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I. GIỚI THIỆU

1. Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ

1.1. Sự cần thiết

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam (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, 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. Do đó, cần thiết xây dựng một hệ thống
kiểm toán, kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả, tuân theo pháp luật nhằm để
cảnh báo, kiểm soát rủi ro, đánh giá, giám sát hoạt động của dự án.

Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập trong dự án, thông qua việc thực hiện
vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính hiệu
quả của công tác quản lý rủi ro và tính hữu hiệu của hệ thống kiểm toán, kiểm
soát nội bộ, từ đó xác lập được các thông tin về tài chính, tình hình hoạt động
giúp Ban Lãnh đạo nắm bắt được một cách kịp thời các nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro,
mức độ hoàn thành mục tiêu, kế hoạch.

Sổ tay kiểm toán được ban hành là yêu cầu cần thiết nhằm tạo hành lang hoạt
động và định hướng thống nhất trong kiểm toán nội bộ của dự án.

Sổ tay kiểm toán nội bộ là một văn bản chính thức quy định về mục tiêu, phạm vi
hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ
trong đơn vị và mối quan hệ với các bộ phận khác; trong đó có các yêu cầu về
tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn,
việc đảm bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan khác.

Sổ tay kiểm toán nội bộ quy định và hướng dẫn chi tiết về phương thức đánh giá
rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, kế hoạch từng cuộc kiểm toán,
cách thức thực hiện công việc kiểm toán, theo dõi, giám sát chỉnh sửa sau kiểm
toán, theo dõi thực hiện kiến nghị sau kiểm toán.

1.2. Mục tiêu:

Sổ tay kiểm toán nội bộ hướng đến sự chuẩn hóa và thống nhất về tài liệu nghiên
cứu, áp dụng phục vụ cho hoạt động kiểm toán nội bộ của Dự án.

2. Cấu trúc Sổ tay kiểm toán nội bộ:

Sổ tay kiểm toán nội bộ gồm có 5 cấu phần:

Cấu phần thứ nhất: Giới thiệu chung
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Trong phần này, Sổ tay kiểm toán nội bộ giới thiệu về sự cần thiết, mục đích, cấu

trúc của Sổ tay kiểm toán nội bộ cũng như phương pháp tra cứu.

Cấu phần thứ hai: Chính sách kiểm toán nội bộ

Tại phần này Sổ tay kiểm toán nội bộ đề cập các nội dung của chính sách kiểm

toán nội bộ, đó là những nội dung về quan điểm, định hướng, giải pháp đối với

lĩnh vực kiểm toán nội bộ; các khuôn khổ hoạt động kiểm toán nội bộ được Ban

lãnh đạo dự án chấp thuận nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng và tổ chức quản lý,

thực hiện các cơ chế, quy chế, quy định, quy trình hoạt động kiểm toán nội bộ của

dự án.

Cấu phần thứ ba: Cơ cấu tổ chức, điều hành và hoạt động của Kiểm toán nội bộ

Phần này đề cập các nội dung về cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động

cũng như mối quan hệ giữa các bộ phận kiểm toán nội bộ và giữa bộ phận kiểm

toán nội bộ với các bên có liên quan.

Cấu phần thứ tư: Quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ

Tại phần này, Sổ tay kiểm toán nội bộ đề cập cụ thể nội dung quy trình, thủ tục kiểm

toán nội bộ nhằm hướng dẫn thực hiện chính sách kiểm toán nội bộ về hồ sơ kiểm

toán và các bước thực hiện trong quy trình cũng như các thủ tục kiểm toán nội bộ.

Cấu phần thứ năm: Chương trình Kiểm toán một số nghiệp vụ cơ bản

Tại phần này, sổ tay kiểm toán nội bộ hướng dẫn chi tiết kiểm toán nội bộ các

nghiệp vụ cơ bản. Bao gồm chi tiết việc xác định mục, đối tượng, phạm vi kiểm

toán, phương pháp kiểm toán và chương trình kiểm toán chi tiết cho mỗi nghiệp vụ.

3. Tổ chức thực hiện

Sổ tay kiểm toán nội bộ được cung cấp và áp dụng thống nhất cho các cấp quản

lý, các đơn vị trong dự án và tất cả các nhân viên kiểm toán nội bộ.
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II. CHÍNH SÁCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Mục tiêu của Chính sách kiểm toán nội bộ

Xác lập công cụ quản lý đối với hoạt động kiểm toán nội bộ của Dự án. Làm cơ
sở cho việc xây dựng cơ chế, quy chế, quy định, quy trình và tổ chức thực hiện

công tác kiểm toán nội bộ trong hệ thống DRSIP, hoàn thiện hệ thống kiểm soát

nội bộvà góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của DRSIP.

2. Phạm vi áp dụng

Sổ tay này chỉ áp dụng cho hoạt động kiểm toán nội bộ của Dự án sửa chữa và

nâng cao an toàn đập Việt Nam (DRSIP).

Sổ tay này là tài liệu nội bộ của DRSIP và nếu không được sự cho phép của

người quản lý thì không được phép sao chép cung cấp ra ngoài dự án.

3. Giải thích từ ngữ

Trong Sổ tay này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“Kiểm toán nội bộ” là hoạt động kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập,

khách quan, theo đó đưa ra các kiến nghị, tư vấn nhằm gia tăng giá trị, nâng cao

chất lượng hoạt động của DRSIP và thông qua việc đưa ra phương pháp có hệ
thống, có kỷ luật để đánh giá và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý rủi ro,

kiểm soát và quản trị của DRSIP.

“Thông tin trọng yếu” là thông tin mà sự sai lệch của nó hay việc không có thông

tin đó sẽ có thể ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin đó để ra

quyết định.

“Bộ phận Kiểm toán nội bộ” là bộ máy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội

bộ thuộc cơ cấu tổ chức DRSIP hoặc thuê ngoài.

“Nhân viên Kiểm toán nội bộ” là những cán bộ thuộc Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

“Hệ thống Kiểm soát nội bộ” là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy định, quy

trình nội bộ và các thủ tục kiểm soát nhằm đạt được các mục tiêu như: tuân thủ
luật pháp, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn ngừa sai sót, vi phạm; để xác

lập thông tin quản lý, thông tin tài chính trung thực, hợp lý; bảo vệ, quản lý và sử
dụng có hiệu quả tài sản của DRSIP.

Ngoài ra, hệ thống kiểm soát nội bộ còn được xem là môi trường kiểm soát,

thông tin và trao đổi thông tin, quản lý rủi ro, các hoạt động kiểm soát và giám sát

các hoạt động kiểm soát.
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4. Căn cứ xây dựng Sổ tay kiểm toán nội bộ

4.1. Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam

 Các văn bản luật:

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 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 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của
Luật kế toán.

- Nghị định số 16/2016 /NĐ-CP ngày 16/03/2016về  quản lý và sử dụng vốn hỗ
trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước
ngoàivà Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/ 2018 sửa đổi bổ sung Nghị
định 16.

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

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

- Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính Phủ quy định
chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ ban hành
Nghị định về kiểm toán nội bộ.

 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 18/01/2016 và Thông tư 64/2018/TT-BTCngày
30/07/2018 sửa 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.

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

 Chính sách của Ngân hàng Thế giới

- Sổ tay hướng dẫn giải ngân.
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- 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;

- 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).

5. Nội dung Chính sách kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ DRSIP là quá trình hoạt động một cách độc lập của những
người có thẩm quyền thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ nhằm thu thập các bằng
chứng để kiểm tra, đánh giá hoạt động của DRSIP, từ đó báo cáo Ban lãnh đạo
DRSIP về việc chấp hành pháp luật, chính sách, các quy định của dự án, đồng
thời đưa ra những khuyến nghị về biện pháp, giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục
và ngăn ngừa tái diễn những sai sót, vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động quản
lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản trị điều hành của DRSIP.

5.1. Chức năng:

- 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.
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- 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.

5.2. Nhiệm vụ:

- 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

- 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.

5.3. Quyền hạn:

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình theo kế hoạch kiểm toán đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt.

- Được cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn bộ các thông tin, tài liệu, hồ sơ cấn thiết cho
công tác kiểm toán nội bộ.

- Tiếp cận, xem xét các quy trình nghiệp vụ, các tài sản khi thực hiện kiểm toán.

- Tiếp cận, phỏng vấn các cán bộ, nhân viên của Ban quản lý dự án trung ương
thuộc CPO, Ban quản lý dự án cấp tỉnh thuộc đối tượng được kiểm toán liên

quan đến nội dung kiểm toán.

- Tham dự và được nhận các biên bản họp của Ban lãnh đạo DRSIP có liên quan

đến công việc của kiểm toán nội bộ.

- Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện

của các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và

có khuyến nghị.
- Báo cáo kết quả kiểm toán lên Ban lãnh đạo DRSIP, cung cấp Báo cáoKTNB

theo quy định.

- Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, không bị chi phối hoặc can thiệp khi thực

hiện kiểm toán và trình bày ý kiến trong báo cáo kiểm toán.

- Yêu cầu các đối tượng được kiểm toán cung cấp, giải trình các thông tin, tài liệu

phục vụ cho công tác kiểm toán.

- Ký xác nhận trên Báo cáo KTNB và chịu trách nhiệm thực hiện theo nhiệm vụ
kiểm toán được giao.



Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam (DRSIP)

Sổ tay Kiểm toán nội bộ 10

- Nêu các khuyến nghị và đề xuất các ý kiến tư vấn cho Ban lãnh đạo DRSIP trong
việc cải tiến, hoàn thiện công tác quản lý điều hành hoạt động của dự án, ngăn
ngừa các sai sót, gian lận trong DRSIP.

- Bảo lưu ý kiến đã trình bày trong Biên bản, Báo cáo kiểm toán nội bộ.

- Từ chối thực hiện các công việc không thuộc phạm vi nghiệp vụ kiểm toán nội
bộ.

5.4. Trách nhiệm:

- Bảo mật tài liệu, thông tin kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và quy
định nội bộ của DRSIP.

- Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo DRSIPvề những đánh giá, kết luận, kiến
nghị đề xuất trong báo cáo KTNB.

5.5. Phạm vi hoạt động:

Phạm vi hoạt động công việc kiểm toán nội bộ bao gồm:

- Rà soát sự tuân thủ các nghiệp vụ và hồ sơ, chứng từ.

- Kiểm tra hệ thống kiểm soát và các thủ tục kiểm soát

- Phân tích và rà soát các quy trình và các biện pháp được áp dụng

- Soát xét các nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro.

- Phân tích các thông tin quản lý và thông tin tài chính

- Kiểm tra, xác nhận các thông tin quản lý và thông tin tài chính thông qua kiểm
tra chi tiết và kiểm tra các dữ liệu, cơ sở.

5.6. Nguyên tắc hoạt động:

a. Nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ phải đảm bảo:

 Tính độc lập:

KTNBphải độc lập với các nghiêp vụ được kiểm toán; bộ phận KTNB được độc
lập đánh giá và trình bày ý kiến trong báo cáo KTNB.

 Tính khách quan, trung thực:

Bộ phận KTNB, nhân viên KTNB trong quá trình hoạt động, tác nghiệp phải
đảm bảo tính khách quan, trung thực khi thực hiện nhiệm vụ KTNB.

b. Các yêu cầu nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan:

Nhân viên kiểm toán nội bộ phải có thái độ công bằng, không định kiến và tránh
mọi xung đột lợi ích, nhân viên kiểm toán nội bộ có quyền và nghĩa vụ báo cáo
với Trưởng bộ phận KTNB về mọi vấn đề có ảnh hưởng đến tính độc lập và
khách quan của mình trước và trong khi thực hiện công việc KTNB.

Trưởng bộ phận KTNB phải nắm vững, theo dõi và đảm bảo tính độc lập và
khách quan của các nhân viên KTNB. Trường hợp tính độc lập hoặc khách quan
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bị ảnh hưởng hoặc có thể bị ảnh hưởng, Trưởng bộ phận KTNB phải báo cáo và
đề xuất xử lý lên Ban Lãnh đạo DRSIP.

Trong công tác KTNB, yêu cầu đối với hoạt động KTNB và nhân viên kiểm toán
phải:

- Không tham gia kiểm toán các hoạt động mà nhân viên đó chịu trách nhiệm thực
hiện hoặc quản lý trước đây (tính khách quan được coi là có thể bị ảnh hưởng
nếu nhân viên KTNB kiểm toán một hoạt động, một bộ phận mà nhân viên đó
chịu trách nhiệm thực hiện hay quản lý trong năm tài chính trước đó).

- Nhân viên KTNB đã tham gia đáng kể vào quy trình phát triển một hệ thống
không được tham gia kiểm toán hệ thống đó.

- Đảm bảo nhân viên KTNB không có những xung đột quyền lợi với đơn vị, bộ
phận được kiểm toán.

- Có biện pháp kiểm tra nhằm đảm bảo tính độc lập và khách quan của công tác
KTNB ngay trong quá trình thực hiện kiểm toán tại đơn vị, bộ phận được kiểm
toán và trong giai đoạn lập, gửi báo cáo kiểm toán.

- Các ghi nhận kiểm toán trong báo cáo KTNB phải được phân tích cẩn trọng và
dựa trên cơ sở các dữ liệu, thông tin thu thập được để đảm bảo tính khách quan,
trung thực.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trưởng bộ phận KTNB phải được Ban Lãnh đạo
DRSIP kiểm tra, đánh giá.

6. Lập quy trình kiểm toán nội bộ

Xây dựng và thực thi quy trình KTNB bao gồm các bước công việc theo trình tự,
thủ tục phù hợp hoạt động KTNB, phù hợp với hoạt động của Dự án DRSIP.

Theo đó, nội dung của quy trình KTNB bao gồm:

6.1. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ:

Kế hoạch KTNB được lập với hai cấp độ:

- Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.

- Kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ.

Kế hoạch KTNB phải đảm bảo:

- Xác định bộ phận được kiểm toán.

- Phân tích và đánh giá rủi ro.

- Các mục tiêu kiểm toán.

- Phạm vi công việc.

- Nguồn lực cần thiết để thực hiện cuộc kiểm toán.

- Chương trình làm việc nhằm cụ thể hoá kế hoạch của cuộc KTNB.
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6.2. Thực hiện kiểm toán:

Để thực thi kế hoạch và đạt được các mục tiêu đề ra, quá trình thực hiện kiểm
toán phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

- Tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính khách quan, trung thực của các đánh giá, xác
nhận và báo cáo kiểm toán nội bộ.

- Xem xét, thu thập và đánh giá đầy đủ các bằng chứng cần thiết có liên quan đến
các nội dung kiểm toán.

- Thực hiện đúng quy trình của một cuộc kiểm toán, các bước tiến hành kiểm toán
phải được ghi nhận kịp thời đầy đủ trên tài liệu, hồ sơ kiểm toán.

- Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán; kịp thời điều
chỉnh nội dung, tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch của cuộc
kiểm toán theo đúng mục tiêu, yêu cầu.

6.3. Lập báo cáo kiểm toán nội bộ:

Báo cáo từng cuộc KTNB do Trưởng bộ phậnKTNB lập trình Ban lãnh đạo
DRSIP trong thời hạn quy định sau khi hoàn thành cuộc kiểm toán.
Báo cáo KTNB cần được trình bày đẩy đủ các nội dung và kết quả kiểm toán;
đưa ra kiến nghị các biện pháp, giải pháp sửa chữa, khắc phục các sai sót, xử lý
các sai phạm, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện cơ chế quản lý
rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động của dự án.
Lưu trữ báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ:

- Các báo cáo, hồ sơ, tài liệu KTNB phải được lưu giữ tại bộ phận KTNBtheo quy
định của Dự án.

- Hồ sơ, tài liệu trong mỗi cuộc kiểm toán phải được ghi chép thành văn bản, lưu
giữ theo trình tự để các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền khai thác và được hiểu
đó là các công việc, kết quả thực hiện trong báo cáo kiểm toán

- Hồ sơ kiểm toán cố định: bao gồm các báo cáo, hồ sơ, tài liệu được lưu giữ theo
từng đơn vị được kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán cố định cần được sao lưu dưới
hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

6.4. Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ:
- Kiểm tra, đánh giá thời gian, kết quả những công việc mà đơn vị kiểm toán đã

thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán nội bộ.

- Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nội bộ đối với đơn
vị kiểm toán lên Ban lãnh đạo.

7. Giám sát, quản lý chất lượng kiểm toán

Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ thực hiện quyền và trách nhiệm:
- Phân công, chỉ đạo, điều hành công việc của các thành viên Nhóm kiểm toán;
- Giám sát tiến độ thực hiện;
- Xử lý các vấn đề phát sinh và rà soát các công việc nhằm đảm bảo cho cuộc

kiểm toán nội bộ được thực hiện theo kế hoạch và đạt được chất lượng theo yêu
cầu.
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III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy Kiểm toán nội bộ

Cơ cấu tổ chức bộ máy KTNB phải được Ban Lãnh đạo DRSIP thành lập và phê
duyệt tại thời điểm nhất định.

Cơ cấu tổ chức bộ máy KTNB phải bao gồm:

- Trưởng bộ phận KTNB: Người chịu trách nhiệm đứng đầu của Bộ phận KTNB.
Đồng thời, 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.

- Các Kiểm toán viên nội bộ.

Ngoài ra, DRSIP cũng có thể thuê đơn vị 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.

2. Một số tiêu chuẩn cơ bản của bộ phận Kiểm toán nội bộ

Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của
pháp luật và tối thiểu là:

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán (ví dụ
như chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Xây dựng, Luật,...) , có kiến thức đầy đủ
và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.

- Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ
03 năm trở lên làm việc tại các dự án ODA hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm

toán, kế toán hoặc thanh tra.

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của dự án ODA.

- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ
năng về kiểm toán nội bộ.

- Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài

chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.

- Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ (chính trực, khách quan,

năng lực chuyên môn, thận trọng, bảo mật liêm khiết, khách quan, trách nhiệm),

có tư cách nghề nghiệp và có ý thức tuân thủ pháp luật.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm toán và tư vấn, người làm công tác kiểm

toán nội bộ phải đảm bảo thực hiện đúng và duy trì các nguyên tắc đạo đức nghề
nghiệp kiểm toán nội bộ tối thiểu sau đây:

a) Tính chính trực: Thực hiện công việc của mình một cách trung thực, cẩn trọng

và có trách nhiệm; tuân thủ luật pháp và thực hiện các nội dung công khai theo

quy định của pháp luật và nghề nghiệp; không chủ tâm liên can trong bất kỳ hoạt

động bất hợp pháp nào, hoặc tham gia những hoạt động gây mất uy tín đối với
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nghề nghiệp kiểm toán nội bộ; tôn trọng và phấn đấu đóng góp có hiệu quả cho

những mục tiêu chính đáng và phù hợp của DRSIP.

b) Tính khách quan: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải thể hiện mức độ
cao nhất về tính khách quan nghề nghiệp trong quá trình thu thập, đánh giá và
truyền đạt thông tin về hoạt động hoặc các quy trình, hệ thống đã hoặc đang
được kiểm toán. Đưa ra đánh giá một cách công bằng về tất cả các vấn đề liên
quan và không bị chi phối bởi mục tiêu quyền lợi riêng hoặc bởi bất kỳ ai khác
trong việc đưa ra các xét đoán và kết luận của mình.

c) Năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Người làm công tác kiểm toán nội
bộ áp dụng các kiến thức, các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong công
tác kiểm toán nội bộ. Đồng thời hành động một cách thận trọng, phù hợp với các
chuẩn mực nghề nghiệp và kỹ thuật được áp dụng.

d) Tính bảo mật: Tôn trọng giá trị và quyền sở hữu của thông tin nhận được,
không được tiết lộ thông tin mà không có uỷ quyền hợp lệ trừ khi có nghĩa vụ
phải tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của DRSIP.

e) Tư cách nghề nghiệp: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải tuân thủ
pháp luật và các quy định có liên quan, tránh bất kỳ hành động nào làm giảm uy
tín nghề nghiệp của mình.

f) Trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm cao, phấn đấu học hỏi, áp dụng các kiến
thức, kỹ năng và kinh nghiệm có được để thực hiện công việc kiểm toán nội bộ
một cách hiệu quả nhất.

Trưởng bộ phận KTNB ngoài việc đảm bảo các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
nêu trên còn phải có biện pháp theo dõi, đánh giá, quản lý nhằm đảm bảo người
làm công tác kiểm toán nội bộ tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm
toán nội bộ.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm toán nội bộ:- Thực hiện các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, tập trung; học tập kinh
nghiệm hoạt động kiểm toán nội bộ trong và ngoài nước nhằm phát triển nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Kiểm toán nội bộ của DRSIP.- Trang bị đầy đủ các công cụ, phương tiện làm việc, nhất là các công cụ, phương
tiện có tính đặc thù cho hoạt động kiểm toán nội bộ theo điều kiện thực tế của
DRSIP.

3. Điều hành và hoạt động của Kiểm toán nội bộ
Điều hành hoạt động kiểm toán nội bộ là Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, giúp
việc cho Trưởng kiểm toán có nhân viên kiểm toán nội bộ.

Trưởng kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc theo yêu cầu
chỉ đạo của Ban lãnh đạo DRSIP và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội
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bộ tuân thủ theo quy định của pháp luật và chính sách kiểm toán nội bộ của
DRSIP.

Chức năng cụ thể của kiểm toán nội bộ:

- 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. Mặt khác xác định

xem CPMU /PPMUs có tuân thủ các quy định có nghĩa vụ phải tuân thủ hay

không.

- 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.

Nhiệm vụ cụ thể của kiểm toán nội bộ:

- 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.

- 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.
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4. Quyền và trách nhiệm của Trưởng bộ phận, nhân viên kiểm toán nội bộ:

Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định

tại sổ tay này.

Nhân viên Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của bộ phận

Kiểm toán nội bộ theo phân công của Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ. Khi

nhân viên kiểm toán nội bộ là thành viên Nhóm kiểm toán nội bộ thì thực hiện

chức trách, nhiệm vụ theo phân công của Trưởng nhóm.

Ngoài ra, nếu pháp luật có quy định về quyền hạn, trách nhiệm cụ thể khác  của

cán bộ kiểm toán nội bộ thì thực hiện theo quy định đó (nếu có).
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IV. QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Mục đích, yêu cầu và nội dung quy trình

Quy trình kiểm toán nội bộ là trình tự, thủ tục tiến hành công việc kiểm toán nội
bộ; trình tự, thủ tục này được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với diễn biến và yêu
cầu khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Quy trình kiểm toán nội bộ bao gồm 4 bước chủ yếu sau:

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán.

Bước 2: Thực hiện kiểm toán.

Bước 3: Lập báo cáo kiểm toán nội bộ
Bước 4: Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ.

2. Nội dung quy trình kiểm toán nội bộ

2.1. Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán

Mục đích nhằm đảm bảo nguồn lực của kiểm toán nội bộ được điều phối cho
những phạm vi công việc có rủi ro cao để thực hiện công việc kiểm toán có hiệu
quả và đạt được những mục tiêu đề ra.

Định hướng hoạt động của bộ máy kiểm toán nội bộ theo chính sách kiểm toán
nội bộ để thực hiện mục tiêu hoạt động của DRSIP.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm
soát nội bộ của các đơn vị trong hệ thống, căn cứ vào kết quả kiểm toán nội bộ
lần trước cũng như yêu cầu Ban lãnh đạo.

Việc lập kế hoạch do bộ phận kiểm toán nội bộ lập, báo cáo Ban lãnh đạo phê
duyệt.

 Kế hoạch kiểm toán nội bộ bao gồm các nội dung sau:

- Các hoạt động của dự án trong giai đoạn kiểm toán, bao gồm các vấn đề chính
của Dự án;

- Thiết lập các mục tiêu kiểm toán và phạm vi công việc. Phạm vi công việc kiểm
toán bao gồm: Giới hạn về không gian (đơn vị được kiểm toán); Giới hạn về thời
gian (giai đoạn kiểm toán).

- Các yêu cầu khác của Dự án;

- Kế hoạchvề thời gian thực hiện công việc kiểm toán nội bộ; Nhân sự thực hiện
việc kiểm toán nội bộ.

- Xác định các yêu cầu khác đối với cuộc kiểm toán (như kỳ hạn kiểm toán, ngày
hoàn thành, hình thức báo cáo cuối cùng).

 Chương trình kiểm toán:

Là một bộ phận của kế hoạch cho từng cuộc kiểm toán, mô tả chi tiết phạm vi
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công việc thực hiện trong những phạm vi kiểm toán nhằm đảm bảo cho công
việc kiểm toán được thực hiện theo đúng yêu cầu. Đó là việc hoạch định chi tiết
về những công việc cần thực hiện, thời gian hoàn thành và trọng tâm là các thủ
tục cần thực hiện trong khi kiểm toán.

Nội dung chính của chương trình kiểm toán bao gồm mục đích kiểm toán từng
phần, xác định các bước đi chi tiết, thu thập bằng chứng, phân tích đánh giá để
đưa ra nhận xét, khuyến nghị, dự tính ngày hoàn thành, bố trí nhân lực kiểm toán
và phối kết hợp với các trợ lý, chuyên gia (nếu thấy cần thiết), theo đó các nội
dung chủ yếu sau:

- Chi tiết các mục tiêu của cuộc kiểm toán, từng phần công việc kiểm toán.

- Nội dung kiểm toán.

- Các thủ tục (phương pháp) kiểm toán được kiểm toán nội bộ dùng để thu thập
bằng chứng, phân tích, diễn giải và ghi chép thông tin trong cuộc kiểm toán .

- Đưa ra nội dung, phạm vi và mức độ của thử nghiệm cần thiết đạt được các mục
tiêu kiểm toán trong mỗi giai đoạn của cuộc kiểm toán.

- Xác định các khía cạnh kỹ thuật, rủi ro, tiến trình các nghiệp vụ cần phải kiểm
toán.

- Xác định cụ thể về thời gian và số lượng nhân viên kiểm toán nội bộ.

- Các nguồn cung cấp bằng chứng kiểm toán (cơ sở dẫn liệu).

 Xác định mức trọng yếu trong giao đoạn lập kế hoạch kiểm toán nội bộ.

 Xác định tiêu chí được sử dụng để ước tính mức trọng yếu tổng thể:

Việc xác định yếu tố/tiêu chí ban đầu để xác định mức trọng yếu tổng thể đối với

Báo cáo kiểm toán nội bộ của dự án ODA phụ thuộc vào xét đoán chuyên môn

của KTV về nhu cầu thông tin của đa số người sử dụng báo cáo. Thông thường,

người sử dụng thường quan tâm đếngiá trị giải ngân, giá trị chi phí đầu tư, tổng

nguồn vốn (trên báo cáo tài chính), tiến độ hoạt động của dự án. Trong đó, trong
giai đoạn thực hiện dự án, giá trị giải ngân thường có tỷ lệ thuận với giá trị chi

phí đầu tư, tổng nguồn vốn và phản ánh tiến độ thực hiện dự án. Do đó có thể lựa

chọn giá trị giải ngân làm tiêu chí xác định mức trọng yếu tổng thể đối với dự án.

Trong hoàn cảnh thực tế, kiểm toán viên phải xét đoán chuyên môn để quyết

định lựa chọn yếu tố/tiêu chí phù hợp, mà không nhất thiết phải lựa chọn giá trị
giải ngân. Ví dụ, đối với dự án ở giai đoạn ban đầu mới triển khai, giá trị giải

ngân của dự án có thể chưa phát sinh hoặc phát sinh chưa nhiều, tuy nhiên dự án

đã thực hiện các hoạt động tổ chức bộ máy BQLDA, phê duyệt FS, thực hiện

đấu thầu,... Khi đó Kiểm toán viên nội bộ phải xét đoán chuyên môn để quyết

định tiêu chí xác định mức trọng yếu có thể là giá trị đầu thầu, hoặc giá trị giải

ngân,... của đơn vị tùy vào mối quan tâm và mục đích kiểm toán cụ thể.
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Giá trị tiêu chí xác định trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán thường dựa trên
số liệu trước kiểm toán. Trường hợp giá trị giải ngân là yếu tố sử dụng để ước
tính mức trọng yếu thì giá trị tiêu chí này lấy trên báo cáo tiến độ dự án. Tuy
nhiên, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, KTV có thể điều chỉnh tăng giảm giá trị tiêu
chí cho phù hợp khi có các biến động bất thường.

 Lựa chọn tỷ lệ để xác định mức trọng yếu tổng thể:

Kiểm toán viên nội bộ cần tự xây dựng các mức tỷ lệ để xác định mức trọng yếu

tổng thể cho các tiêu chí lựa chọn phù hợp với chuẩn mực kiểm toán.

Kiểm toán viên nội bộ phải sử dụng xét đoán chuyên môn khi xác định tỷ lệ %

áp dụng cho tiêu chí đã lựa chọn cho từng cuộc kiểm toán, phụ thuộc vào hiểu

biết của Kiểm toán viên nội bộ về mức độ sai sót có thể ảnh hướng đến quyết

định của người sử dụng báo cáo kiểm toán nội bộ.

Theo thông lệ của kiểm toán báo cáo tài chính khi lựa chọn tiêu chí là tổng tài

sản thì tỷ lệ xác định mức trọng yếu tổng thể thường từ 1% đến 2%. Do đó, đối

với dự án sử dụng nguồn vốn ODA, khi giá trị giải ngân được lựa chọn là tiêu

chí để xác định mức trọng yếu, dự kiến chọn tỷ lệ xác định mức trọng yếu tổng

thể đối với báo cáo kiểm toán nội bộ cũng từ 1% đến 2%.

 Xác định mức trọng yếu tổng thể và mức trọng yếu cho các yếu tố cụ thể:

Mức trọng yếu tổng thể đối với Báo cáo kiểm toán nội bộ sẽ bằng giá trị tiêu chí

lựa chọn nhân (x) với tỷ lệ xác định mức trọng yếu do Kiểm toán viên nội bộ
quyết định.

Tùy vào hoàn cảnh cụ thể, có thể có các yếu tố, thông tin thuyết minh có sai sót

với mức thấp hơn mức trọng yếu tổng thể đối với Báo cáo Kiểm toán nội bộ
nhưng vẫn ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng Báo cáo thì Kiểm toán

nội bộ phải xác định mức trọng yếu hoặc các mức trọng yếu áp dụng cho từng

yếu tố, thông tin thuyết minh này. Tuy nhiên mức trọng yếu riêng cho các yếu tố,

giao dịch không được lớn hơn mức trọng yếu tổng thể đối với Báo cáo thì Kiểm

toán nội bộ. Trong trường hợp này, kiểm toán viên phải tìm hiểu thêm về quan

điểm, kỳ vọng của của người sử dụng báo cáo để xác định mức trọng yếu phù

hợp áp dụng riêng cho từng yếu tố, thông tin đó.
Ví dụ: Ban Lãnh đạo có thể quan tâm nhiều tới việc đấu thầu các hợp đồng hoặc

các khiếu nại về đấu thầu. Khi đó, Ban Lãnh đạo thường yêu cầu tính chính xác

cao hơn (hoặc chính xác tuyệt đối) đối với hợp đồng. Khi đó, nếu có sai sót với

mức thấp hơn mức trọng yếu tổng thể vẫn có thể ảnh hưởng đến quyết định Ban

Lãnh đạo, vì vậy kiểm toán nội bộ thường phải xác định mức trọng yếu riêng áp

dụng cho việc kiểm toán đấu thầu. Như vậy, mức trọng yếu đối với kiểm toán

đấu thầu sẽ nhỏ hơn mức trọng yếu tổng thể.
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 Xác định mức trọng yếu thực hiện

Mức trọng yếu thực hiện là một mức giá trị hoặc các mức giá trị do Kiểm toán
nội bộ xác định nhằm giảm khả năng sai sót tới một mức độ thấp hợp lý để tổng
hợp ảnh hưởng của các sai sót không được điều chỉnh và không được phát hiện
không vượt quá mức trọng yếu tổng thể đối với báo cáo kiểm toán nội bộ.

Việc xác định mức trọng yếu thực hiện không chỉ đơn thuần là một phép tính cơ
học mà yêu cầu phải có những xét đoán chuyên môn. Việc xét đoán này phụ
thuộc vào hiểu biết của Kiểm toán nội bộ về từng đơn vị thực hiện, được cập
nhật thay đổi trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro, và bản
chất, phạm vi của những sai sót đã phát hiện trong các cuộc kiểm toán dự án lần
trước tại các BQLDA (nếu có) và đánh giá của kiểm toán nội bộ về các sai sót
đối với dự án hiện tại.

Áp dụng theo thông lệ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo quyết toán
dự án hoàn thành, mức trọng yếu thực hiện đối với kiểm toán nội bộ cũng được
xây dựng trong khoảng từ 50% - 75% so với mức trọng yếu tổng thể đã xác định
ở trên. Việc chọn tỷ lệ nào áp dụng cho từng cuộc kiểm toán cụ thể là tùy thuộc
vào xét đoán chuyên môn của kiểm toán nội bộ và từng nội dung kiểm toán cụ
thể. Tuy nhiên khi áp dụng tỷ lệ nào cần giải thích lý do tại sao kiểm toán lại
chọn như vậy.

 Đánh giá lại mức trọng yếu trong quá trình kiểm toán

Khi kết thúc quá trình kiểm toán, nếu tiêu chí được lựa chọn để xác định mức
trọng yếu biến động quá lớn thì kiểm toán nội bộ phải xác định lại mức trọng
yếu, giải thích lý do và cân nhắc xem có cần thực hiện bổ sung thêm thủ tục
kiểm toán hay không.

Có 3 cách sửa đổi mức trọng yếu:

- Cập nhật lại giá trị của tiêu chí xác định mức trọng yếu;

- Sửa đổi tiêu chí xác định mức trọng yếu;

- Sửa đổi tỷ lệ % tính mức trọng yếu.

Trường hợp kiểm toán nội bộ nhận thấy cần phải xác định lại mức trọng yếu và
mức trọng yếu xác định lại nhỏ hơn so với mức trọng yếu kế hoạch, nghĩa là
phạm vi và khối lượng các thủ tục kiểm toán cần thực hiện sẽ lớn hơn so với
thiết kế ban đầu. Trường hợp này kiểm toán nội bộ cần đánh giá lại sự phù hợp
của các công việc kiểm toán đã thực hiện để đánh giá liệu có cần thiết phải thực
hiện thêm các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ
và thích hợp hay không.

Ví dụ, nếu kiểm toán nội bộ chọn giá trị giải ngân là tiêu chí xác định mức trọng
yếu, tuy nhiên sau quá trình kiểm toán, theo đề nghị của kiểm toán nội bộ, Ban
quản lý dự án đã điều chỉnh giảm giá trị giải ngân một khoản lớn. Khi đó mức
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trọng yếu thực tế (tính trên giá trị giải ngân đã tăng thêm) có thể giảm xuống
đáng kể. Trường hợp này, kiểm toán nội bộ cần đánh giá lại công việc đã thực
hiện như có cần thiết kiểm tra thêm các khoản mục, yếu tố hoặc mở rộng mẫu
chọn hay không.

 Ví dụ Xác định mức trọng yếu:

Dự án có giá trị giải ngân vốn trong kỳ kiểm toán trên báo cáo là 10 tỷ đồng. Khi
đó kiểm toán nội bộ thực hiện:

- Lựa chọn tỷ lệ để xác định mức trọng yếu tổng thể là 1% giá trị giải ngân.

- Mức trọng yếu tổng thể trong lập kế hoạch là 100 triệu đồng.

- Xác định mức trọng yếu thực hiện là 60% so với mức trọng yếu tổng thể.

- Như vậy, mức trọng yếu thực hiện là 60 triệu đồng.

Điều này có nghĩa, theo kiểm toán nội bộ, nếu sai sót của Báo cáo từ 100 triệu
trở lên sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng báo cáo. Đồng thời, nếu
tổng hợp các sai sót mà kiểm toán nội bộ phát hiện được dưới 60 triệu đồng, tức
là không trọng yếu.

2.2. Bước 2: Thực hiện kiểm toán

a. Các phương pháp kiểm toán:

Quá trình kiểm toán nội bộ thực chất là quá trình áp dụng các phương pháp kỹ
thuật, nghiệp vụ vào việc kiểm tra thực tế nhằm thu thập các bằng chứng kiểm
toán đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho các ý kiến nhận xét về các thông tin
được kiểm toán thông qua việc tuân thủ các phương pháp kiểm toán của Nhân
viên kiểm toán khi tác nghiệp.

Có thể chia hệ thống phương pháp kiểm toán nội bộ thành hai loại là phương
pháp kiểm toán cơ bản và phương pháp kiểm toán tuân thủ được nêu dưới đây.

b. Phương pháp kiểm toán cơ bản:

Phương pháp kiểm toán cơ bản là các phương pháp được thiết kế và sử dụng
nhằm mục đích thu thập các bằng chứng có liên quan đến các dữ liệu do hệ
thống kế toán xử lý và cung cấp.

Đặc trưng cơ bản của phương pháp này là việc tiến hành các thử nghiệm, các
đánh giá đều được dựa vào các số liệu, các thông tin trong báo cáo tài chính và
hệ thống kế toán của đơn vị. Vì vậy phương pháp kiểm toán cơ bản còn được gọi
là các bước kiểm nghiệm theo số liệu.

Phương pháp kiểm toán cơ bản bao gồm các bước:

 Phương pháp phân tích đánh giá tổng quát:

Phương pháp này là việc phân tích các số liệu, thông tin, các tỷ suất quan trọng,
qua đó tìm ra những xu hướng, biến động, để phát hiện ra những thay đổi trọng
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yếu, những biến động bất thường và tìm ra các mối quan hệ có mâu thuẫn với
các thông tin liên quan khác hoặc có sự chênh lệch lớn so với giá trị đã dự kiến,
tìm ra những khoản mục, nội dung có rủi ro lớn. Phương pháp phân tích bao gồm
những so sánh chủ yếu sau:

- Phân tích so sánh về lượng trên cùng một chỉ tiêu (còn gọi là phân tích ngang)
phương pháp này đơn giản nhưng không thể hiện mối quan hệ giữa các chỉ tiêu.
Ví dụ như:
+ So sánh số liệu kỳ này với kỳ trước hoặc giữa các kỳ với nhau.

+ So sánh số liệu thực tế với số liệu kế hoạch, số liệu dự toán

+ Phân tích một số liệu kỳ này thành các số liệu chi tiết để so sánh

So sánh số liệu giữa các đơn vị thành viên với nhau, hoặc so sánh giữa các chỉ
tiêu của đơn vị với các chỉ tiêu bình quân trong ngành.

- Phân tích tỷ suất (còn gọi là phân tích dọc) bằng cách so sánh, xác định tỷ lệ
tương quan giữa các chỉ tiêu, các khoản mục khác nhau. Tuỳ theo kiến thức và
kinh nghiệm nghề nghiệp, nhân viên kiểm toán nội bộ có thể tính toán, phân tích
nhiều mặt một số tỷ suất cần thiết cho việc nhận xét của mình.

Kỹ thuật phân tích dọc còn có thể sử dụng để nghiên cứu các mối quan hệ giữa
thông tin tài chính và những thông tin phi tài chính. Các thông tin phi tài chính là
các dữ liệu kinh tế kỹ thuật do các hệ thống hạch toán nghiệp vụ, thống kê...
cung cấp. Giữa các thông tin này với các thông tin tài chính có những quan hệ
nhất định. Dựa trên một quan hệ hợp lý giữa chúng, nhân viên kiểm toán nội bộ
có thể phát hiện nhiều sai sót và những vấn đề bất thường. Chẳng hạn, có thể so
sánh quan hệ giữa chi phí tiền lương và số lượng lao động của đơn vị, so sánh
giữa số tồn kho của một số loại vật tư với khả năng chứa đựng của hệ thống kho
tàng trong đơn vị...

- Khi thực hiện phương pháp phân tích, cần tiến hành các bước nội dung công việc
như xây dựng mục tiêu cụ thể cho việc áp dụng phương pháp phân tích, giúp
thiết kế các thể thức phân tích thích hợp, hiệu quả. Thiết kế các hình thức phân
tích gồm 3 nội dung:

+ Lựa chọn hình thức phân tích thích hợp nhất;

+ Lựa chọn các tài liệu thông tin thích hợp với hình thức phân tích đã lựa chọn
và mục tiêu đã xác định;

+ Xây dựng các nguyên tắc quyết định đối với quá trình xác định các sai số và
giao động bất thường, các thủ tục tiếp theo khi xác định các sai số và giao động
bất thường đó.

- Tiến trình phân tích bao gồm nội dung công việc sau:

+ Dựa trên thiết kế các hình thức phân tích, tiến hành các quá trình tính toán, so
sánh số liệu, thông tin nhằm phát hiện những sai sót và giao động bất thường.
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+ Xếp loại các kết quả nghiên cứu theo nguyên tắc quyết định;

+ Tiến hành các thủ tục tiếp theo (thảo luận với Ban lãnh đạo, điều tra tiếp hoặc
không điều tra...).

- Phân tích đánh giá tổng quát là phương pháp kiểm toán có hiệu quả cao vì thời
gian ít, chi phí thấp mà nhiều tác dụng. Kỹ thuật phân tích thường được các nhân
viên kiểm toán nội bộ cấp cao tiến hành và thường là kỹ thuật được áp dụng đầu
tiên cho mọi cuộc kiểm toán. Trong một số trường hợp, nhân viên kiểm toán nội
bộ có thể chỉ cần áp dụng phương pháp phân tích là đã có thể rút ra những nhận
xét cần thiết mà không cần áp dụng thêm thủ tục kiểm toán nào khác. Tuy nhiên,
cần lưu ý:

+ Mối quan hệ bản chất giữa các chỉ tiêu được so sánh, các chỉ tiêu này phải
đồng nhất về nội dung phương pháp tính, giữa chúng phải có mối quan hệ nhất
định với nhau .

+ Những khoản mục hoặc chỉ tiêu trọng yếu không chỉ sử dụng phương pháp
phân tích mà cần kết hợp với các phương pháp khác để tìm bằng chứng kiểm
toán thích hợp .

+ Cần thận trọng khi sử dụng phương pháp phân tích trong trường hợp hệ thống
kiểm soát nội bộ đơn vị yếu kém.

 Phương pháp cân đối:

- Là phương pháp dựa trên các cân đối (phương trình) kế toán và các cân đối khác
để kiểm toán các mối quan hệ nội tại của các yếu tố cấu thành quan hệ cân đối
đó. Các bước tiến hành phương pháp này như sau:

- Chuẩn bị xác lập các chỉ tiêu có quan hệ cân đối cần kiểm toán và xác định phạm
vi, nguồn tài liệu, chứng từ cần thu thập.

- Thực hiện thu thập các tài liệu, chứng từ... tương ứng với nội dung của các cân
đối và tổng hợp đối chiếu lên bảng cân đối thử để tìm ra những quan hệ kinh tế,
tài chính... bị mất cân đối hoặc có những biểu hiện bất thường khác.

- Sau khi thu thập bằng chứng bằng phương pháp cân đối:

+ Phân tích, tìm nguyên nhân của những mất cân đối hoặc những biểu hiện bất
thường.

+ Kết luận về tính chính xác của các tài liệu, số liệu hoặc mở rộng phạm vi, điều
chỉnh phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khác để tìm nguyên nhân
hoặc kết luận và những sai sót vi phạm của đơn vị được kiểm toán.

 Phương pháp kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và các số dư tài khoản:

- Đây là phương pháp kiểm toán nhằm kiểm tra và ghi chép từng loại hoạt động
kinh doanh của đơn vị. Phương pháp này thích hợp để kiểm tra các đơn vị có quy
mô nhỏ, các loại nghiệp vụ có tính chất không phức tạp, hoặc những bộ phận,
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những khoản mục “nhạy cảm” trong kinh doanh (như tiền mặt, chứng khoán, các
loại vật tư, hàng hoá quý hiếm...).

- Phương pháp này không thích hợp với quy mô hoạt động và khối lượng giao
dịch nhiều. Đối với các trường hợp này, nhân viên kiểm toán nội bộ không kiểm
tra chi tiết toàn bộ các nghiệp vụ và các số dư tài khoản mà thực hiện kiểm tra
chi tiết chủ yếu dựa trên cơ sở chọn mẫu một số nghiệp vụ cùng loại, trong đó kỹ
thuật lấy mẫu kiểm toán không những được sử dụng để thử nghiệm chi tiết các
nghiệp vụ và số dư tài khoản mà còn được dùng để thử nghiệm chi tiết các loại
kiểm soát của đơn vị, đó là phương pháp kiểm toán tuân thủ.

c. Phương pháp kiểm toán tuân thủ:

Phương pháp kiểm toán tuân thủ là các thủ tục và kỹ thuật kiểm toán được thiết
lập để thu thập các bằng chứng về tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm
soát nội bộ đơn vị.
Đặc trưng của phương pháp kiểm toán tuân thủ:

- Các thử nghiệm và kiểm tra đều dựa vào các quy chế kiểm soát trong hệ thống
kiểm soát nội bộ đơn vị. Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ được đánh giá là mạnh,
là hiệu quả và kiểm soát viên có thể tin tưởng thì công việc kiểm toán cần dựa
vào các quy chế kiểm soát.

- Công việc kiểm toán được dựa vào hệ thống kiểm soát nội bộ nên phương pháp
kiểm toán tuân thủ còn được gọi là bước kiểm nghiệm dựa vào kiểm soát.

Tuỳ thuộc mức thoả mãn về kiểm soát, nhân viên kiểm toán nội bộ có thể áp
dụng các phương pháp kiểm toán tuân thủ cụ thể sau:

 Phương pháp thực nghiệm (trắc nghiệm):

Đây là phương pháp tái diễn các hoạt động hay nghiệp vụ để xác minh lại kết
quả của một quá trình, một sự việc đã qua, hoặc sử dụng thủ pháp kỹ thuật
nghiệp vụ để tiến hành các phép thử nhằm xác định một cách khách quan chất
lượng công việc, mức độ chi phí... Các bước thực nghiệm tiến hành như sau:

- Chuẩn bị thực nghiệm gồm xác định mục đích, nội dung của thực nghiệm, chuẩn
bị các điều kiện về nhân lực, phương tiện, dụng cụ, vật tư thực nghiệm và các
phương tiện đo lường, đánh giá và xây dựng quy trình thực nghiệm.

- Tiến hành thực nghiệm gồm thực hiện các quy trình thực nghiệm đã được xây
dựng, thống kê, tính toán, đo lường các chỉ tiêu, thông số, kết quả của quá trình
thực nghiệm và so sánh số liệu, thông tin được rút ra từ thực nghiệm với các số
liệu thông tin trong sổ sách, chứng từ... tìm ra các sai lệch giữa hai loại số liệu và
thông tin trên.

- Các công việc sau thực nghiệm là phân tích và tìm nguyên nhân những sai lệch
giữa số liệu, thông tin giữa thực nghiệm và sổ sách, kết luận về những số liệu,
thông tin đảm bảo chính xác trên sổ sách hoặc mở rộng, điều chỉnh phương pháp
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kiểm toán để tìm nguyên nhân hoặc kết luận về những sai sót, vi phạm của đơn
vị liên quan đến những sai lệch trên sổ sách, chứng từ.

 Các thử nghiệm chi tiết đối với kiểm soát:

- Là các thử nghiệm được tiến hành để thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của
các quy chế kiểm soát và các bước kiểm soát, làm cơ sở cho việc thiết kế phương
pháp kiểm toán cơ bản, việc tiến hành hay không tiến hành các thử nghiệm chi
tiết về kiểm soát phụ thuộc vào việc đánh giá lại rủi ro kiểm soát sau khi đã áp
dụng kỹ thuật kiểm tra hệ thống.

- Nếu mức độ rủi ro kiểm soát được đánh giá là không cao ở mức tối đa hoặc nhân
viên kiểm toán nội bộ xét thấy có thể giảm được rủi ro kiểm soát đã đánh giá sơ
bộ khi lập kế hoạch xuống một mức thấp hơn, nhân viên kiểm toán nội bộ sẽ tiến
hành các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát cần thiết để có được bằng chứng về sự
hữu hiệu tương ứng của kiểm soát nội bộ. Đây là cơ sở để nhân viên kiểm toán
nội bộ giới hạn phạm vi của các thử nghiệm cơ bản phải tiến hành (nhất là các
thử nghiệm chi tiết về nghiệp vụ và số dư tài khoản) đối với các khoản mục liên
quan.

- Ngược lại, nếu mức rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức cao và xét thấy không
có khả năng giảm được trong thực tế, nhân viên kiểm toán nội bộ sẽ không thực
hiện các thử nghiệm chi tiết về kiểm soát mà phải tiến hành ngay các thử nghiệm
cơ bản ở mức độ phù hợp.

- Đây là giai đoạn, là công việc mang tính chủ quan, tuỳ thuộc vào bản lĩnh nghề
nghiệp và sự xét đoán của nhân viên kiểm toán nội bộ.

- Các thử nghiệm chi tiết đối với kiểm soát (kiểm soát độc lập và quản lý, kiểm
soát xử lý, kiểm soát để bảo vệ tài sản) chủ yếu cũng được thực hiện trên cơ sở
kiểm tra mẫu các quy chế kiểm soát nội bộ.

- Ngoài ra, phương pháp này còn kết hợp với các biện pháp quan sát trực tiếp,
phỏng vấn và kiểm tra đối chiếu... để bổ sung cho kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán.

 Phương pháp kiểm tra, đối chiếu:

Đây là phương pháp thu thập bằng chứng thông qua việc xem xét, rà soát, đối
chiếu giữa các tài liệu, số liệu liên quan đến nhau, bao gồm đối chiếu trực tiếp (là
việc đối chiếu về mặt lượng của cùng một chỉ tiêu trên các nguồn tài liệu khác
nhau như các chứng từ kế toán... để tìm ra các sai sót gian lận và đối chiếu logic
(là việc nghiên cứu các mối quan hệ bản chất giữa các chỉ tiêu có mối quan hệ
với nhau thông qua việc xem xét mức biến động tương ứng về tỷ số của các chỉ
tiêu có quan hệ kinh tế trực tiếp, song có thể cớ mức biến động khác nhau và có
thể theo các hướng khác nhau).

Hai phương pháp đối chiếu này thường được kết hợp chặt chẽ nhau trong quá
trình kiểm toán.
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- Các nguồn tài liệu để đối chiếu, so sánh:

+ Đối chiếu trên các sổ sách kế toán .

+ Đối chiếu trên sổ kế toán với số liệu kiểm kê thực tế.

+ Đối chiếu trên số kế họach với thực hiện.

+ Đối chiếu trên số định mức với thực tế.

+ Đối chiếu trên quyết định với thực hiện.

- Hai loại kiểm tra, đối chiếu (kiểm tra vật chất và kiểm tra tài liệu).

Kiểm tra, đối chiếu vật chất là quá trình kiểm kê hoặc tham gia kiểm kê tài sản
hữu hình của nhân viên kiểm toán nội bộ như kiểm kê hàng tồn kho, kiểm kê tài
sản cố định hữu hình, kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, khi thu thập bằng chứng theo
phương pháp kiểm tra vật chất. Theo đó cần lưu ý:

+ Chưa đủ bằng chứng để chứnh minh tài sản hiện có thuộc quyền sở hữu của ai.

+ Chưa đủ căn cứ phán xét chất lượng, tình trạng kỹ thuật, mức độ hao mòn, tính
lỗi thời của tài sản.

+ Để đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm kê, cần căn cứ vào tính chất của các
loại vật tư, tài sản cần kiểm kê, số lượng giá trị, đặc tính kinh tế, kỹ thuật... để
lựa chọn một loại hình kiểm kê tối ưu (kiểm kê toàn diện, kiểm kê điển hình
hoặc kiểm kê chọn mẫu).

Các bước kiểm kê được tiến hành như sau:
+ Chuẩn bị kiểm kê bao gồm xác định đối tượng kiểm kê, quy mô thời gian, loại
hình kiểm kê và chuẩn bị các điều kiện cho kiểm kê: cán bộ nhân viên, chuyên
gia kỹ thuật... các phương tiện kỹ thuật và đo lường.

+ Thực hiện kiểm kê bao gồm thực hiện cân đong đo đếm và ghi chép số lượng,
giá trị, chất lượng, phân biệt theo từng mã cân hoặc lô vật tư tài sản và tổng hợp
hệ thống số liệu kiểm kê theo từng khoản mục... tập hợp lại các chứng từ kiểm
kê ( phiếu kiểm kê), đồng thời so sánh đối chiếu các số liệu kiểm kê với số liệu
trên các sổ sánh kế toán, tìm ra những sai lệch giữa hai số liệu trên.

+ Các công việc sau kiểm kê gồm phân tích, tìm nguyên nhân của những sai lệch
về vật tư, tài sản giữa số liệu kiểm kê và số liệu trên sổ sách, kết luận những chỉ
tiêu đảm bảo được sự chính xác, hoặc mở rộng phạm vi điều chỉnh, phương pháp
kiểm toán để tìm nguyên nhân hoặc kết luận về những sai sót, vi phạm của đơn
vị liên quan đến những sai lệch về vật tư, tài sản (cả về phản ánh trên sổ sách, tổ
chức quản lý, bảo quản sử dụng).

- Kiểm tra, đối chiếu tài liệu:

Là quá trình soát xét của nhân viên kiểm toán nội bộ thông qua việc kiểm tra, đối
chiếu các chứng từ, tài liệu, sổ kế toán, các văn bản có liên quan đến báo cáo tài
chính. Khi thực hiện cần lưu ý:



Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam (DRSIP)

Sổ tay Kiểm toán nội bộ 27

+ Độ tin cậy của tài liệu chứng minh phụ thuộc vào nguồn gốc của tài liệu, nếu
sự độc lập của tài liệu thu thập được đối với đơn vị được kiểm toán càng cao thì
độ tin cậy của tài liệu chứng minh càng cao.

+ Đề phòng các tài liệu thu thập được bị nguồn cung cấp xuyên tạc, sửa chữa,
tẩy xoá hoặc giả mạo... làm mất tính trung thực, khách quan của tài liệu, do vậy
cần phải có sự kiểm tra, xác minh thông qua các phương pháp khác.
Các bước áp dụng phương pháp kiểm tra đối chiếu tài liệu như sau:
+ Chuẩn bị đối chiếu gồm xác định chỉ tiêu cần đối chiếu, thu thập các tài liệu và
chứng từ gắn với các chỉ tiêu đã xác định cần phải đối chiếu.

+ Thực hiện kiểm tra đối chiếu gồm soát xét các tài liệu, chứng từ, tính toán và
tiến hành so sánh đối chiếu trực tiếp hay đối chiếu logic, tổng hợp các chỉ tiêu đã
đối chiếu, chỉ ra các sai lệch về các chỉ tiêu.

+ Các công việc sau kiểm tra đối chiếu gồm phân tích, tìm nguyên của những sai
lệch các chỉ tiêu và kết luận về những chỉ tiêu đảm bảo được chính xác hoặc mở
rộng phạm vi điều chỉnh phương pháp để tìm nguyên nhân hoặc kết luận về
những sai sót vi phạm của đơn vị liên quan đến các chỉ tiêu có sai lệch.

 Phương pháp quan sát:

Là phương pháp thu thập bằng chứng thông qua quá trình nhân viên kiểm toán
nội bộ trực tiếp xem xét, theo dõi để đánh giá một hiện tượng, một chu trình
hoặc một thủ tục do người khác thực hiện như quan sát việc kiểm kê thực tế hoặc
quan sát các thủ tục kiểm soát do đơn vị mình tiến hành. Khi thực hiện cần lưu ý:

- Phải kết hợp với các phương pháp khác.
- Quan sát thực tế sẽ cung cấp bằng chứng có độ tin cậy cao nhưng bằng chứng đó

không thể hiện tính chắc chắn ở các thời điểm khác ngoài thời điểm quan sát.

 Phương pháp thẩm tra và xác nhận:

Là phương pháp thu thập các bản xác nhận của những người có trách nhiệm hoặc
liên quan đến công việc và nội dung kiểm toán ở trong hay ngoài đơn vị kiểm
toán như xác nhận của người bán và người phải trả...

Các bằng chứng thu thập được thông qua phương pháp thẩm tra, xác nhận để có
đủ độ tin cậy thì phải đảm bảo các yêu cầu:

+ Thông tin cần xác nhận phải theo yêu cầu của nhân viên kiểm toán nội bộ.

+ Sự xác nhận phải thực hiện bằng văn bản.

+ Sự độc lập của người xác nhận thông tin.

+ Nhân viên kiểm toán nội bộ phải kiểm soát được toàn bộ quá trình thu thập,
xác nhận bằng chứng.

 Phương pháp phỏng vấn:
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Là phương pháp thu thập thông tin của nhân viên kiểm toán nội bộ thông qua
việc trao đổi, phỏng vấn những người trong và ngoài đơn vị kiểm toán có liên
quan nội dung kiểm toán. Việc phỏng vấn có thể được thực hiện dưới dạng vấn
đáp hoặc văn bản kỹ thuật. Trong đó cần lưu ý :

- Trước khi phỏng vấn cần xác định mục đích, nội dung, đối tượng, thời gian, địa
điểm phỏng vấn.

- Khi thực hiện phỏng vấn cần coi trọng kỹ thuật đặt câu hỏi, câu hỏi gọn, rõ nội
dung và mục đích cần đạt được. Ghi chép hoặc ghi lại bằng chứng (phản ứng,
ghi âm, thu thập thêm chứng cứ...).

- Chú ý đến sự khách quan và hiểu biết của người được phỏng vấn để có những
kết luận đúng đắn phục vụ tốt cho mục đích kiểm toán.

 Phương pháp tính toán:

Là việc kiểm tra tính chính xác về mặt toán học của số liệu chứng từ, sổ kế toán,
báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác hay việc thực hiện các tính toán
độc lập của nhân viên kiểm toán nội bộ.

d. Các nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán:

Để thực hiện kế hoạch kiểm toán và đạt được các mục tiêu đề ra, quá trình thực
hiện kiểm toán cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

- Nhân viên kiểm toán nội bộ phải tuân thủ các nội dung trong kế hoạch và
chương trình kiểm toán.

- Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nhân viên kiểm toán nội bộ phải ghi chép,
tập hợp đầy đủ các bước công việc được thực hiện, kết quả cụ thể của từng bước
vào hồ sơ kiểm toán nhằm tích lũy băng chứng kiểm toán cho các kết luận của
kiểm toán ở giai đoạn cuối (lập báo cáo kiểm toán), đồng thời tích luỹ và hệ
thống hoá hồ sơ kiểm toán.

- Định kỳ phải tổng hợp kết quả kiểm toán để đánh giá mức độ thực hiện
công việc so với kế hoạch đề ra để có biện pháp điều chỉnh kịp thời về nội dung,
thời gian của các bước kiểm toán tiếp theo nhằm hoàn thành kế hoạch của cuộc
kiểm toán theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

- Phải tuân theo pháp luật để đảm bảo tính pháp lý, khách quan, trung thực của các
kết luận kiểm toán.

e. Nội dung thực hiện kiểm toán:

Đây là giai đoạn mà nhân viên kiểm toán nội bộ triển khai thực hiện các công
việc trong kế hoạch và chương trình kiểm toán và thông qua việc sử dụng các
phương pháp kiểm toán đã lựa chọn để thu thập, đánh giá các bằng chứng kiểm
toán.
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Bằng chứng thu thập được phải đầy đủ và thích hợp, từ đó sẽ giúp cho nhân viên
kiểm toán nội bộ rút ra những kết luận hợp lý, làm căn cứ vững chắc để đưa ra
những nhận xét, đánh giá về đối tượng kiểm toán.

Kết quả kiểm toán phải được nhân viên kiểm toán nội bộ thể hiện bằng văn bản
với đầy đủ các nội dung như: mục đích kiểm toán, phương pháp kiểm toán, kết
quả kiểm toán và kết luận, khuyến nghị. Mọi giấy tờ làm việc phải lưu giữ theo
chế độ quản lý hồ sơ kiểm toán.

Căn cứ kế hoạch và chương trình kiểm toán cụ thể, giai đoạn này bao gồm các
công việc:

 Đánh giá rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm kiểm soát:

Một vấn đề mang tính bản chất gắn với hệ thống kiểm soát nội bộ, đó là rủi ro
kiểm soát. Hệ thống kiểm soát nội bộ càng hữu hiệu thì rủi ro kiểm soát càng
thấp và ngược lại khi hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém thì rủi ro kiểm soát
càng cao.

Nhân viên kiểm toán nội bộ cần đánh giá rủi ro kiểm soát để xác định phương
hướng và phạm vi kiểm toán. Nếu rủi ro cao, nhân viên kiểm toán nội bộ phải
tăng cường và mở rộng phạm vi kiểm toán để xác định được các sai sót trọng
yếu trên báo cáo tài chính và các vi phạm về chính sách. Ngược lại, rủi ro kiểm
toán thấp (hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu), nhân viên kiểm toán nội bộ có
thể giới hạn phạm vi kiểm toán mà vẫn đảm bảo xác định được sai sót ở mức độ
cho phép.

Đánh giá sơ bộ rủi ro và thiết kế thử nghiệm kiểm soát nhằm xác định thủ tục
kiểm soát nội bộ nào được tiến hành thử nghiệm .

- Sự tồn tại rủi ro kiểm soát và bản thân hệ thống kiểm soát nội bộ không thích
hợp, thể hiện:

+ Trái pháp luật hoặc không phù hợp với quy định của cấp trên.

+ Quy định không có tính khả thi (quá phức tạp hoặc quá đơn giản).

+ Không kịp thời khi có những hoạt động hoặc chương trình mới.

+ Không kịp thời thay đổi khi pháp luật và quy định của cấp trên thay đổi.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ thiếu chặt chẽ, hợp lý, thể hiện:

+ Thiếu đồng bộ các thủ tục kiểm soát chung và riêng biệt.

+ Quy định không thật phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.
+ Thiếu những quy định chi tiết có tính chất hướng dẫn tác nghiệp.

+ Mâu thuẫn trên các quy định.

+ Bỏ trống những hoạt động cần kiểm soát.

+ Hệ thống kiểm soát nội bộ không được thực thi đầy đủ.

+ Người quản lý lạm quyền.
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+ Kiểm soát việc tiếp cận tài sản và thông tin.

+ Quá coi trọng hình thức.

+ Lợi ích cục bộ và chính sách nhân sự.

- Các bước đánh giá rủi ro và thiết kế các thử nghiệm kiểm soát:

+ Xác định lại các sai sót, gian lận có thể xẩy ra trong báo cáo của đơn vị.
+ Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc ngăn chặn và
phát kiện các gian lận và sai sót.

+ Đánh giá mức độ rủi ro kiểm soát của các gian lận và sai sót dựa trên thiết kế
của hệ thống kiểm soát nội bộ và kết quả của một số phép thử được tiến hành
trong giai đoạn tìm hiểu đơn vị.
+ Nếu mức rủi ro kiểm soát được đánh giá là không cao ở mức tối đa hoặc nhân
viên kiểm toán nội bộ xét thấy có khả năng giảm bớt rủi ro kiểm soát đã đánh giá
xuống mức thấp hơn, nhân viên kiểm toán nội bộ sẽ xác định các thử nghiệm
kiểm soát cần thiết để có được bằng chứng về sự hữu hiệu tương ứng của kiểm
soát nội bộ. Đây cũng là cơ sở để nhân viên kiểm toán nội bộ gia hạn phạm vi
của các thử nghiệm cơ bản phải tiến hành đối với các khoản mục liên quan.

- Ngược lại, nếu mức rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức cao và xét thấy không
có khả năng giảm được trong thực tế thì nhân viên kiểm toán nội bộ không cần
tiến hành các thử nghiệm kiểm soát mà phải tiến hành các thử nghiệm cơ bản ở
mức độ phù hợp.

 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát:

- Thử nghiệm kiểm soát là các thử nghiệm được tiến hành để thu thập bằng chứng

về khả năng bảo đảm ngăn chặn và phát hiện được các sai sót trọng yếu. Các thử
nghiệm này dùng để đánh giá tinh hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trên cả lý

thuyết lẫn thực tế.

- Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, được thể hiện.

+ Sự hữu hiệu của loại hình kiểm soát được xây dựng để đảm bảo các cơ sở dữ
liệu cơ bản cho mỗi khoản mục trên báo cáo tài chính.

+ Sự tồn tại và xuất hiện của tài sản và nghiệp vụ.

+ Sự đầy đủ, quyền sở hữu đối với tài sản.

+ Đánh giá, hạch toán đúng kỳ, khai báo đầy đủ trên báo cáo tài chính.

- Các phương pháp tiến hành các thử nghiệm kiểm soát:

+ Phỏng vấn nhân viên thích hợp.

+ Kiểm tra chứng từ sổ sách.

+ Quan sát việc chấp hành các thủ tục.

+ Thực hiện lại các quy trình áp dụng các chính sách, thủ tục.
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 Đánh giá cuối cùng về rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ bản:

- Sau khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát, nhân viên kiểm toán nội bộ tiến
hành đánh giá cuối cùng về rủi ro kiểm soát và điều chỉnh lại chương trình kiểm
soát (phần các thử nghiệm cơ bản):

- Mở rộng các thủ tục kiểm toán ở những bộ phận mà rủi ro kiểm soát được đánh
giá là cao, giới hạn các thủ tục kiểm soát ở những bộ phận có mức rủi ro kiểm
soát thấp .

- Trình bầy trong Bảng đánh giá rủi ro kiểm toán nội dung đánh giá cuối cùng vì
rủi ro kiểm soát và các điều chỉnh thử nghiệm cơ bản.

- Thử nghiệm cơ bản của hệ thống (kiểm toán hệ thống):

+ Là thu thập đầy đủ các bằng chứng cho các dấu hiệu của các khoản mục nhằm
xác định sự chính xác về mặt số liệu của các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo được
kiểm toán.

+ Nội dung, thời gian, phạm vi của thử nghiệm cơ bản đối với các chỉ tiêu cơ bản
của báo cáo được kiểm toán phụ thuộc vào kết quả đánh giá của nhân viên kiểm
toán nội bộ về rủi ro kiểm soát thông qua các thử nghiệm kiểm soát hệ thống
kiểm soát nội bộ.

- Các bước thử nghiệm cơ bản của hệ thống (Kiểm toán hệ thống):

+ Khảo sát hệ thống.

+ Xác nhận hệ thống.

+ Phân tích hệ thống: Đánh giá rủi ro phát sinh trong quy trình, tính hiệu quả
chung của quy trình, đặc biệt hiệu quả kiểm tra để hạn chế rủi ro, bao gồm 2 khía
cạnh là tính hợp lý của quy trình về lý thuyết và tính hợp lý của quy trình về thực
tiễn.

+ Đánh giá khác biệt giữa quy trình lý thuyết và quy trình đã được thực hiện và
đánh giá hệ thống (đánh giá tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thẩm  quyền
các nghiệp vụ được xử lý trong quy trình và trong khuôn khổ xử lý đúng thẩm
quyền cần phân tích những rủi ro đã được hạn chế như thế nào).

- Thực hiện các chương trình thử nghiệm cơ bản là kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ
và số dư tài khoản như kiểm tra các chứng từ, kiểm tra các báo cáo được kiểm
toán và kiểm tra từng khoản tín dụng cụ thể...

- Phân tích, đánh giá tổng quát:

- Xem xét mối tương quan giữa các thông  tin để đưa ra nhận xét, so sánh giữa các
thông tin thực tế với các cơ sở gốc nhằm  phát hiện rủi ro tiềm tàng, phân tích
hoạt động của đơn vị, xác định yêu cầu kiểm tra chi  tiết và đưa ra những định
hướng chung cho cuộc kiểm toán .

- Giám sát và kiểm tra trực tiếp:
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- Như kiểm quỹ, kiểm kê, xác nhận trên thực tế như lấy xác nhận của người thứ 3
như nhà cung cấp, khách hàng, các đối tác .

- Kiểm tra sự chính xác số học và kiểm tra tính cân đối có tính chất hệ thống.

 Chọn mẫu kiểm toán:

- Nhân viên kiểm toán nội bộ chọn các phần tử đại diện có đặc điểm như tổng thể,
đủ độ tiêu biểu cho tổng thể làm cơ sở cho kiểm tra, đánh giá rút ra kết luận
chung cho tổng thể nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu về chất lượng kiểm
toán với khả năng xác định toàn diện đối với các đối tượng kiểm toán có quy mô
và khối lượng giao dịch hàng ngày cao.

- Chọn mẫu kiểm toán theo tinh thần và với số lượng xác định, với tính đại diện
cao của mẫu chọn sẽ giúp cho nhân viên kiểm toán nội bộ vẫn đảm bảo chất
lượng kiểm toán trong thời lượng có hạn và chi phí kiểm toán thấp. Tính đại diện
của mẫu càng cao thì số mẫu kiểm toán sẽ càng ít nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu
chất lượng kiểm toán.

- Khi chọn mẫu kiểm toán, nhân viên kiểm toán nội bộ cần thực hiện các yêu cầu
sau:

+ Phải căn cứ vào mục tiêu của cuộc kiểm toán hay nội dung kiểm toán để xác

định tổng thể cần kiểm tra, đồng thời phải hiểu sâu sắc bản chất kinh tế của tổng

thể để chọn mẫu tiêu biểu và thích hợp, đủ về quy mô, số lượng đại diện cho

tổng thể .

+ Phải xác định tiêu thức đánh giá các sai số, mức sai số, chấp nhận được làm cơ
sở đưa ra những kết luận kiểm toán, đồng thời phải phân tích các rủi ro có thể
gây ra của mẫu, khả năng phát sinh các sai sót và dự kiến các phương án giảm

thiểu những rủi ro do phương pháp chọn mẫu đưa lại .

+ Lựa chọn và thực hiện phương pháp chọn mẫu thích hợp, sau đó tiến hành

kiểm toán mẫu chọn để thu thập bằng chứng kiểm toán, trên cơ sở đó khái quát
tổng thể từ mẫu để đưa ra những kết luận hoặc tiến hành các thủ tục kiểm toán

tiếp theo (điều chỉnh phạm vi quy mô hoặc bổ sung, thay đổi phương pháp kiểm

toán khi các sai số vượt quá mức chấp nhận được).

+ Quá trình thực hiện chọn mẫu phải tuân theo quy trình của phương pháp chọn

mẫu đã lựa chọn.

- Chọn mẫu kiểm toán có thể sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, chọn

mẫu theo xét đoán, chọn mẫu theo hệ thống chọn mẫu trên cơ sơ phân cấp chọn

mẫu bằng máy vi tính. Khi thực hiện phương pháp kiểm toán chọn mẫu cần tiến

hành các bước công việc sau:

+ Chuẩn bị chọn mẫu gồm xác định mục tiêu cụ thể của nội dung cần kiểm toán;

xác định tổng thể và đơn vị chọn mẫu; xác định tiêu thức đánh giá về các sai sót,
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lệch lạc, xác định sai số chấp nhận được và ước tính tỷ lệ sai số, lệch lạc trong

tổng thể và xác định rủi ro có thể chấp nhận được.

+ Tiến hành chọn mẫu gồm xác định quy mô mẫu và chọn theo phương pháp cụ
thể thích hợp.

+ Công việc sau chọn mẫu gồm khái quát tổng thể từ mẫu; phân tích sai số lệch
lạc và quyết định khả năng chấp nhận được của tổng thể, mở rộng phạm vi kiểm
toán, điều chỉnh phương pháp kiểm toán.

2.3. Bước 3: Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

Các loại báo cáo Kiểm toán nội bộ thực hiện lập bao gồm:

- Báo cáo bất thường, đột xuất.

- Báo cáo từng cuộc kiểm toán.

- Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm.
Sau khi kết thúc mỗi cuộc kiểm toán, kiểm toán nội bộ phải kịp thời lập báo cáo
kiểm toán gửi Ban lãnh đạo.

Báo cáo kiểm toán nội bộ:

- Là văn bản chính thức trình bày tổng hợp về kết quả của cuộc kiểm toán từ các
biên bản kiểm toán chi tiết và đưa ra kiến nghị đối với các bộ phận liên quan của
đơn vị được kiểm toán.

- Là nguồn tài liệu chủ yếu để đánh giá kết quả công việc của kiểm toán nội bộ.

- Góp phần hỗ trợ các cấp quản lý đánh giá được hoạt động của đơn vị, tìm ra
những giải pháp đổi mới, hoàn thiện hoạt động quản lý đối với đơn vị.

- Là nguồn thông tin hữu ích đối với tổ chức kiểm toán độc lập khi tiến hành kiểm
toán đối với đơn vị.
Báo cáo phải trình bày đầy đủ nội dung và kết quả kiểm toán theo mục tiêu yêu
cầu đã đề ra; đề xuất kiến nghị các biện pháp xử lý các sai sót và gian lận; các
giải pháp cần thiết để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, các cơ chế chính
sách chế độ của Nhà nước, cải tiến quy trình nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu quả
hoạt động của đơn vị.
Báo cáo kiểm toán phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Ngắn gọn và đơn giản.

- Chọn từ ngữ thận trọng tránh hiểu nhầm.

- Hành văn trong sáng, mạch lạc, đúng ngữ pháp, lịch sự.

- Cân nhắc việc đề cập đến những điểm còn bất đồng và tính hợp lý của số học.

- Chỉ những phát hiện quan trọng mô tả sự yếu kém hoặc vi phạm thủ tục kiểm
soát mới được đưa vào báo cáo. Việc báo cáo về những sai sót đơn lẻ không
mang lại giá trị và có thể có những tác dụng ngược lại đối với bản báo cáo;
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- Phản ánh sự thật, không thiên vị và những phát hiện trong báo cáo không mang
tính thành kiến và bóp méo sự thật;

- Mang tính xây dựng. Báo cáo cần mang tính chất giúp đỡ đối tượng kiểm toán
với những khuyến nghị cải tiến cần thiết;

- Tập trung vào mục tiêu kiểm toán;

- Chính xác và tránh những chi tiết không cần thiết để đảm bảo tác dụng;

- Rõ ràng để có thể tránh hiểu lầm và tránh những thuật ngữ, từ khó hiểu;

- Không mang tính cá nhân và cảm tính. Báo cáo về những phát hiện mang tính
thủ tục và kiểm soát chứ không mang tính chất của phát hiện đơn lẻ;

Kết cấu báo cáo kiểm toán gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng lập báo cáo.

- Người nhận báo cáo.

- Căn cứ kiểm toán.

- Nội dung kiểm toán, phạm vi công việc.

- Phạm vi công việc: Nêu rõ công việc kiểm toán thực hiện, trong đó có dẫn chiếu

đến những hoạt động thuộc phạm vi kiểm toán, kỳ kiểm toán.

- Kết quả về nội dung kiểm toán.

- Các vấn đề phát hiện

- Kiến nghị và đề xuất chỉnh sửa và khắc phục sai sót.

- Việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ các kỳ trước (nếu có).

2.4. Bước 4: Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ:

Kiểm tra thực hiện khuyến nghị:Kiểm tra đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến

nghị của kiểm toán nội bộ là giai đoạn cuối cùng của quy trình kiểm toán nội bộ
nhằm đảm bảo kết quả kiểm toán được sử dụng để cải tiến hoạt động quản lý tài

chính, kế toán và hoạt động kinh doanh khác của đơn vị được kiểm toán.

Giai đoạn này bao gồm các nội dung sau:

- Kiểm tra thời hạn nộp báo cáo và kết quả thực hiện kiểm toán so với yêu cầu tại

báo cáo kiểm toán nội bộ.

- Kiểm tra nội dung báo cáo của đơn vị được kiểm toán về tình hình và kết quả
thực hiện các kiến nghị của nhóm kiểm toán nội bộ.

- Thu thập các bằng chứng về việc đơn vị được kiểm toán đã thực hiện kiến nghị
của nhóm kiểm toán nội bộ.

3. Hồ sơ Kiểm toán nội bộ:

Hồ sơ kiểm toán nội bộ là những tài liệu (giấy tờ làm việc) liên quan đến quá

trình kiểm toán do bộ phận kiểm toán nội bộ (nhân viên kiểm toán nội bộ) lập,
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thu thập và lưu giữ. Những giấy tờ làm việc này ghi chép những thông tin đã

được thu thập và phân tích đã được thực hiện và cần minh chứng cho những phát

hiện và khuyến nghị có thể được nêu trong báo cáo.

Nhân viên kiểm toán nội bộ cần ghi chép những thông tin sau đây vào hồ sơ làm
việc:

- Kế hoạch kiểm toán.

- Bản chất, thời gian và phạm vi thực hiện các thủ tục kiểm toán.

- Kết quả kiểm toán.

- Kết luận được rút ra từ các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được.

Hồ sơ kiểm toán nội bộ được thể hiện dưới nhiều hình thức lưu trữ dữ liệu khác

nhau như trên giấy, trên phim, các phương tiện điện tử và các phương tiện khác.

4. Quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ

Quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo các công việc được thực

hiện đạt yêu cầu của chuẩn mực và các phương pháp được xây dựng cho kiểm

toán nội bộ được bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện. Để đảm bảo đạt chất lượng

cao, kiểm toán nội bộ có hai cấp độ quản lý chất lượng công việc đó là:

- Quản lý chất lượng từng cuộc kiểm toán.

- Quản lý chất lượng của bộ phận.

Các thủ tục quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ:

- Quản lý và soát xét chất lượng một cuộc kiểm toán:Trưởng bộ phận kiểm toán

thực hiện việc soát xét nhằm đảm bảo công việc đã được hoàn thành theo đúng
kế hoạch kiểm toán và yêu cầu đề ra.Công việc được thực hiện và kết quả đạt

được đã được đưa vào hồ sơ kiểm toán một cách đầy đủ.Giấy tờ làm việc chứng

minh và ghi chép cho các kết luận được đưa ra.Mục tiêu của các thủ tục kiểm

toán đã đạt được.

- Giám sát kiểm toán: Việc giám sát bởi Trưởng bộ phận kiểm toán tới các nhân

viên kiểm toán.

- Quản lý chất lượng của Trưởng kiểm toán nội bộ:

+ Trưởng kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì chương trình

quản lý chất lượng bao trùm toàn bộ các khía cạnh của bộ phận kiểm toán nội bộ
đồng thời thực hiện giám sát thường xuyên tính hiệu quả của chương trình kiểm

toán.

+ Chương trình kiểm toán cần được thiết kế để trợ giúp kiểm toán nội bộ đóng
góp giá trị tăng thêm và cải tiến hoạt động dự án và nhằm đảm bảo rằng kiểm
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toán nội bộ thực hiện công việc đạt mong muốn Ban lãnh đạo và hoạt động tuân

thủ các quy định của Ngân hàng WB.

+ Bộ phận kiểm toán nội bộ cần áp dụng một quy trình giám sát và đánh giá tính
hiệu quả tổng thể của chương trình quản lý chất lượng. Quy trình cần bao gồm cả
công tác đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập và đánh giá nội bộ.
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V. KIỂM TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung chung của kiểm toán một số hoạt động:

Đối với các hoạt động được kiểm toán, các nội dung chung cần thực hiện như
sau:

1.1 Mục tiêu kiểm toán

Xác định mục tiêu kiểm toán của hoạt động nhằm kiểm tra, đánh giá, báo cáo
Ban lãnh đạo DRSIP về việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân

thủ các chính sách, thủ tục của Ngân hàng Thế giới trong từng hoạt động cụ thể.

1.2 Đối tượng - Phạm vi kiểm toán

Xác định rõ đối tượng của kiểm toán hoạt động cụ thể. Gồm các nội dung sau:

- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành về hoạt

động được kiểm toán;

- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới đối với

từng hoạt động;

- Đồng thời kiểm tra tính hợp lệ, tính tuân thủ trình tự các bước thực hiện, thời

gian, thẩm quyền thực hiện quy định tại sổ tay vận hành dự án (POM).

1.3 Yêu cầu kiểm toán

- Về mặt tổ chức, kiểm toán nội bộ phải đủ thẩm quyền để thực hiện các mục tiêu

kiểm toán của mình. Do đó, trước hết bộ phận kiểm toán nội bộ phải trực thuộc

cấp đủ thẩm quyền để đảm bảo cho sự độc lập của kiểm toán nội bộ, đảm bảo

một phạm vi kiểm toán rộng rãi và sự xem xét đầy đủ đối với báo cáo kiểm toán

và có những biện pháp thích đáng trên cơ sở các kiến nghị của kiểm toán viên.

- Về yêu cầu của bộ phận kiểm toán nội bộ phải duy trì một thái độ độc lập, chính

trực, khách quan, năng lực chuyên môn, thận trọng, bí mật và tuân thủ các quy

định, các chuẩn mực chuyên môn về kiểm toán nội bộ trong suốt quá trình thực

hiện công việc của mình. Kiểm toán viên là người không đồng thời là người thực

hiện hoạt động được kiểm toán để đảm bảo tính khách quan của mình.

- Các thông tin tài chính và thông tin hoạt động được cung cấp nhằm trợ giúp Ban

lãnh đạo nắm bắt được những thông tin liên quan đến hoạt động mỗi hoạt động

của dự án trong các nội dung như:

+ Nguy cơ rủi ro.

+ Mức độ hoàn thành kế hoạch.

+ Giám sát và đánh giá tính tuân thủ trình tự, thẩm quyền và thời gian quy định.
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- Kiểm toán nội bộ cần báo cáo những phát hiện, những rủi ro tiềm ẩn chưa được

xác định cũng như chưa được quản lý một cách đầy đủ cho Ban lãnh đạo DRSIP.

- Khi thực hiện kiểm toán các nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán nộ bộ là:

+ Tuân thủ pháp luật Nhà nước;

+ Tuân thủ các quy định nội bộ của DRSIP;

+ Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên;

+Tuân thủ trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kiểm toán hiện hành của Nhà
nước;

1.4 Phương pháp kiểm toán :

a. Phương pháp chọn mẫu:

- Trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán, Kiểm toán viên phải sử dụng

khả năng xét đoán nghề nghiệp để đánh giá rủi ro kiểm toán và thiết kế các thủ
tục kiểm toán để đảm bảo rủi ro kiểm toán giảm xuống thấp đến mức có thể chấp

nhận được. Khi thiết kế các thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên phải xác định các

phương pháp thích hợp để lựa chọn các phần tử kiểm tra trong tổng thể. Các

phương pháp có thể được lựa chọn là:

- Chọn toàn bộ (Kiểm tra 100%): Khi xác định dự án có nhiều rủi ro, có dấu hiệu

kiện tụng, tranh chấp, dự án sai phạm nhiều thủ tục đầu tư, chất lượng công trình

yếu kém hoặc do yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Chọn phần tử đặc biệt: Khi xác định dự án ít rủi ro, thực hiện nghiêm túc thủ tục

đầu tư, dự án có nhiều hạng mục tương tự nhau... thì chỉ chọn các phần việc có

giá trị lớn, các hạng mục nghi ngờ có rủi ro hoặc chọn bất kỳ.

- Lấy mẫu thống kê hoặc phi thống kê: được áp dụng cho các phần việc ít có khả
năng sai sót hoặc phần việc tương tự nhau lặp đi lặp lại nhiều lần. Phương pháp
này hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng dễ bị rủi ro kiểm toán.

b. Phương pháp phân tích:

Phương pháp này được thực hiện xuyên suốt trong quá trình kiểm toán từ khâu
lập kế hoạch cho đến thực hiện kiểm toán và báo cáo kiểm toán.

c. Phương pháp kiểm tra, đối chiếu trực tiếp:

Việc phân tích trong nhiều trường hợp không phản ánh được toàn bộ vấn đề do

vậy trong quá trình kiểm toán không thể thiếu việc kiểm tra, đối chiếu trực tiếp.

Việc này nhằm xem xét cụ thể nội dung của từng vấn đề. Kiểm tra các tài liệu,

chứng từ cần tập trung vào 3 vấn đề: về hình thức, về nội dung và về thẩm quyền

của người ký, người lập các tài liệu chứng từ đó. Động tác đối chiếu được thực
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hiện nhằm kiểm tra xem các số liệu, sự việc có được các cá nhân, bộ phận khác

nhau ghi chép, theo dõi, báo cáo đồng nhất hay không.

Ngoài ra, đối với mỗi hoạt động cụ thể, nội dung kiểm toán chi tiết như sau:

2. Kiểm toán nội bộ hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình, tuyển
và chọn thuê tư vấn

2.1. Mục tiêu kiểm toán

Hoạt động kiểm toán nội bộ hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình,

tuyển chọn và thuê tư vấnnhằm đánh giá, báo cáo Ban lãnh đạo DRSIP về chất

lượng, về tiến độ và việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ
các chính sách, thủ tục của Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm

hàng hóa, công trình, tuyển chọn và thuê tư vấn từ giai đoạn chuẩn bị lập TOR,

lập dự toán đến lúc công bố kết quả trao thầu, ký hợp đồng.

2.2. Nhận diện các rủi ro

Có thể nhận diện các rủi ro và các tiêu chí đánh giá chủ yếu trong quá trình thực

hiện kiểm toán như rủi ro bên ngoài và những rủi ro bên trong.

Những rủi ro bên ngoài:

- Các Nhà thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp thi công, Nhà thầu cung cấp dịch vụ,

… thực hiện không đúng hoặc chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước và của

Ngân hàng Thế giới hoặc cố tình gian dối để trục lợi, làm thất thoát vốn đầu tư,
ảnh hưởng đến chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng không như mong muốn.

Những rủi ro bên trong:

- Việc xác định quy mô đầu tư xây dựng công trình, chưa thực sự chính xác và

phù hợp với dự án, dẫn đến lãng phí vốn đầu tư, không hiệu quả.

- Không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, của Ngân hàng Thế giới

trong công tác đấu thầu như: Việc chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt danh mục và

kết quả mua sắm hàng hóa, đấu thầu xây lắp, tuyển chọn và thuê tư vấn không

phù hợp với trình tự, thẩm quyền và thời gian.

- Đấu thầu không hoàn thành quy định về thời gian, hồ sơ thầu không rõ ràng,

không chi tiết; Phê duyệt hồ sơ mời thầu và phương án đấu thầu không phù hợp

với thẩm quyền, không đủ số lượng nhà thầu tham gia; Mở thầu không đủ người

tham gia,...

- Không tuân thủ các quy định về chống tham nhũng và gian lận trong hoạt động

đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình, tuyển chọn và thuê tư vấn.

- Cán bộ liên quan đến công tác đấu thầu có dấu hiệu thông đồng, gian lận để trục

lợi bất chính, để có được một lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc để trốn

tránh nghĩa vụ.
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- Không thực hiện việc xử lý khiếu nại của nhà thầu theo quy định tại Sổ tay
hướng dẫn thực hiện dự án và theo quy định của Ngân hàng Thế giới.

2.3. Một số tiêu chí đánh giá ban đầu:

- Thời gian thực hiện đấu thầu kéo quá dài so với thời gian quy định;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cho thấy đấu thầu dự án có vấn đề.

- Ban Lãnh đạo PIA và các cá nhân có trách nhiệm hoài nghi về thực hiện công tác
đấu thầu hoặc về phẩm chất đạo đức, năng lực của các cán bộ liên quan đến điều
hành hoạt động đấu thầu.

- Có thông tin về sự thiếu minh bạch, thiếu lành mạnh trong hoạt động đấu thầu
mua sắm hàng hóa, công trình, tuyển chọn và thuê tư vấn của Chủ đầu tư, của
các Nhà thầu.

2.4. Căn cứ kiểm toán:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vay ưu đãi của các nhà

tài trợ; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý

chất lượng và bảo trì công trình; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của

Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. số 32/2015/NĐ-CP ngày

25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị Định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu

thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Hướng dẫn của WB về mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn đối

với các  khoản vay IBRD, khoản tín dụng và hỗ trợ không hoàn lại từ IDA

(tháng 1/2011);

- Hướng dẫn của WB về tuyển chọn và thuê tư vấn đối với các  khoản vay IBRD,

khoản tín dụng và hỗ trợ không hoàn lại từ IDA (tháng 1/2011).

- Sổ tay vận hành dự án (POM).

2.5. Nội dung kiểm toán:

Phần này đề cập đến những nội dung trọng yếu nhất mà kiểm toán viên cần quan
tâm khi thực hiện kiểm toán hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình,
tuyển và chọn thuê tư vấn.

 Những vấn đề chủ yếu mà kiểm toán viên phải xem xét trong kế hoạch kiểm

toán gồm:
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- Hiểu biết chung về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, lĩnh vực quản lý đấu thầu
và những thay đổi về chính sách trong giai đoạn thực hiện dự án có ảnh hưởng
quan trọng đến dự án;

- Các đặc điểm cơ bản của dự án: Tính chất của dự án, thời gian khởi công, thời
gian hoàn thành; tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, số lượng các
công trình, hạng mục công trình của dự án; số lượng các nhà thầu; hình thức lựa
chọn các nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, những
bổ sung thay đổi lớn của dự án trong quá trình đầu tư, hình thức quản lý dự án...;

- Tình hình hồ sơ của dự án: Đã hoàn thành, mức độ hoàn thành;

- Năng lực quản lý của Chủ đầu tư/Ban quản lý, năng lực của tổ chuyên gia.

- Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ:

- Đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu: Đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát
và xác định những vùng kiểm toán trọng yếu; Xác định mức trọng yếu cho từng
mục tiêu kiểm toán;Khả năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm của
kiểm toán viên;Phương pháp kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán.

 Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ phải lưu ý:

Trước khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải yêu cầu đơn vị được kiểm
toán cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án. Hồ sơ của dự án thực hiện theo
quy định hiện hành, ví dụ gồm:

+ Các văn bản pháp lý: đề cương tham chiếu, dự toán, các thông báo mời thầu,
các quyết định phê duyệt, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ...

+ Hồ sơ mời thầu, mời chào hàng, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
kỹ thuật - tài chính.

+ Báo cáo đánh giá thầu.

+ Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến dự án: Hồ sơ thiết kế, dự toán thiết kế,
dự toán bổ sung.

 Nội dung kiểm tra chủ yếu:

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư:
+ Kiểm tra, đối chiếu danh mục các văn bản quyết định đầu tư dự án và các văn
bản pháp lý khác (nếu có) đã thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng dự án so
với quy định của Nhà nước;

+ Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản liên quan đến dự án về: Trình tự lập và
thẩm quyền phê duyệt văn bản;

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và của Ngân hàng Thế
giới trong trình tự thủ tục và thời gian các bước thực hiện đấu thầu;

- Hiểu biết về Phương pháp đấu thầu và ngưỡng áp dụng phương pháp đấu thầu
theo quy định Ngân hàng Thế giới như sau:
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Phương pháp đấu thầu
Ngưỡng áp dụng phương

pháp đấu thầu
Ngưỡng WB xem xét

trước

Xây lắp

ICB US$ 20,000,000 và lớn hơn Tất cả các hợp đồng

NCB Dưới US$ 20,000,000
Tối đa 2 Hợp đồng đầu
tiên không kể giá trị của
đơn vị thực hiện dự án.

Chào giá cạnh
tranh

Dưới US$ 200,000
Hợp đồng đầu tiên
không kể giá trị của đơn
vị thực hiện dự án.

Chỉ định thầu

Đáp ứng yêu cầu nêu từ đoạn
3.7 - 3.8 của Hướng dẫn đấu
thầu hàng hóa, xây lắp và dịnh
vụ phi tư vấn.

Tất cả các hợp đồng

Tự thực hiện

Tổng giá trị các hạng mục dưới
US$0.7 triệu US$, và Đáp ứng
yêu cầu nêu tại đoạn 3.9 của
Hướng dẫn đấu thầu hàng hóa,
xây lắp và dịnh vụ phi tư vấn.

Tất cả các hợp đồng

Hàng
hóa/thiết

bị

ICB

- US$ 3.000,000 và lớn hơn
- Dưới US$ 3 triệu nhưng hàng
hóa nhập khẩu vẫn có thể áp
dụng ICB

- Tất cả các hợp đồng.
- Gói thầu đầu tiên dưới
3 triệu US$ nhưng áp
dụng ICB.

NCB Dưới US$ 3.000,000

Tối đa 2 Hợp đồng đầu
tiên không kể giá trị của
mỗi đơn vị thực hiện dự
án;

Chào hàng cạnh
tranh

Dưới US$ 100,000
Hợp đồng đầu tiên
không kể giá trị của đơn
vị thực hiện dự án;

SSS (tương
đương chỉ định

thầu)

Đáp ứng yêu cầu nêu từ đoạn
3.7 - 3.81 của Hướng dẫn đấu
thầu hàng hóa, xây lắp và dịnh
vụ phi tư vấn

Tất cả các hợp đồng

Dịch vụ tư
vấn

QCBS/QBS/LCS US$300,000 Tất cả các hợp đồng

CQS Dưới US$ 300,000
Hợp đồng CQS đầu tiên
không kể giá trị gói
thầu.

SSS (tương Đáp ứng yêu cầu nêu từ đoạn Tất cả các hợp đồng

1 Xem trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của WB, tháng 1/2011.
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Phương pháp đấu thầu
Ngưỡng áp dụng phương

pháp đấu thầu
Ngưỡng WB xem xét

trước
đương chỉ định

thầu)
3.8 - 3.11 của Hướng dẫn tuyển
chọn và thuê tư vấn.

IC
Đáp ứng yêu cầu nêu từ đoạn
5.1- 5.6 của Hướng dẫn tuyển
chọn và thuê tư vấn.

Các hợp đồng với tư vấn
cá nhân (IC) quan trọng
(tư vấn đấu thầu, kế
toán, luật sư v.v…); Các
hợp đồng tư vấn kiểm
toán;

Đối với chỉ định thầu:

+ Xem xét việc chia nhỏ giá trịđầu tư thành nhiều gói thầu nhỏ để thực hiện việc
chỉ định thầu.

+ Việc chỉ định thầu phải xem xét kỹ năng lực, kinh nghiệm, mức độ tín nhiệm,
trình độ quản lý của nhà thầu.

Các trường hợp chỉ định thầu phải xác định rõ 3 nội dung chủ yếu sau đây:
+ Lý do chỉ định thầu.

+ Giá trị và khối lượng của công trình, hạng mục công trình được người có thẩm
quyền phê duyệt. Người có thẩm quyền quyết định chỉ định thầu phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

+ Kinh nghiệm của nhà thầu được chỉ định.

Khi kiểm tra việc đấu thầu xây lắp cần lưu ý:

- Kiểm tra những căn cứ pháp lý đối với việc tổ chức đấu thầu: Quyết định đầu tư
được duyệt, kế hoạch đấu thầu được duyệt, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu,
tiêu chuẩn đánh giá được duyệt, quyết định thành lập Tổ chuyên gia và những
quyết định khác có liên quan nếu có;

- Quy trình và thời gian tổ chức đấu thầu: Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu,
thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, thời gian mở thầu (theo  biên bản mở thầu),
thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu so với quy định;

- Kiểm tra nội dung trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu thông quan các tài liệu
chấm điểm, ý kiến nhận xét đánh giá của từng chuyên gia, báo cáo tổng hợp của
Tổ chuyên gia, đánh giá của tư vấn nước ngoài nếu có, sự phù hợp của nội dung
đánh giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá được duyệt,
mức độ chính xác của việc đánh giá;

- Bảo lãnh dự thầu có thực hiện đúng quy định không. Các đơn vị tham gia dự
thầu phải thực hiện bảo lãnh dự thầu. Giá trị bảo lãnh và việc thanh toán tiền bảo
lãnh thực hiện theo quy định.
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CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHI TIẾT

TT Thủ tục kiểm toán chi tiết
Người

thực hiện
Tham
chiếu

I. Kiểm tra tổng hợp danh mục gói thầu

A
Thu thập các bảng tổng hợp danh mục gói thầu của dự án
đến thời điểm kiểm toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau đã
được phê duyệt, bảng theo dõi hợp đồng tại các BQLDA

1. Kiểm tra số lượng, giá trị tổng cộng các gói thầu

2.
Đối chiếu số liệu các thông tin tổng hợp với lựa chọn nhà
thầu sau đã được phê duyệt

B Thực hiện các thủ tục phân tích quy trình lựa chọn nhà thầu

1.
Xem xét sự tăng giá trị đấu thầu của các hạng mục so với
tổng dự toán được duyệt

2. Đánh giá kết quả kiểm tra

II.
Kiểm tra chi tiết hoạt động đấu thầu mua sắm hàng
hóa, công trình, tuyển và chọn thuê tư vấn

A
Trên cơ sở phân tích tổng hợp, chọn mẫu hồ sơ lựa chọn nhà
thầu để kiểm tra và đối chiếu tới các bằng chứng sau:

1.
Áp dụng các Phương pháp đấu thầu có phù hợp với
ngưỡng áp dụng quy định không

2.

Trình tự thủ tục các bước tiến hành đấu thầu có phù hợp với
quy định và các hướng dẫn của WB chưa
Ví dụ: Quyết định đầu tư được duyệt, kế hoạch đấu thầu
được duyệt, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu
chuẩn đánh giá được duyệt, quyết định phê duyệt danh
sách ngắn tư vấn tham dự thầu và danh sách xếp hạng các
nhà thầu về đề xuất kỹ thuật, danh sách xếp hạng tổng
hợp kỹ thuật và tài chính đối với tuyển chọn tư vấn,
quyết định thành lập Tổ chuyên gia và những quyết định
khác có liên quan nếu có

3.

Kiểm tra thời gian tổ chức đấu thầu: Thời gian phát hành
hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, thời
gian mở thầu (theo  biên bản mở thầu), thời gian đánh giá
hồ sơ dự thầu so với quy định
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TT Thủ tục kiểm toán chi tiết
Người

thực hiện
Tham
chiếu

4.

Kiểm tra nội dung trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu
thông quan các tài liệu chấm điểm, ý kiến nhận xét đánh
giá của từng chuyên gia, báo cáo tổng hợp của Tổ chuyên
gia, đánh giá của tư vấn nước ngoài nếu có, sự phù hợp
của nội dung đánh giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
và tiêu chuẩn đánh giá được duyệt, mức độ chính xác của
việc đánh giá.

5.

Bảo lãnh dự thầu có thực hiện đúng qui định không. Các
đơn vị tham gia dự thầu phải thực hiện bảo lãnh dự thầu.
Giá trị bảo lãnh và việc thanh toán tiền bảo lãnh thực
hiện theo quy định

6. Đánh giá kết quả kiểm tra

BẢNG THỐNG KÊ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤU THẦU

STT Các bước thực hiện

Thời gian
hoàn thành
(Ngày/tháng

/năm)

Đơn vị
thực
hiện

Ghi chú

A. Đối với đầu thầu lựa chọn tư vấn

I.
Lựa chọn tư vấn trên cơ sở chi phí và chất lượng
(QCBS) hoặc lựa chọn trên cơ sở giá thấp nhất
(LCS) thực hiện ở cấp Trung ương

1 Lập TOR và dự toán

2 Thông báo mời quan tâm

3 Chuẩn bị hồ sơ quan tâm

4 Lập danh sách ngắn

5 Lập hồ sơ mời thầu

6 Phát hành hồ sơ mời thầu

7 Đóng và mở thầu (Đề xuất Kỹ thuật)

8 Đánh giá đề xuất kỹ thuật, xác định điểm kỹ thuật

9 Công bố điểm kỹ thuật và mở đề xuất tài chính

10 Đánh giá đề xuất tài chính và xác định điểm tổng hợp

11 Đàm phán, thương thảo;
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STT Các bước thực hiện
Thời gian

hoàn thành
(Ngày/tháng

/năm)

Đơn vị
thực
hiện

Ghi chú

- Thẩm định;
- Phê duyệt kết quả;

12 Công bố kết quả lựa chọn tư vấn

II.
Lựa chọn tư vấn trên cơ sở chi phí và chất lượng
(QCBS) hoặc lựa chọn trên cơ sở giá thấp nhất
(LCS) thực hiện ở cấp Tỉnh

1 Lập TOR và dự toán

1’
Gửi lên CPMU để xem xét để gửi WB xét duyệt trước
đối với đơn vị Tài khoản cấp 2/ CPMU tổng hợp đối
với đơn vị Tài khoản cấp 1.

2 Thông báo mời quan tâm

3 Chuẩn bị hồ sơ quan tâm

4 Lập danh sách ngắn

5 Lập hồ sơ mời thầu

4’ Gửi lên CPMU để xem xét để gửi WB xét duyệt trước
đối với đơn vị Tài khoản cấp 2/ CPMU tổng hợp đối
với đơn vị Tài khoản cấp 1.5’

6 Phát hành hồ sơ mời thầu

7 Đóng và mở thầu (Đề xuất Kỹ thuật)

8 Đánh giá đề xuất kỹ thuật, xác định điểm kỹ thuật

8’
Gửi lên CPMU để xem xét để gửi WB xét duyệt trước
đối với đơn vị Tài khoản cấp 2/ CPMU tổng hợp đối
với đơn vị Tài khoản cấp 1.

9 Công bố điểm kỹ thuật và mở đề xuất tài chính

10 Đánh giá đề xuất tài chính và xác định điểm tổng hợp

11 Đàm phán, thương thảo. Trao hợp đồng

11’
Gửi lên CPMU để xem xét để gửi WB xét duyệt trước
đối với đơn vị Tài khoản cấp 2/ CPMU tổng hợp đối
với đơn vị Tài khoản cấp 1.

12 Công bố kết quả lựa chọn tư vấn

III.
Lựa chọn trên năng lực tư vấn (CQS) thực hiện ở
cấp Trung ương
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STT Các bước thực hiện
Thời gian

hoàn thành
(Ngày/tháng

/năm)

Đơn vị
thực
hiện

Ghi chú

1 Lập TOR và dự toán

2 Thông báo mời quan tâm

3 Chuẩn bị hồ sơ quan tâm

4
Lập danh sách ngắn, xác định tư vấn có năng lực tốt
nhất

5 Lập hồ sơ mời đề xuất (RFP)

6 Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu

7 Đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật – tài chính

8 Đàm phán, thương thảo. Trao hợp đồng

9 Công bố kết quả lựa chọn tư vấn

IV. Lựa chọn trên năng lực tư vấn (CQS) ở cấp Tỉnh

1 Lập TOR và dự toán

2 Thông báo mời quan tâm

3 Chuẩn bị hồ sơ quan tâm

4
Lập danh sách ngắn, xác định tư vấn có năng lực tốt
nhất.

4’
Gửi lên CPMU để xem xét để gửi WB xét duyệt trước
đối với đơn vị Tài khoản cấp 2/ CPMU tổng hợp đối
với đơn vị Tài khoản cấp 1.

5 Lập hồ sơ mời đề xuất (RFP)

6 Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu

7 Đánh giá tổng hợp đề xuất kỹ thuật – tài chính

8 Đàm phán, thương thảo. Trao hợp đồng

8’
Gửi lên CPMU để xem xét để gửi WB xét duyệt trước
đối với đơn vị Tài khoản cấp 2/ CPMU tổng hợp đối
với đơn vị Tài khoản cấp 1.

9 Công bố kết quả lựa chọn tư vấn

V. Chỉ định thầu cho Tư vấn (SSS)

1 Giải trình lý do áp dụng chỉ định thầu

2 Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất
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STT Các bước thực hiện
Thời gian

hoàn thành
(Ngày/tháng

/năm)

Đơn vị
thực
hiện

Ghi chú

3 Đánh giá tổng hợp tính đáp ứng và giá của đề xuất

4 Đàm phán và Ký hợp đồng

5 Công bố kết quả trao thầu

B. Đối với đầu thầu xây lắp

I. Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) ở cấp Tỉnh

1 Lập Thiết kế chi tiết và dự toán

2 Lập hồ sơ mời thầu

2’
Gửi lên CPMU để xem xét để gửi WB xét duyệt trước
đối với đơn vị Tài khoản cấp 2/ CPMU tổng hợp đối
với đơn vị Tài khoản cấp 1.

3 Thông báo mời thầu

4 Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

5 Đóng và Mở thầu

6 Báo cáo đánh giá thầu

6’
Gửi lên CPMU để xem xét để gửi WB xét duyệt trước
đối với đơn vị Tài khoản cấp 2/ CPMU tổng hợp đối
với đơn vị Tài khoản cấp 1.

7 Hoàn thiện và Ký hợp đồng

8 Công bố kết quả đấu thầu

II.
Chỉ định thầu (Hợp đồng trực tiếp) cho xây lắp (DC)
(nếu có)

1 Giải trình lý do áp dụng hợp đồng trực tiếp

2 Hồ sơ Yêu cầu nhà thầu chuyên dùng lập đề xuất

3 Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất

4 Đánh giá tổng hợp tính đáp ứng và giá của đề xuất

5 Đàm phán và Ký hợp đồng

6 Công bố kết quả trao thầu

C. Đối với đầu thầu mua sắm hàng hóa

I.
Chào hàng cạnh tranh Mua sắm hàng hóa ở cấp
Tỉnh (nếu có)
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STT Các bước thực hiện
Thời gian

hoàn thành
(Ngày/tháng

/năm)

Đơn vị
thực
hiện

Ghi chú

1 Lập đề cương tham chiếu (TOR) và dự toán

2 Lập hồ sơ mời chào hàng

3 Thông báo chào hàng

4 Chuẩn bị hồ sơ chào hàng

5 Đóng và Mở thầu

6 Báo cáo đánh giá thầu

7 Hoàn thiện và Ký hợp đồng

8 Công bố kết quả đấu thầu

II.
Chỉ định thầu (Hợp đồng trực tiếp) cho hàng hóa
(nếu có)

1 Giải trình lý do áp dụng hợp đồng trực tiếp

2 Hồ sơ Yêu cầu nhà thầu chuyên dùng lập đề xuất

3 Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất

4 Đánh giá tổng hợp tính đáp ứng và giá của đề xuất

5 Đàm phán và Ký hợp đồng

6 Công bố kết quả trao thầu

Ghi chú:
(*) Thời gian hoàn thành: Là thời gian hoàn thành bước thực hiện ghi trên các văn bản
như thông báo, quyết định, báo cáo, hợp đồng,….

3. Kiểm toán nội bộ hoạt động quản lý hợp đồng

3.1. Mục tiêu kiểm toán

Hoạt động kiểm toán nội bộ hoạt động quản lý hợp đồng nhằm đảm bảo các hợp
đồng của dự án theo dõi đầy đủ, chính xác, tiến độ thực hiện hợp đồng, tiến độ
thực hiện dự án phù hợp với các điều khoản đã cam kết; tuân thủ các quy định
hiện hành và quy định của Ngân hàng Thế giới.

3.2. Nhận diện các rủi ro

Có thể nhận diện các rủi ro và các tiêu chí đánh giá chủ yếu trong quá trình thực
hiện kiểm toán như sau:

- Việc theo dõi, quản lý hợp đồng chưa hệ thống.

- Tuân thủ chưa đầy đủ điều khoản thanh toán, tạm ứng của hợp đồng.
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- Tiến độ thực hiện hợp đồng chậm so với điều khoản đã cam kết.

3.3. Căn cứ kiểm toán:

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13ngày 20 tháng 11 năm 2015;
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng

và bảo trì công trình; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ
về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 quy định chi tiết về hợp

đồng xây dựng.

- Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp

đồng thi công xây dựng công trình.

- Sổ tay hướng dẫn giải ngân của Ngân hàng Thế giới;

- Sổ tay vận hành dự án (POM)

3.4. Nội dung kiểm toán:

Phần này đề cập đến những nội dung trọng yếu nhất mà kiểm toán viên cần quan

tâm khi thực hiện kiểm toán hoạt động quản lý hợp đồng.

 Những vấn đề chủ yếu mà kiểm toán viên phải xem xét trong kế hoạch kiểm

toán gồm:

- Hiểu biết chung về lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy trình thanh toán của dự án và

những thay đổi về chính sách trong giai đoạn thực hiện dự án có ảnh hưởng quan

trọng đến dự án;

- Các đặc điểm cơ bản của dự án: Tính chất của dự án, thời gian khởi công, thời

gian hoàn thành; tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, số lượng các

công trình, hạng mục công trình của dự án; Phân công trách nhiệm bộ phận quản

lý đầu tư, xây dựng, phê duyệt thanh toán hợp đồng.

- Tình hình lưu trữ hồ sơ hợp đồng dự án;

- Năng lực quản lý của Chủ đầu tư (Ban quản lý).

- Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ:

- Đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu: Đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát

và xác định những vùng kiểm toán trọng yếu;  Xác định mức trọng yếu cho từng

mục tiêu kiểm toán;  Khả năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm của

kiểm toán viên; Phương pháp kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán.

 Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ phải lưu ý:
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Trước khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải yêu cầu đơn vị được kiểm
toán cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án. Hồ sơ của dự án thực hiện theo
quy định hiện hành, ví dụ:

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

+ Tổng hợp danh mục, tiến độ hợp đồng của dự án;

+ Các văn bản pháp lý: đề cương tham chiếu, dự toán

+ Kế hoạch tổng thể tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch ngân sách hằng năm.

 Khi kiểm tra hoạt động quản lý hợp đồng cần lưu ý:

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của các hợp đồng.

- Đánh giá việc tuân thủ chưa đầy đủ điều khoản thanh toán, tạm ứng của hợp
đồng.

- Giám sát tiến độ thực hiện hợp đồng chậm so với điều khoản đã cam kết.

- Đánh giá nguyên nhân của sự chậm trễ tiến độ/thanh toán so với các điều khoản
của hợp đồng, sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện chậm
trễ của hợp đồng hoặc thanh toán chậm trễ cho các nhà thầu.

CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHI TIẾT

TT Thủ tục kiểm toán chi tiết
Người

thực hiện
Tham
chiếu

I. Thủ tục phân tích

1.
Thu thập Báo cáo tiến độ dự án, Kế hoạch tài chính, kế
hoạch hoạt động của dự án

2.
So sánh, phân tích Báo cáo tiến độ dự án đã thực hiện
với Kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động của dự án
đã phê duyệt.

II. Kiểm tra chi tiết

1.

Thu thập bảng bảng danh mục hợp đồng và tổng hợp
giá trị lũy kế thực hiện hợp đồng tại ngày kết thúc kỳ kế
toán. Đối chiếu số liệu với các tài liệu liên quan đến giải
ngân, thanh toán và báo cáo tiến độ dự án.

2.

Chọn mẫu các hợp đồng của dự án để kiểm tra :

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của các hợp đồng.

- Tính tuân thủ về mặt thủ tục trong thanh toán, tạm ứng
cam kết tại hợp đồng.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng thực tế so với cam kết.
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TT Thủ tục kiểm toán chi tiết
Người

thực hiện
Tham
chiếu

- Đánh giá nguyên nhân của sự chậm trễ tiến độ/thanh
toán so với các điều khoản của hợp đồng, sự chấp thuận
của cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện chậm trễ
của hợp đồng hoặc thanh toán chậm trễ cho các nhà
thầu.

- Việc giám sát, quản lý tiến độ của BQLDA.

3.
Đánh giá sự phù hợp và đầy đủ, tính liên tục và nhất
quán của quá trình thanh toán và quản lý hợp đồng, bao
gồm hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với các nhà
thầu khác nhau và các đặc điểm cụ thể khác nhau.

4. Đánh giá kết quả kiểm tra
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BẢNG THEO DÕI HỢP ĐỒNG

TT Nội dung hợp đồng

Hợp đồng Tạm ứng
Luỹ kế
giá trị
thực
hiện

Luỹ
kế giá

trị
giải

ngân

Ghi
chú

Tên
nhà
thầu

Số Ngày
Giá trị

hợp đồng
gốc

Giá trị hợp
đồng điều
chỉnh/ bổ

sung *

Tổng giá trị
hợp đồng
sau điều

chỉnh

Giá trị
tạm
ứng

Tỷ lệ thu hồi
tạm ứng

A. NGUỒN VỐN WB

I. Hợp đồng Tư vấn

II. Hợp đồng Xây lắp

III. Các hợp đồng khác

B. NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG

I. Hợp đồng Tư vấn

II. Hợp đồng Xây lắp

III. Các hợp đồng khác

Ghi chú:

(*) Giá trị Hợp đồng bổ sung, có số … ngày tháng năm thêm 1 hàng bên dưới số … ngày tháng năm Hợp đồng gốc.
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4. Kiểm toán nội bộ quy trình đề xuất vốn và lập kế hoạch tài chính

4.1. Mục tiêu kiểm toán

Hoạt động kiểm toán nội bộ quy trình đề xuất vốn và lập kế hoạch tài chínhnhằm
đánh giá, báo cáo Ban lãnh đạo DRSIP về tiến độ và việc tuân thủ các quy định
của pháp luật hiện hành, tuân thủ các chính sách, thủ tục của Ngân hàng Thế giới
trong việc lập Kế hoạch tài chính, kế hoạch vốn hàng nămcũng như Kế hoạch
vốn toàn dự án.

4.2. Nhận diện các rủi ro

Có thể nhận diện các rủi ro và các tiêu chí đánh giá chủ yếu trong quá trình thực
hiện kiểm toán như sau:

- Đánh giá kế hoạch tài chính hàng năm chưa phù hợp với kế hoạch giải ngân tổng
thể dự án.

- Đánh giá tính khả thi của Kế hoạch vốn hằng năm.

- Quy trình lập kế hoạch và lập ngân sách không hợp lý, bao gồm chuẩn bị, phê
duyệt, thực hiện, giám sát và phân tích;

- Các liên kết giữa kế hoạch hoạt động hàng năm và ngân sách và hệ thống kế toán
không chặt chẽ; và

- Các kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động của Dự án không được thực tế và
chưa được xây dựng bởi các nhân viên có trình độ phù hợp.

4.3. Căn cứ kiểm toán:

- Luật đầu tư công số: 49/2014/QH13ngày 18 tháng 6 năm 2014;

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

- Sổ tay vận hành dự án (POM)

4.4. Nội dung kiểm toán:

Phần này đề cập đến những nội dung trọng yếu nhất mà kiểm toán viên cần quan

tâm khi thực hiện kiểm toán quy trình đề xuất vốn và lập kế hoạch tài chính.

 Những vấn đề chủ yếu mà kiểm toán viên phải xem xét trong kế hoạch kiểm

toán gồm:

- Hiểu biết chung về lĩnh vực quản lý ngân sách của dự án, lập kế hoạch ngân sách

của dự án và những thay đổi về chính sách trong giai đoạn thực hiện dự án có

ảnh hưởng quan trọng đến dự án;

- Các đặc điểm cơ bản của dự án: Tính chất của dự án, thời gian khởi công, thời

gian hoàn thành; tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, số lượng các
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công trình, hạng mục công trình của dự án; Kế hoạch ngân sách toàn dự án cũng
như kế hoạch tài chính hằng năm.

- Tình hình hồ sơ của dự án: Đã hoàn thành, mức độ hoàn thành;

- Năng lực quản lý của Chủ đầu tư (Ban quản lý).

- Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ:

- Đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu: Đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát
và xác định những vùng kiểm toán trọng yếu;  Xác định mức trọng yếu cho từng
mục tiêu kiểm toán;  Khả năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm của
kiểm toán viên; Phương pháp kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán.

 Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ phải lưu ý:

Trước khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải yêu cầu đơn vị được kiểm
toán cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án. Hồ sơ của dự án thực hiện theo
quy định hiện hành, ví dụ gồm:

+ Kế hoạch tài chính của dự án;

+ Kế hoạch về tiến độ dự án, cập nhật kế hoạch thực hiện của dự án.

+ Kế hoạch tài chính hàng năm được phê duyệt, điều chỉnh, các quyết định phê
duyệt nguồn vốn.

+ Báo cáo tình hình giải ngân vốn.

 Nội dung kiểm tra chủ yếu:

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư:
+ Kiểm tra, đối chiếu danh mục các văn bản quyết định đầu tư dự án và các văn
bản pháp lý đã thực hiện trong quá trình phê duyệt vốn của dự án so với quy định
của Nhà nước;

+  Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản liên quan đến dự án về: Trình tự lập và
duyệt văn bản, nội dung văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản;

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và của Ngân hàng Thế
giới trong trình tự thủ tục lập kế hoạch vốn;

 Khi kiểm tra quy trình đề xuất vốn và lập kế hoạch tài chínhcần lưu ý:

- Kiểm tra Kế hoạch tài chính hàng năm được lập có phù hợp với kế hoạch giải
ngân tổng thể dự án hay không.

- Kế hoạch đã phân rõ từng nguồn vốn vay, đối ứng Trung ương, đối ứng địa
phương phù hợp quy định của Hiệp định vay và đáp ứng khối lượng yêu cầu
thực hiện.

- Lưu ý quy trình kế hoạch tài chính hàng năm do các Chủ đầu tư các dự án thành
phần lập và gửi CPMU tổng hợp. Chủ đầu tư dự án thành phần trình chủ quản dự
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án để bố trí kế hoạch vốn hàng năm. CPO trình MARD thông qua Vụ Kế hoạch
để bố trí kế hoạch vốn hàng năm.

- Đánh giá Kế hoạch tài chính hàng năm được xây dựng có cập nhật phù hợp tiến
độ thực hiện thực tế không.

- Đánh giá trình tự, thời gian lập có thực hiện theo hướng dẫn tại phần Quản lý tài
chính của sổ tay vận hành dự án chưa.

- Đánh giá trình tự tính khả thi của Kế hoạch tài chính, ngân sách.

CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHI TIẾT

TT Thủ tục kiểm toán chi tiết
Người

thực hiện
Tham
chiếu

I. Kiểm tra tổng hợp đề xuất, thông báo vốn và lập kế
hoạch tài chính

A
Thu thập các bảng tổng hợp đề xuất, thông báo vốn và lập
kế hoạch tài chính, ngân sách, các quyết định phê duyệt
nguồn vốn của dự án

1. Kiểm tra giá trị tổng cộng phù hợp

2.
Đối chiếu số liệu các thông tin tổng hợp với kế hoạch được
phê duyệt, kế hoạch tài chính của toàn dự án

B
Thực hiện các thủ tục phân tích quy trình lập kế hoạch, thực
hiện kế hoạch

1.
Xem xét việc tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, thực tế giải ngân so
với kế hoạch đã lập qua các năm

2. Đánh giá kết quả kiểm tra

II. Kiểm tra chi tiết hoạt động lập kế hoạch tài chính

A
Trên cơ sở phân tích tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu tới các
bằng chứng sau:

1.
Kiểm tra kế hoạch tài chính hàng năm được lập có phù
hợp với kế hoạch giải ngân tổng thể dự án hay không

2.
Đánh giá kế hoạch đã phân rõ từng nguồn vốn vay, đối
ứng Trung ương, đối ứng địa phương phù hợp quy định
của Hiệp định vay có đáp ứng yêu cầu thực hiện không

3.
Đánh giá tính khả thi của Kế hoạch vốn hằng năm, đánh
giá tỷ lệ hoàn thành thực tế so với kế hoạch đã lập

4.
Đánh giá Kế hoạch tài chính hàng năm được xây dựng có
cập nhật phù hợp tiến độ thực hiện thực tế không

5.
Đánh giá trình tự, thời gian lập có thực hiện theo hướng
dẫn tại phần Quản lý tài chính của sổ tay vận hành dự án
chưa

B Đánh giá kết quả kiểm tra
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5. Kiểm toán nội bộ quy trình quản lý tiền

5.1. Mục tiêu kiểm toán

Hoạt động kiểm toán nội bộ quy trình quản lý tiền nhằm đảm bảo các khoản tiền
mặt, tiền gửi là hiện hữu; thuộc quyền sở hữu của dự án; được ghi nhận và đánh
giá đầy đủ, chính xác, đúng kỳ kế toán; tuân thủ các quy định hiện hành và quy
định của Ngân hàng Thế giới.

5.2. Nhận diện các rủi ro

Có thể nhận diện các rủi ro và các tiêu chí đánh giá chủ yếu trong quá trình thực
hiện kiểm toán như sau:

- Chưa tuân thủ đúng quy trình soát xét, phê duyệt liên quan đến thu, chi tiền mặt,
tiền gửi.

- Thiếu hồ sơ về việc kiểm kê tiền mặt theo Sổ tay hành dự án.

- Chưa phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá theo đúng quy định;

- Thiếu hồ sơ đối chiếu tiền gửi ngân hàng.

5.3. Căn cứ kiểm toán:

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

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

- Thông tư số: 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính về việc “Quản
lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động quản lý dự án…”;

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

- Thông tư 111/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính quy định về
quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ;

- Sổ tay hướng dẫn giải ngân của Ngân hàng Thế giới;

- Sổ tay vận hành dự án (POM)

5.4. Nội dung kiểm toán:

Phần này đề cập đến những nội dung trọng yếu nhất mà kiểm toán viên cần quan
tâm khi thực hiện kiểm toán quy trình quản lý tiền.

 Những vấn đề chủ yếu mà kiểm toán viên phải xem xét trong kế hoạch kiểm

toán gồm:

- Hiểu biết chung về lĩnh vực quản lý tiền mặt, tiền gửi của dự ánvà những thay
đổi về chính sách trong giai đoạn thực hiện dự án có ảnh hưởng quan trọng đến
dự án;
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- Các đặc điểm cơ bản của dự án: Tính chất của dự án, thời gian khởi công, thời
gian hoàn thành; tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, số lượng các
công trình, hạng mục công trình của dự án; Phân công trách nhiệm bộ phận kế
toán, thủ quỹ, lãnh đạo trong quy trình lập, soát xét, phê duyệt các khoản thu, chi
tiền mặt, tiền gửi.

- Tình hình lưu trữ hồ sơ thanh toán, thu, chi của dự án;

- Năng lực quản lý của Chủ đầu tư (Ban quản lý).

- Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ:

- Đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu: Đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát
và xác định những vùng kiểm toán trọng yếu;  Xác định mức trọng yếu cho từng
mục tiêu kiểm toán;  Khả năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm của
kiểm toán viên; Phương pháp kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán.

 Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ phải lưu ý:

Trước khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải yêu cầu đơn vị được kiểm
toán cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án. Hồ sơ của dự án thực hiện theo
quy định hiện hành, ví dụ:

+ Công văn yêu cầu mở Tài khoản chuyên dùng trong các ngân hàng thương mại
để tiếp nhận vốn IDA;

+ Quyết định của Bộ NN&PTNT, PPCs về việc thành lập Ban CMPU, PPMUs

+ Quyết định về việc bổ nhiệm quản lý dự án trong CPMU, PPMUs.

+ Đơn đăng ký có chữ ký mẫu của Kế toán trưởng và người đứng tên Tài khoản.

+ Biên bản kiểm kê quỹ, sao kê đối chiếu ngân hàng.

 Nội dung kiểm tra chủ yếu:

- Kiểm tra, đối chiếu danh mục các văn bản quyết định thành lập Ban CMPU,
PPMUs;

- Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản bổ nhiệm quản lý dự án, quy định về trách
nhiệm soát xét, phê duyệt thu, chi tiền của dự án;

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và của Ngân hàng Thế
giới về kiểm kê, đối chiếu tiền;

 Khi kiểm tra quy trình quản lý tiền cần lưu ý:

- Kiểm tra Kiểm tra chính sách kế toán áp dụng đến quá trình quản lý tiền mặt,
tiền gửi.

- Đánh giá quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ về định mức chi tiêu, hạn
mức tiền mặt tồn quỹ, phân cấp phê duyệt.

- Kiểm tra việc áp dụng tỷ giá quy đổi, xác định và hạch toán chênh lệch tỷ giá
đối với các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ..
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- Đánh giá tính tuân thủ các quy định kế toán về ghi chép kế toán, lưu trữ hồ sơ
tiền.

CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHI TIẾT

TT Thủ tục kiểm toán chi tiết
Người

thực hiện
Tham
chiếu

I. Thủ tục phân tích

1.
So sánh số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng năm nay so
với năm trước, giải thích những biến động bất thường.

II. Kiểm tra chi tiết

1.

Thu thập bảng tổng hợp chi tiết số dư tiền mặt, tiền gửi
tại các quỹ và các ngân hàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
Đối chiếu số liệu với các tài liệu liên quan (sổ cái, sổ chi
tiết, BCĐSPS, BCTC).

2.
Đọc lướt sổ cái để xác định các nghiệp vụ bất thường (về
nội dung, giá trị, tài khoản đối ứng...). Tìm hiểu nguyên
nhân và thực hiện thủ tục kiểm tra tương ứng (nếu cần).

3.

Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm
trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với
BCĐSPS, sổ cái, sổ chi tiết… và giấy tờ làm việc của
kiểm toán năm trước (nếu có).

4.

Thu thập BB kiểm kê quỹ, Chứng kiến kiểm kê quỹ tiền
mặt (nếu cần) và đối chiếu với số dư của sổ quỹ và sổ chi
tiết tại ngày kết thúc kỳ kế toán, đảm bảo các quỹ của dự
án đều được kiểm kê.

5.
Tìm hiểu quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ về
định mức chi tiêu, hạn mức tiền mặt tồn quỹ, phân cấp
phê duyệt, …và kiểm tra việc tuân thủ các quy định đó.

6. Thu thập các xác nhận, đối chiếu ngân hàng. Tổng hợp
kết quả nhận được, đối chiếu với các số dư trên sổ chi
tiết. Giải thích các khoản chênh lệch (nếu có).

7.

Đối với các số dư có gốc ngoại tệ: Kiểm tra việc áp dụng
tỷ giá quy đổi, xác định và hạch toán chênh lệch tỷ giá
đối với các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ và số dư cuối
kỳ.

8. Đánh giá kết quả kiểm tra
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6. Kiểm toán nội bộ quy trình thanh toán và giải ngân

6.1. Mục tiêu kiểm toán

Hoạt động kiểm toán nội bộ quy trình thanh toán và giải ngân nhằm đảm bảo các
thanh toán và giải ngân của dự án hợp lệ của dự án, phù hợp với các mục đích
của dự án; tuân thủ các quy định hiện hành và quy định của Ngân hàng Thế giới

6.2. Nhận diện các rủi ro

Có thể nhận diện các rủi ro và các tiêu chí đánh giá chủ yếu trong quá trình thực
hiện kiểm toán như sau:

- Các khoản chi tiêu giải ngân không hợp lệ, không phù hợp với các mục đích của
dự án.

- Thiếu hồ sơ giải ngân theo quy định.

- Việc phê duyệt các khoản giải ngân chưa đúng thẩm quyền quy định,...

6.3. Căn cứ kiểm toán:

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13ngày 20 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết một số

điều của Luật kế toán;

- Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ Tài chính về việc Quản

lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động quản lý dự án;

- Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính

hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;

- Thông tư 218/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối

với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi

nước ngoài của các nhà tài trợ;

- Sổ tay hướng dẫn giải ngân của Ngân hàng Thế giới;

- Sổ tay vận hành dự án (POM)

6.4. Nội dung kiểm toán:

Phần này đề cập đến những nội dung trọng yếu nhất mà kiểm toán viên cần quan

tâm khi thực hiện kiểm toán quy trình thanh toán và giải ngân.

 Những vấn đề chủ yếu mà kiểm toán viên phải xem xét trong kế hoạch kiểm

toán gồm:

- Hiểu biết chung về lĩnh vực quy trình thanh toán và giải ngân của dự án và

những thay đổi về chính sách trong giai đoạn thực hiện dự án có ảnh hưởng quan

trọng đến dự án;
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- Các đặc điểm cơ bản của dự án: Tính chất của dự án, thời gian khởi công, thời
gian hoàn thành; tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, số lượng các
công trình, hạng mục công trình của dự án; Phân công trách nhiệm bộ phận kế
toán, thủ quỹ, lãnh đạo trong quy trình thanh toán và giải ngân.

- Tình hình lưu trữ hồ sơ thanh toán, giải ngân của dự án;

- Năng lực quản lý của Chủ đầu tư (Ban quản lý).

- Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ:

- Đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu: Đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát
và xác định những vùng kiểm toán trọng yếu;  Xác định mức trọng yếu cho từng
mục tiêu kiểm toán;  Khả năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm của
kiểm toán viên; Phương pháp kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán.

 Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ phải lưu ý:

Trước khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải yêu cầu đơn vị được kiểm
toán cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến quy trình thanh toán và giải ngân. Hồ
sơ của dự án thực hiện theo quy định hiện hành, ví dụ:

+ Công văn yêu cầu mở Tài khoản chuyên dùng trong các ngân hàng thương mại
để tiếp nhận vốn IDA;

+ Quyết định của Bộ NN&PTNT, PPCs về việc thành lập Ban CMPU, PPMUs

+ Quyết định về việc bổ nhiệm quản lý dự án trong CPMU, PPMUs.

+ Đơn đăng ký có chữ ký mẫu của Kế toán trưởng và người đứng tên Tài khoản.

+ Các chứng từ hỗ trợ liên quan đến việc giải ngân như Hợp đồng kinh tế, bảo
lãnh thực hiện Hợp đồng; Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đã được phê duyệt
của Kho bạc Nhà nước; Hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng; Công văn đề nghị
thanh toán của nhà thầu; Hồ sơ thanh toán.

 Nội dung kiểm tra chủ yếu:

- Tính pháp lý của các văn bản bổ nhiệm quản lý dự án, quy định về trách nhiệm
soát xét, phê duyệt thanh toán và giải ngân của dự án;

- Sự tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và của Ngân hàng Thế giới về
thanh toán và giải ngân;

- Tính hợp lệ của hợp lệ của các khoản thanh toán, giải ngân theo đúng mục đích
của hiệp định tài trợ.

 Khi kiểm tra quy trình thanh toán và giải ngân cần lưu ý:

- Đánh giá sự phù hợp và đầy đủ, tính liên tục và nhất quán của quá trình thanh
toán và quản lý hợp đồng, bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với các
nhà thầu khác nhau và các đặc điểm cụ thể khác nhau.
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- Kiểm tra và giám sát các thủ tục thanh toán. Trọng tâm là lập và sử dụng đơn đặt
hàng và biên lai giao hàng với nhà thầu; kiểm tra tính nhất quán của hợp đồng,
nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, thanh lý hợp đồng có hoá đơn,
chứng từ thanh toán; kiểm soát số lượng, giá và các điều khoản trên hoá đơn với
đơn đặt hàng và hồ sơ kế toán; sự nhất quán giữa số lượng trên hóa đơn và số
lượng trên phiếu giao hàng; tính chính xác của phép tính;

- Đánh giá tính hợp lệ của các khoản thanh toán, giải ngân theo đúng mục đích của
hiệp định tài trợ

- Kiểm tra các thủ tục kiểm soát biên chế và thẩm quyền quyết định thay đổi tiền
lương.

- Đánh giá tính tuân thủ các quy định kế toán về ghi chép kế toán, lưu trữ hồ sơ
tiền.

CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHI TIẾT

TT Thủ tục kiểm toán chi tiết
Người

thực hiện
Tham
chiếu

I. Thủ tục phân tích

1.
So sánh, phân tích biến động tổng giá trị giải ngân, thanh
toán kỳ này và kỳ trước

2.
So sánh, phân tích biến động số dư công nợ phải trả nhà
cung cấp năm nay so với năm trước, công nợ phải trả về
xây lắp, tư vấn, cung cấp hàng hóa,….

II. Kiểm tra chi tiết

1

Thu thập bảng tổng hợp chi tiết các khoản nợ phải trả và
trả trước theo từng nhà cung cấp, từng hợp đồng:

- Đối chiếu số liệu với các tài liệu liên quan (sổ cái, sổ
chi tiết theo từng nhà cung cấp, báo cáo tài chính);

- Xem xét bảng tổng hợp để xác định các khoản mục
bất thường (số dư lớn, các bên liên quan, nợ lâu ngày
số dư không biến động, các khoản nợ không phải là
nhà cung cấp, số dư âm...). Thực hiện thủ tục kiểm tra
(nếu cần);

Đối với các số dư nợ nhà cung cấp đã quá hạn: Ước tính
lãi phải trả và so sánh với số đã ghi sổ.

2
Đọc lướt sổ cái để xác định các nghiệp vụ bất thường (về
nội dung, giá trị, tài khoản đối ứng...). Tìm hiểu nguyên
nhân và thực hiện thủ tục kiểm tra tương ứng (nếu cần).

3 Chọn mẫu bộ chứng từ thanh toán, giải ngân của dự án
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TT Thủ tục kiểm toán chi tiết
Người

thực hiện
Tham
chiếu

theo các khoản mục thanh toán khác nhau (xây lắp, tư
vấn, tạm ứng,…) để kiểm tra tính tuân thủ về mặt thủ tục
trong thanh toán, độ chính xác của nghiệp vụ khi phát
sinh được phản ánh vào tài khoản và trách nhiệm của
từng cá nhân tham gia vào quy trình thanh toán được thể
hiện như thế nào.

- Kiểm tra các khoản thanh toán, giải ngân để đảm bảo
rằng chúng được chi đúng mục đích hợp lệ và được phê
chuẩn bởi hiệp định vay vốn.
- Kiểm tra đối chiếu số tiền thanh toán phù hợp giữa các
các hồ sơ như: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, Hợp
đồng kinh tế, Hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng, Công
văn đề nghị thanh toán của nhà thầu, quyết toán khối
lượng,....
- Kiểm tra tính pháp lý trong trường hợp được ủy quyền
trong giao dịch thanh toán.
- Kiểm tra việc thanh toán theo đúng điều khoản hợp
đồng quy định.

4

Đánh giá sự phù hợp và đầy đủ, tính liên tục và nhất quán
của quá trình thanh toán và quản lý hợp đồng, bao gồm
hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với các nhà thầu
khác nhau và các đặc điểm cụ thể khác nhau.

5

Đánh giá tính nhất quán của hợp đồng, nghiệm thu khối
lượng công việc hoàn thành, thanh lý hợp đồng, hoá đơn,
chứng từ thanh toán; kiểm soát số lượng, giá và các điều
khoản trên hoá đơn với đơn đặt hàng và hồ sơ kế toán; sự
nhất quán giữa về số lượng và giá trị.

6 Thu thập các xác nhận, đối chiếu công nợ phải trả cuối
kỳ kế toán.

7

Kiểm tra các khoản trả trước cho nhà cung cấp:
- Đối chiếu với điều khoản trả trước quy định trong hợp
đồng mua bán hàng hóa dịch vụ;
- Kiểm tra chứng từ thanh toán;
- Kiểm tra xem các khoản trả trước cho nhà cung cấp có
rủi ro khả năng hoàn ứng/tiến độ thực hiện hợp đồng hay
không?
- Xem xét mức độ hoàn thành giao dịch tại ngày kết thúc
kỳ kế toán và đánh giá tính hợp lý của các số dư trả trước
lớn cho nhà cung cấp.

8. Đánh giá kết quả kiểm tra
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7. Kiểm toán nội bộ hoạt động phòng chống gian lận và tham nhũng

7.1. Mục tiêu kiểm toán

Kiểm toán nội bộ hoạt động phòng chống gian lận và tham nhũng nhằm đảm bảo

việc phòng chống gian lận và tham nhũng hạn chế các rủi ro của dự án, đảm bảo

hiệu quả, chất lượng dự án, đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu của dự án công

bằng, minh bạch; đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành và quy định của

Ngân hàng Thế giới.

7.2. Nhận diện các rủi ro

Có thể nhận diện các rủi ro và các tiêu chí đánh giá chủ yếu trong quá trình thực

hiện kiểm toán như sau:

- Chưa tuyên truyền, nhận thức đầy đủ cho cá nhân liên quan về hướng dẫn phòng

chống gian lận và tham nhũng của Ngân hàng Thế giới.

- Tuân thủ chưa đầy đủ điều khoản phòng chống gian lận và tham nhũng.

- Quỹ sử dụng sai mục đích như trả chi phí chuyến đi công tác hoặc các chế độ
khác nhiều hơn thực tế;

- Thiếu hoặc kiểm soát kém việc mua hàng hóa và dịch vụ;

- Thanh toán vượt quá hoặc nhận được ít giá trị hơn số tiền đã chi;

- Chi tiêu không đúng các hoạt động của Dự án.

7.3. Căn cứ kiểm toán:

- Luật Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012;

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng

và bảo trì công trình; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ
về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy

định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

- Hướng dẫn phòng chống tham nhũng của Ngân hàng Thế giới;

- Sổ tay vận hành dự án (POM)

7.4. Nội dung kiểm toán:

Phần này đề cập đến những nội dung trọng yếu nhất mà kiểm toán viên cần quan
tâm khi thực hiện kiểm toán hoạt động phòng chống gian lận và tham nhũng.
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 Những vấn đề chủ yếu mà kiểm toán viên phải xem xét trong kế hoạch kiểm

toán gồm:

- Hiểu biết chung về lĩnh vực đầu tư xây dựng, các quy định về phòng chống gian

lận và tham nhũng của dự án và những thay đổi về chính sách trong giai đoạn

thực hiện dự án có ảnh hưởng quan trọng đến dự án;

- Các đặc điểm cơ bản của dự án: Tính chất của dự án, thời gian khởi công, thời

gian hoàn thành; tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án, số lượng các

công trình, hạng mục công trình của dự án; Phân công trách nhiệm bộ phận quản

lý đầu tư, xây dựng, phê duyệt thanh toán hợp đồng.

- Tình hình lưu trữ hồ sơ hợp đồng dự án;

- Năng lực quản lý của Chủ đầu tư (Ban quản lý).

- Hiểu biết hệ thống kiểm soát nội bộ:

- Đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu: Đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát

và xác định những vùng kiểm toán trọng yếu;  Xác định mức trọng yếu cho từng

mục tiêu kiểm toán;  Khả năng có những sai sót trọng yếu theo kinh nghiệm của

kiểm toán viên; Phương pháp kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán.

 Trong quá trình thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ phải lưu ý:

Trước khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải yêu cầu đơn vị được kiểm

toán cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án. Hồ sơ của dự án thực hiện theo

quy định hiện hành, ví dụ:

+ Quyết định Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của dự án;

+ Kế hoạch phòng chống gian lận, tham nhũng tại BQLDA;

+ Các hồ sơ, tại liệu chứng minh việc thực hiện hướng dẫn phòng chống tham

nhũng của Ngân hàng Thế giới.

+ Tài liệu liên quan khác.

 Khi kiểm tra hoạt động phòng chống gian lận và tham nhũng cần lưu ý:

- Kiểm tra hồ sơ Quyết định Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của dự án.

- Đánh giá việc tuân thủ chưa đầy đủ quy trình thanh toán, tạm ứng, quy trình

kiểm soát chi phí hợp lý.

- Đánh giá việc sử dụng vốn đúng mục đích quy định.

- Đánh giá việc tuân thủ hướng dẫn phòng chống tham nhũng của Ngân hàng Thế
giới.
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CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN CHI TIẾT

TT Thủ tục kiểm toán chi tiết
Người

thực hiện

Tham
chiếu

I. Thủ tục chung

1.
Thu thập Báo cáo thực hiện phòng chống gian lận và
tham nhũng tại dự án

2.
Phỏng vấn Lãnh đạo BQLDA về kế hoạch và việc triển
khai hướng dẫn phòng chống tham nhũng của WB tại dự
án

II. Kiểm tra chi tiết

1.

Chọn mẫu hồ sơ lựa chọn nhà thầu để kiểm tra của dự án
để kiểm tra :

- Mẫu đơn dự thầu cho các hợp đồng do Ngân hàng tài
trợ một có điều khoản cam kếtcủa nhà thầu, trong đó nhà
thầu cam kết rằng trongquá trình cạnh tranh và thực hiện
hợp đồng, nhà thầusẽ tuân thủ luật pháp của quốc gia Bên
vay về chốnggian lận và tham nhũng (kể cả hối lộ) hay
không.

- Tính tuân thủ về mặt thủ tục trong thanh toán, tạm ứng
cam kết tại hợp đồng.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng thực tế so với cam kết.

- Việc giám sát, quản lý tiến độ của BQLDA.

2.

Chọn mẫu hồ sơ thanh toán, giải ngân chi phí để để kiểm
tra:

- Kiểm tra các khoản thanh toán, giải ngân để đảm bảo
rằng chúng được chi đúng mục đích hợp lệ và được phê
chuẩn bởi hiệp định vay vốn.

- Tuân thủ quy trình soát xét, phê duyệt các khoản thanh
toán.

3.
Đánh giá việc tuyên truyền, đào tạo, cập nhật các quy
định về hướng dẫn phòng chống tham nhũng của WB và
các quy định liên quan.

4. Đánh giá kết quả kiểm tra
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PHỤ LỤC 01/KTNB

PHỤ LỤC 01: BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ
(Giai đoạn từ ngày … đến ngày… ……)

CÁC TỪ VIẾT TẮT

MỤC LỤC

I. BÁO CÁO TÓM TẮT

1. Giới thiêu chung về dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

1.1 Giới thiệu chung về dự án WB8

Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Chính phủ bước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam và từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký
Hiệp định vay số 5749-VN để hỗ trợ thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an
toàn đập (WB8).

Thông tin về thời gian như sau:

- Ngày hiệp định có hiệu lực: 7/7/2016.

- Ngày đóng khoản vay: 30/6/2022.

- Tổng thời gian thực hiện dự án: 72 tháng.

Tổng mức đầu tư cho dự án là 443 triệu USD, trong đó 415 triệu USD được tài
trợ bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và 28 triệu vốn đối ứng
trong nước.

1.2 Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cụ thể

1.3 Các hợp phần của dự án và phân bổ nguồn vốn

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:

 Hợp phần 2:

 Hợp phần 3:

1.4 Kết quả giải ngân

Kết quả giải ngân cho giai đoạn từ ngày ........đến ngày ......... được ..... tỷ đồng
tương đương ..... triệu USD.
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2. Cơ sở của đợt kiểm toán nội bộ

Các căn cứ của đợt KTNB cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày ........ đối với
DRSIP bao gồm:

 Hiệp định tín dụng số 5749-VN ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội
Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 8 tháng 4 năm
2016 để tài trợ thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

 Công văn số 454/CPO-WB8 ngày ..... của CPO về việc thông báo Kế hoạch
Kiểm Toán Nội Bộ;

...........

3. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của KTNB cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày ... đối với DRSIP bao
gồm các nội dung 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. Mặt khác xác
định xem CPMU /PPMUs có tuân thủ các quy định có nghĩa vụ phải tuân thủ
hay không.

 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.

KTNB đã thực hiện đánh giá rủi ro và xác định phạm vi của đợt KTNB là (i) Rà

soát tính tuân thủ với các quy định liên quan và (ii) Kiểm tra tính phù hợp, hiệu
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lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ với trọng tâm là các quy trình và

chức năng:

 Quy trình nhận vốn tài trợ;

 Quy trình đấu thầu và mua sắm;

 Quy trình giải ngân;

 Quy trình tạm ứng;

 Quy trình quản lý tài sản;

 Quản lý nhân sự;

 Công nghệ tin học;

 Chức năng quản lý và giám sát; và

 Quy trình báo cáo.

 ………..

4. Tóm tắt các phát hiện

Các phát hiện trong đợt KTNB được phân thành 3 loại như sau:

Đỏ là mức độ
nghiêm trọng
nhất và cần
được Dự án
khắc phục
ngay lập tức.

Các phát hiện sẽ được phân loại ở mức độ Đỏ nếu đúng với một
trong các tiêu chí sau:

 Có điểm yếu trong các kiểm soát nội bộ đối với quy trình

quản lý, nếu xét một cách riêng rẽ hoặc kết hợp với những
yếu kém khác trong hệ thống quản lý, mà theo đó có nguy
cơ không thể ngăn ngừa hoặc phát hiện các sai sót trọng
yếu trong các quy trình chính của Dự án;

 Không tuân thủ với các chính sách đã được xây dựng hoặc
các quy định pháp lý liên quan;

 Những tài sản quan trọng của Dự án không được bảo quản
tốt;

 Sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính;

 Có dấu hiệu gian lận; và

 Trên tổng thể dự án có hơn 2/3 phát hiện xếp loại Vàng và

Đỏ thì đánh giá chung của báo cáo là đỏ cho thấy các sai
sót trọng yếu có nguy cơ không thể ngăn ngừa hoặc phát
hiện bằng các biện pháp kiểm soát hiện hành.
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Vàng là mức
độ nghiêm
trọng kế tiếp
và cần phải
được Dự án
khắc phục
trong thời gian
ngắn.

Các phát hiện sẽ được phân loại ở mức độ Vàng nếu đúng với
một trong các tiêu chí sau:

 Có điểm yếu trong các kiểm soát nội bộ đối với quy trình
quản lý, nếu xét một cách riêng rẽ hoặc kết hợp với những
yếu kém khác trong hệ thống quản lý, nhưng không dẫn
đến nguy cơ không thể ngăn ngừa hoặc phát hiện các sai
sót trọng yếu trong các quy trình chính của Dự án;

 Có sai sót trong báo cáo tài chính; và

 Những tài sản khác của Dự án không được bảo quản tốt.

Xanh là mức
độ nghiêm

trọng ít hơn
vànên được
khắcphục.

Các phát hiện sẽ được phân loại ở mức độ Xanh nếu đúng với
một trong các tiêu chí sau:

 Điểm yếu trong các kiểm soát nội bộ không được phân loại
thành màu  Đỏ hoặc màu Vàng nhưng Dự án vẫn nên thực
hiện các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả của các
kiểm soát; không yêu cầu cải tiến quy trình; và

 Điểm yếu trong việc kiểm soát quá trình thực hiện.

Phát hiện Phân loại (1)

A. QUẢN LÝ HỢP CHUNG

1.Việc lập Kế hoạch tài chính của dự án thiếu tính khả thi

B. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tiến độ giải ngân các gói thầu chậm

2. Tiến độ thực hiện hợp đồng chậm so với quy định

C. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Ghi nhận vốn ODA cấp chưa kịp thời

2. Thiếu việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá ngoại tệ

3. Công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu tiền gửi ngân
hàng cần hoàn thiện

4. Một số vấn đề khác
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II. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC PHÁT HIỆN

A. QUẢN LÝ CHUNG

1. Việc lập Kế hoạch tài chính
của dự án thiếu tính khả thi

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☐Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

b) Ảnh hưởng

c) Khuyến nghị

….

B. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

1. Tiến độ giải ngân các gói thầu
chậm

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☐Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

b) Ảnh hưởng

c) Khuyến nghị

2. Tiến độ thực hiện hợp đồng
chậm so với quy định

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☐Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

b) Ảnh hưởng

c) Khuyến nghị
.....

C. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Ghi nhận vốn ODA cấp
chưa kịp thời

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☐Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp
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☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

b) Ảnh hưởng

c) Khuyến nghị

.....

2. Thiếu việc ghi nhận chênh
lệch tỷ giá ngoại tệ

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☐Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

b) Ảnh hưởng

c) Khuyến nghị

.....

3. Công tác kiểm kê quỹ tiền
mặt, đối chiếu tiền gửi ngân
hàng cần hoàn thiện

☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☐Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

b) Ảnh hưởng

c) Khuyến nghị

4. Một số vấn đề khác ☐Thiếu tuân thủ quy định

☐Thiết kế kiểm soát chưa phù hợp

☐Thực hiện kiểm soát chưa phù hợp

☐Ảnh hưởng tới số liệu tài chính

a) Phát hiện

b) Ảnh hưởng

c) Khuyến nghị

....
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III. THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHUYẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NỘI
BỘ KỲ TRƯỚC.

STT Nội dung kiến nghị Tình hình thực hiện (2)

1 Quản lý chung ….

2 Quy trình đấu thầu ….

3 Thanh toán và quản lý hợp đồng ….

4
Hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và
quản lý nội bộ

….

5 Hệ thống quản lý tài chính và kế toán ….

…. …. ….

Chú thích:

(1) Căn cứ vào tiêu thức phân loại ở phần tóm tắc các phát hiện để phân loại mầu

phù hợp.

(2) Tình hình thực hiện kiến nghị được phân loại như sau: Đã thực hiện; Đã thực

hiện một phần và Chưa thực hiện.
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PHỤ LỤC 02/KTNB

PHỤ LỤC 02: BẢNG XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN

A. MỤC TIÊU:

Xác định mức trọng yếu (kế hoạch - thực tế) để thông báo với nhóm kiểm toán
viên nội bộ về mức trọng yếu kế hoạch trước khi kiểm toán và có trách nhiệm xác định
lại mức trọng yếu thực tế trong giai đoạn kết thúc kiểm toán để xác định xem các công
việc và thủ tục kiểm toán đã được thực hiện đầy đủ hay chưa.

B. XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU

Nội dung Kế hoạch Thực tế

Tiêu chí được sử dụng để ước tính
mức trọng yếu

Giá trị giải ngân vốn

Nguồn vốn đầu tư

Chi phí đầu tư

.....

Giá trị giải ngân vốn

Nguồn vốn đầu tư

Chi phí đầu tư

.....

Nguồn số liệu để xác định mức
trọng yếu

Báo cáo tiến độ dự
án trước khi kiểm toán

.....

Báo cáo tiến độ dự
án đã điều chỉnh sau
kiểm toán

.....

Lý do lựa chọn tiêu chí này .....

Giá trị tiêu chí được lựa chọn (a) 10.000.0000.000

Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức
trọng yếu (b)

1% chi phí đầu tư

Lý do lựa chọn tỷ lệ này ......

Mức trọng yếu tổng thể
(c)=(a)*(b)

100.000.0000

Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức
trọng yếu thực hiện (d) 60%

Lý do lựa chọn tỷ lệ này .....

Mức trọng yếu thực hiện
(e)=(c)*(d)

60.000.000
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Áp dụng mức trọng yếu thấp hơn cho các khoản mục

Có áp dụng mức trọng yếu thấp hơn cho các nhóm giao dịch, các nghiệp vụ đặc biệt, số
dư tài khoản hay thông tin thuyết minh trọng yếu không?

Có Không

Theo ví dụ trên, dự án có giá trị giải ngân vốn trong kỳ kiểm toán trên báo cáo

trước kiểm toán là 10 tỷ đồng, khi đó kiểm toán nội bộ xác định mức trọng yếu tổng thể
trong lập kế hoạch là 100 triệu đồng và mức trọng yếu thực hiện là 60 triệu đồng. Điều

này có nghĩa, theo kiểm toán nội bộ, nếu sai sót của Báo cáo từ 100 triệu trở lên sẽ ảnh

hưởng đến quyết định của người sử dụng báo cáo. Đồng thời, nếu tổng hợp các sai sót

mà kiểm toán nội bộ phát hiện được dưới 60 triệu đồng, tức là không trọng yếu.
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