợp đồng, thanh toán cho các nhà thầu và bàn giao. Các tỉnh

sẽ được hỗ trợ và giám sát bởi Bộ NN&PTNT thông qua CPMU.

 Đội chuyên gia an toàn quốc tế (PoE) và Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật an toàn

đập (NDSPE)

Đội chuyên gia an toàn quốc tế (PoE) và Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật an toàn đập

(NDSPE) sẽ được tuyển chọn bởi CPMU. Các đội tư vấn này bao gồm một số
chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các chương trình sửa chữa nâng cấp đập.
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NDSPE sẽ làm việc chặt chẽ với PoE để tăng cường năng lực thể chế để hỗ trợ
Chính phủ trong việc giám sát độc lập các biện pháp an toàn đập.

1.5. Nguồn vốn cho dự án

Theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQTngày 9 tháng 11 năm 2015 do Bộ
trưởng Bộ NN & PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Nguồn vốn cho dự án được phân bổ như sau:

 Tổng vốn cho dự án

Tổng vốn đầu tư cho dự án là 443 triệu đô la Mỹ, trong đó 415 triệu đô la Mỹ
được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và 28 triệu đô
la Mỹ là vốn đối ứng, cụ thể như sau:

Bảng 1: Tổng mức đầu tư cho dự án theo nguồn vốn

STT Nguồn vốn SDR USD VNĐ

1 Vốn IDA 297.092.786 415.000.000 9.337.500.000.000

2 Vốn đối ứng 20.044.814 28.000.000 630.000.000.000

2.1 Quỹ đối ứng trung ương 6.085.033 8.500.000 191.250.000.000

2.2 Quỹ đối ứng cấp tỉnh 13.959.78 19.500.000 438.750.000.000

Tổng 317.137.600 443.000.000 9.967.500.000.000

Bảng 2: Tổng mức đầu tư cho dự án theo Hợp phần

(Đơn vị: USD)

Vấn đề Nguồn vốn Hợp phần 1 Hợp phần 2 Hợp phần 3 Tổng

Phân bổ
hoạt động

Vốn IDA 370.000.000 16.500.000 8.500.000 395.000.000

Vốn đối ứng 23.500.000 2.500.000 1.000.000 27.000.000

Tổng 393.500.000 19.000.000 9.500.000 422.000.000

Dự phòng

vốn IDA 18.500.000 500.000 1.000.000 20.000.000

Vốn đối ứng 500.000 500.000 1.000.000

Tổng 18.500.000 1.000.000 1.500.000 21.000.000

Tổng

vốn IDA 388.500.000 17.000.000 9.500.000 415.000.000

Vốn đối ứng 23.500.000 3.000.000 1.500.000 28.000.000

Tổng 412.000.000 20.000.000 11.000.000 443.000.000
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 Nguồn vốn phân bổ cho CPMU (bao gồm MARD, MOIT, MONROE)

Bảng 3: Phân bổ nguồn vốn cho CPMU theo Hợp phần

STT
Hợp
phần

Tổng (103 USD) Tổng (103 VND)

Vốn
IDA

Vốn đối
ứng

Tổng Vốn IDA Vốn đối
ứng

Tổng

1 HP 1 36,00 4,00 40,00 810.000 90.000 900.000

2 HP 2 17,00 3,00 20,00 382.500 67.500 450.000

3 HP 3 9,50 1,50 11,00 213.750 33.750 247.500

Tổng 62,50 8,50 71,00 1.406.250 191.250 1.597.500

Bảng 4: Phân bổ nguồn vốn cho CPMU của PPMU

STT Đơn vị
quản lý

Tổng (103 USD) Tổng (103 VND)

Vốn
IDA

Vốn đối
ứng Tổng Vốn IDA

Vốn đối
ứng Tổng

1 MARD 51,00 8,00 59,00 1.147.500 180.000 1.327.500

2 MOIT 3,75 0,25 4,00 84.375 5.625 90.000

3 MONRE 7,75 0,25 8,00 174.375 5.625 180.000

Tổng 62,50 8,50 71,00 1.406.250 191.250 1.597.500

Lưu ý: Ngân sách phân bổ cho CPMU bao gồm chi phí cho tiểu dự án hồ Dầu
Tiếng ở Tây Ninh.

2. So sánh hiện trạng kiểm toán nội bộ tại Dự án với Chuẩn mực Quốc tế về
Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ

Dựa án DRSIP được thực hiện tại nhiều địa điểm, tỉnh/thành phố nằm rải rác

khắp cả nước, các Cơ quan thực hiện dự án được phân cấp quản lý khác nhau,

bao gồm từ Ban quản lý dự án trung ương trực thuộc các bộ đến các Ban Quản lý

tiểu dự án cấp tỉnh. Mỗi Cơ quan thực hiện dự án có bộ máy quản lý riêng với

trách nhiệm và quyền hạn tương ứng, lại có thể được chia thành nhiều cấp nhỏ
hơn. Các Cơ quan thực hiện phân bố trên cả nước, phân quyền riêng nên tạo ra

yếu tố phức tạp trong quản lý và trong điều hành hoạt động chung của dự án.
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Có thể nhận thấy, hiện trạng kiểm toán nội bộ tại Dự án so với Chuẩn mực Quốc

tế về Thực hành chuyên môn Kiểm toán nội bộ (gọi tắt là “Tiêu chuẩn quốc tế”)
còn có một số điểm khác biệt như sau:

2.1. Về quy chế, điều lệ, quy định hướng dẫn cho bộ phận kiểm toán nội bộ

 Hiện trạng:

Ban quản lý dự án chưa xây dựng quy chế, điều lệ, quy định hướng dẫn kiểm toán

nội bộ của dự án, bao gồm các phương pháp kiểm toán nội bộ, kế hoạch tổng thể
kiểm toán nội bộ; chưa xây dựng các quy trình kiểm toán nội bộ cũng như chương
trình kiểm toán nội bộ chi tiết.

 Tiêu chuẩn quốc tế:

Theo tiêu chuẩn quốc tế thì cần có một văn bản chính thức quy định về “Điều lệ
kiểm toán nội bộ” (hoặc có thể được coi là “Quy chế kiểm toán nội bộ ”, hay
“Hướng dẫn kiểm toán nội bộ”) là một văn bản chính thức quy định về mục đích,
quyền hạn và trách nhiệm của hoạt động kiểm toán nội bộ. Điều lệ kiểm toán nội

bộ xác định vị trí của kiểm toán nội bộ trong đơn vị bao gồm cả mối quan hệ báo

cáo về trách nhiệm chuyên môn của Trưởng kiểm toán nội bộ với Ban lãnh đạo;

quy định thẩm quyền được truy cập vào các sổsách, chứng từ, nhân sự và kể cả
các tài sản hữu hình liên quan đến việc thực hiện các cuộc kiểm toán; xác định

phạm vi của các hoạt động kiểm toán nội bộ. Ban lãnh đạo là cấp phê duyệt cao

nhất đối với điều lệ kiểm toán nội bộ.

2.2. Về nhân sự kiểm toán nội bộ

 Hiện trạng:

Hệ thống kiểm toán nội bộ tại CPMU/PPMUs có thể nói là chưa hoàn thiện, chưa
quy định chức năng kiểm toán nội bộ tại các đơn vị, chưa thành lập các
phòng/tổ/bộ phận riêng biệt.

Hiện nay kỹ năng kiểm toán của các kiểm soát nội bộ trong CPMU/PPMUs không
đồng đều, chưa có tiêu chuẩn chung cho cán bộ đảm nhiệm chức năng này.

 Tiêu chuẩn quốc tế:

Hoạt động kiểm toán nội bộ phải độc lập trong tổ chức của đơn vị và các kiểm

toán viên nội bộ phải khách quan trong thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ.

 Tính độc lập là việc hoạt động kiểm toán nội bộ không bị ràng buộc bởi các

điều kiện có thể đe dọa khả năng thực hiện các trách nhiệm kiểm toán nội bộ
một cách không thiên vị. Để có thể đạt được mức độ độc lập cần thiết cho việc
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thực hiện một cách hiệu quả các trách nhiệm kiểm toán nội bộ, Trưởng kiểm

Kiểm toán nội bộ có quyền tiếp cận cấp quản lý cao nhất và Ban lãnh đạo một

cách trực tiếp và không bị hạn chế. Điều này có thể đạt được qua mối quan hệ
báo cáo song song. Các nguy cơ đe dọa tính độc lập cần phải được kiểm soát

và quản lý ở tất cả các cấp độ từ cá nhân kiểm toán viên nội bộ đến các cuộc

kiểm toán nội bộ, đến chức năng kiểm toán nội bộ và cho đến cấp độ tổ chức

đơn vị.

 Tính khách quan được thể hiện ở một thái độ không thiên vị giúp cho các kiểm

toán viên nội bộ thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ một cách tự tin và có

được một kết quả với chất lượng được đảm bảo. Tính khách quan yêu cầu các

kiểm toán viên nội bộ không bị người khác chi phối về việc đánh giá các vấn

đề kiểm toán. Nguy cơ đe dọa tính khách quan cần phải được kiểm soát và

quản lý ở tất cả các cấp độ từ cá nhân kiểm toán viên nội bộ đến các cuộc kiểm

toán nội bộ, đến chức năng kiểm toán nội bộ và cho đến cấp độ tổ chức đơn vị.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn quốc tế quy định rõ về Mức độ thành thạo chuyên môn và

tính cẩn trọng nghề nghiệp.

 Mức độ thành thạo chuyên môn là một thuật ngữ chung nói về kiến thức, kỹ
năng và năng lực chuyên môn khác cần thiết cho các kiểm toán viên nội bộ
thực hiện các trách nhiệm chuyên môn của mình một cách hiệu quả. Mức độ
thành thạo chuyên môn cũng bao gồm cả việc cân nhắc các hoạt động hiện tại,

xu hướng, và các vấn đề mang tính thời sự để có thể đưa ra tư vấn và khuyến

nghị liên quan. Các kiểm toán viên nội bộ được khuyến khích thể hiện mức độ
thành thạo chuyên môn của mình thông qua các bằng cấp và chứng chỉ chuyên

môn như bằng Kiểm toán viên Nội bộ (CertifiedInternal Auditor) và cácchứng

nhận khác do Viện Kiểm toán viên nội bộ và các hiệp hội chuyên nghiệp khác

đủ điều kiện ban hành.

 Các kiểm toán viên nội bộ phải áp dụng sự cẩn trọng và kỹ năng chuyên môn
cần thiết của một kiểm toán viên nội bộ có năng lực và thận trọng ở mức độ
hợp lý. Nhưng tính Cẩn trọng Nghề nghiệp không hàm ý là không có những sai

sót.

2.3. Về tổ chức công tác kiểm toán nội bộ của dự án DRSIP

 Hiện trạng:

Theo Sổ tay vận hành dự án, tổ chức công tác kiểm toán nội bộcủa dự án do

CPMU thuê một công ty tư vấn độc lập có chức năng kiểm toán nội bộ để thực

hiện kiểm toán nội bộ Dự án theo yêu cầu và hướng dẫn của WB. Trong quá trình
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thực hiện công việc kiểm toán, CPMU sẽ điều phối để hoạt động kiểm toán nội bộ
đạt hiệu quả. Báo cáo kiểm toán nội bộ sẽ được nộp cho WB, CPMU và các cơ
quan có liên quan.

Chức năng Kiểm toán nội bộ của dự án, cụ thể như sau:

 Giám sát và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro của toàn dự án.

 Rà soát độ tin cậy và tính trung thực hợp lý của các thông tin tài chính và

thông tin hoạt động, các phương tiện đã được sử dụng để thu thập, đo lường,

phân loại và báo cáo các thông tin này.

 Rà soát mức độ đầy đủ của hệ thống đảm bảo cho mọi hoạt động của CPMU

/PPMUs phải tuân thủ luật pháp và các quy định có liên quan.

 Phân tích đánh giá một cách trung thực khách quan quá trình thực hiện các

chính sách, quy trình chống tham nhũng, gian lận và  tình trạng sử dụng vốn

sai quy định.

 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị về quản lý thu, chi, thông tin

báo cáo, giải ngân và quản lý rủi ro.

 Đánh giá các biện pháp bảo vệ tài sản, và nếu cần thiết có thể kiểm tra thực tế
số lượng và chất lượng các tài sản này.

 Đánh giá tính kinh tế và hiệu quả của việc sử dụng mọi nguồn lực của dự án.

 Rà soát hồ sơ gốc của các khoản thanh toán, chi phí hoạt động của đơn vị
để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ các quy định mà dự án có nghĩa vụ phải

tuân thủ.

 Tiến hành các cuộc kiểm tra đặc biệt theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

 Phối hợp với kiểm toán độc lập khi cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả cho quá

trình quản lý điều hành đơn vị.

Một số nhiệm vụ cụ thể của Kiểm toán nội bộ như sau:

 Xây dựng kế hoạch Kiểm toán nội bộ toàn dự án.

 Xây dựng quy chế/thiết lập quy trình kiểm toán nội bộ.

 Đánh giá chức năng và trách nhiệm của CPMU /PPMUs.

 Đánh giá giám sát quá trình thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

 Đánh giá báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của dự án.

 Đánh giá kế hoạch phòng chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại
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 Đánh giá giám sát hoạt động đấu thầu và quản lý quá trình thực hiện hợp đồng.

 Đánh giá mọi chứng từ và sổ kế toán và các loại báo cáo của kế toán dự án.

 Thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ thị của các cấp có thẩm quyền.

 Cộng tác giúp đỡ kiểm toán độc lập.

 Tiêu chuẩn quốc tế:

Theo tiêu chí của quốc tế, vẫn cho phép thuê ngoài, miễn sao đảm bảo chất lượng

kiểm toán. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm về kiểm toán nội bộ của dự án phải

là người của dự án đó. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch.

Trong bối cảnh này các chuẩn mực nhấn mạnh rằng vai trò của các Người điều

hành kiểm toán nội bộ vẫn cần phải duy trì trong nội bộ dự án. Khi đó, cần phải

đảm bảo rằng sự độc lập của Người điều hành kiểm toán không bị ảnh hưởng đến

các trách nhiệm điều hành khác của họ trong dự án.

3. Đánh giá kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ

3.1. Những thành công

 Trong công tác kiểm soát nội bộ

Ban quản lý Dự án đã thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệuđối

với việc tuân thủ các quy định có thể có ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu về mặt

tài chính đến báo cáo tài chính của Dự áncũng như hệ thống kiểm soát nội bộ đối

với việc lập báo cáo tài chính.

Các hoạt động quản lý, vận hành dự án liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm,

quản lý tài chính, giám sát đã được hướng dẫn rõ ràng, cụ thể. Điều đó giúp cho
Dự án vận hành trơn tru và hiệu quả trong giai đoạn vừa qua cũng như đảm bảo

hiệu quả các đầu tư của dự án, các hoạt động của dự án đã được giám sát chặt chẽ,

kinh phí đã được quản lý tốt và được sử dụng theo kế hoạch, hệ thống kế toán và

báo cáo đã tuân thủ chặt chẽ quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và Ngân

hàng Thế giới.

Công tác kiểm soát nội bộ của dự án đã được thực hiện từ năm 2015 đến nayđã đạt

được những hiệu quả nhất định, đã góp phần phát hiện ra các sai sót có thể có

trong quá trình thực hiện dự án, giúp cho Ban Giám đốc dự án quản lý hiệu quả
vốn đầu tư của dự án.

CPMU dự kiến lồng ghép việc kiểm soát nội bộ định kỳ thông qua các đoàn giám
sát của Ngân hàng Thế giới. Tùy theo tình hình thực hiện dự án CPMU sẽ tiến

hành các đợt kiểm toán đột xuất nếu cần thiết.
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 Trong chức năng kiểm toán nội bộ

CPMU đã ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn giám sát độc lập có chức năng kiểm
toán nội bộ để thực hiện kiểm toán nội bộ Dự án theo yêu cầu và hướng dẫn của
WB.

3.2. Những hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm, tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của CPMU/PPMU
còn tồn tại một số hạn chế sau:

 Thứ nhất, do các quy định pháp lý về tổ chức kiểm toán nội bộ 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 kiểm toán nội bộ trong Ban quản lý dự án. Do đó,
trong các Ban quản lý dự án chưa có chức năng kiểm toán nội bộ, chưa chưa
xây dựng quy chế, điều lệ, quy định hướng dẫn kiểm toán nội bộ.

 Thứ hai, kỹ năng kiểm toán của các các bộ kiểm soát nội bộ trong CPMU
/PPMUs không đồng đều, chưa có tiêu chuẩn chung cho cán bộ đảm nhiệm
chức năng này.

III. MỘT SỐ BIỆNPHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

1. Một số giải pháp và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung chức năng kiểm toán nội

bộcho các cơ quan có liên quan
Thực tiễn về tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại Việt Nam nói chung và chức
năng kiểm toán nội bộ dự án nói riêng cho thấy, cần có các giải pháp tích cực từ
phía các cơ quan quản lý nhà nước cũng như bản thân các tổ chức trong quá trình
hoàn thiện tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ, cụ thể là:

Về phía các cơ quan có liên quan của dự án

Thứ nhất, tổ chức kiểm toán nội bộ bắt đầu từ việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn
kiểm toán nội bộ.

Sổ tay hướng dẫn Kiểm toán nội bộ của dự án được xem như một hình thức của
Điều lệ kiểm toán nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc tế. “Điều lệ kiểm toán nội bộ là
một văn bản chính thức quy định mục tiêu, thẩm quyền và trách nhiệm của hoạt
động kiểm toán nội bộ. Điều lệ kiểm toán nội bộ thiết lập vị trí của hoạt động
kiểm toán nội bộ trong nội bộ đơn vị, quy định quyền truy cập vào số sách chứng
từ, nhân sự cũng và các tài sản hữu hình liên quan đến việc thực hiện những nhiệm
vụ được giao cũng như xác định phạm vi của các hoạt động kiểm toán nội bộ”.

Theo đó, Sổ tay hướng dẫn Kiểm toán nội bộ để hướng dẫn quản lý và nâng cao
chất lượng kiểm toán nội bộ; hướng dẫn hình thức và bảng biểu; một số minh hoạ
cho thủ tục kiểm toán nội bộ trong dự án. Sổ tay hướng dẫn Kiểm toán nội bộ
cũng phải quy định về đạo đức kiểm toán và các Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ cần
phải tuân theo.
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Thứ hai, nâng cao kỹ năng kiểm toán nội bộ cho kiểm toán viên (người được giao
nhiệm vụ kiểm toán nội bộ trong CPMU, PIAs/PPMUs).

Hoạt động kiểm toán nội bộ 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 kiểm toán nội bộ là vấn đề cần được
quan tâm một cách thích đáng trong giai đoạn hiện nay.

Ban quản lý cần tăng cường công tác đào tạo củng cố năng lực về kiểm toán nội
bộ cho cán bộ PIAs/PPMUs và CPMU về: (i) các nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung của
các cơ quan liên quan, (ii) kiểm toán dựa trên rủi ro bằng các phương pháp thích
hợp và (iii) lập tất cả kế hoạch kiểm toán và chương trình kiểm toán chi tiết cho
dự án.

Chỉ xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ khi thực sự cần thiết và lựa chọn hình
thức tổ chức hợp lý

Kiểm toán nội bộ là công cụ kiểm soát của nhà quản lý mà ở đây là
CPMU/PPMUs. Để hệ thống kiểm toán nội bộ có thể phát huy đầy đủ vai trò,
chức năng của mình, thực sự là một công cụ quản lý hữu hiệu, là “tai mắt” cho
Ban Lãnh đạo thì trước hết Ban Lãnh đạo phải nhận thức được tầm quan trọng của
kiểm toán nội bộ, tự nguyện và chủ động thành lập bộ phận này trong đơn vị,
không nên thành lập một cách nóng vội, thiếu suy xét.

2. Đề xuất kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ
Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn và theo từng nhiệm vụ, thông qua kinh nghiệm
của tư vấn từ các dự án tài trợ khác, tư vấn đã phát triển một chương trình làm
việc chi tiết với các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch và chiến lược kiểm toán;

Giai đoạn 2: Thiết lập chương trình làm việc;

Giai đoạn 3: Thực hiện kiểm toán;

Giai đoạn 4: Hoàn thành kiểm toán và tổng hợp.

Giai đoạn Hoạt động chi tiết

Giai đoạn 1:

Lập kế hoạch
và chiến lược
kiểm toán

 Thảo luận trước khi tiến hành kiểm toán với đơn vị quản lý
dự án cấp tỉnh (CPMU), làm rõ các vấn đề liên quan đến các
điều khoản tham chiếu, thu thập tài liệu dự án

 Chọn đội tốt nhất để thực hiện kiểm toán

 Huy động, giới thiệu về đội tham gia kiểm toán

 Thiết lập một cơ sở dữ liệu đặc biệt được thiết kế và lưu để
kiểm toán
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 Lập danh sách kiểm tra và gửi danh sách thông tin kiểm toán
cho BQLDA cấp tỉnh

Giai đoạn 2:

Thiết lập
chương trình

làm việc

 Nghiên cứu về quá trình thhi n cứudự án, chu kỳ kế toán và

báo cáo hoạt động

 Đánh giá rủi ro rất quan trọng

 Xác định chu kỳ và thực hiện kiểm soát hợp lý

 Lập một chương trình làm việc để kiểm toán

 Nhận được phê duyệt cho kế hoạch kiểm toán (lập kế hoạch
chi tiết và sắp xếp thực tiễn) với BQLDA cấp tỉnh

Giai đoạn 3:

Thực hiện
kiểm toán

 Xem lại biểu đồ lực lượng lao động của BQLDA cấp tỉnh

 Xem xét ngân sách và lập kế hoạch

 Xem xét quy trình kiểm soát nội bộ / hoạt động giám sát và

đánh giá, hệ thống kế toán, chu kỳ chạy và sổ sách

 Xem xét sự tuân thủ dự án

 Tiến hành kiểm tra chi tiết

Giai đoạn 4:

Hoàn thành

kiểm toán và

tổng hợp

 Chuẩn bị các vấn đề chính cho cuộc họp tổng kết

 Sắp xếp cuộc họp tổng kết với PPMU, thảo luận về các vấn
đề

 Thu thập ý kiến từ PPMU

 Chuẩn bị kết quả, bao gồm các báo cáo trong ĐKTC

 Tất cả tài liệu, tài liệu, công trình và báo cáo kiểm toán sẽ
được đánh giá với 2 cấp độ bởi trưởng phòng kiểm toán và

giám đốc kiểm toán

 Nộp báo cáo kiểm toán nội bộ cho PPMU, thu thập ý kiến và

phê duyệt PPMU

 Nộp báo cáo kiểm toán nội bộ cuối cùng cho PPMU, một bản
sẽ được gửi cho WB
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