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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài  

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực VIII tuy mới ñược thành 

lập ñược gần 3 năm nhưng ñã khẳng ñịnh vị thế của KTNN tại khu 

vực, ñã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng quản lý, ñiều 

hành ngân sách ñịa phương. Tuy nhiên, trước những tác ñộng trong 

việc hiện ñại hóa công tác quản lý ngân sách nên sẽ có những tác 

ñộng lớn ñến công tác triển khai kiểm toán. Nhằm ñáp ứng với yêu 

cầu nhiệm vụ mới, công tác kiểm toán ngân sách phải ñổi mới toàn 

diện, góp phần tăng cường vai trò của KTNN trong việc giúp UBND 

nâng cao chất lượng quản lý, HĐND thực hiện tốt chức năng giám 

sát. Với thực tế ñó, việc nghiên cứu ñể hoàn thiện tổ chức công tác 

kiểm toán ngân sách ñịa phương tại KTNN khu vực VIII có ý nghĩa 

hết sức quan trọng và là yêu cầu cấp bách.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, Luận văn nghiên cứu thực trạng 

tổ chức công tác kiểm toán ngân sách ñịa phương trên ñịa bàn ñể ñề 

xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

       Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là các vấn ñề lý luận và thực 

tiễn về tổ chức công tác kiểm toán ngân sách ñịa phương trên ñịa bàn 

khu vực do Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII quản lý.  

       Phạm vi nghiên cứu của Luận văn là tổ chức công tác kiểm toán ngân 

sách cấp tỉnh do Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII trực tiếp quản lý. 
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4. Phương pháp nghiên cứu  

Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp khái quát hóa, tổng hợp, 

phân tích, so sánh ñể ñưa ra các nhận ñịnh, ñánh giá cụ thể.  

5. Những ñóng góp của luận văn 

Luận văn nêu lên thực trạng, ñánh giá, phân tích thực trạng và 

những tác ñộng của cải cách quản lý tài chính công ñến việc tổ chức 

kiểm toán ngân sách ñịa phương. Trên cơ sở ñó nêu ra các giải pháp 

và kiến nghị có tính khả thi nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kiểm 

toán ngân sách ñịa phương tại KTNN khu v ực VIII . 

6. Kết cấu của luận văn 

Chương 1: Những vấn ñề lý luận cơ bản về kiểm toán ngân sách 

ñịa phương 

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kiểm toán ngân sách ñịa 

phương tại KTNN khu vực VIII 

Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác 

kiểm toán ngân sách ñịa phương tại KTNN khu vực VIII. 

CHƯƠNG 1         

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN  

CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG   

1.1. NGÂN SÁCH VÀ VAI TRÒ CỦA KI ỂM TOÁN NHÀ 

NƯỚC ĐỐI VỚI KI ỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

1.1.1. Bản chất của ngân sách nhà nước 

NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước ñã ñược cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh và ñược thực hiện trong 

một năm ñể ñảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà 

nước. NSNN phản ánh các mối quan hệ kinh tế giữa nhà nước và các 
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chủ thể trong nền kinh tế xã hội trong quá trình phân phối nguồn lực 

tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước trên 

cơ sở luật ñịnh.  

1.1.2. Tổ chức quản lý ngân sách 

1.1.2.1. Phân cấp quản lý ngân sách 

Phân cấp quản lý NSNN là quá trình nhà nước trung ương (TW) 

phân giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhất ñịnh cho chính 

quyền ñịa phương trong hoạt ñộng quản lý ngân sách.  

1.1.2.2. Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 

Thu NSNN là quá trình nhà nước sử dụng quyền lực ñể huy ñộng 

một bộ phận giá trị của cải xã hội hình thành quỹ NSNN nhằm ñáp 

ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Chi NSNN là quá trình phân phối 

và sử dụng quỹ ngân sách nhằm thực hiện nhiệm vụ của nhà nước 

trong từng thời kỳ.  

1.1.3. Quy trình ngân sách 

Quy trình ngân sách là khoảng thời gian cần thiết ñể tổ chức quản 

lý các hoạt ñộng của NSNN theo một trình tự khoa học nhất ñịnh. 

Quy trình NSNN gồm ba khâu: Lập dự toán NSNN, chấp hành 

NSNN và quyết toán NSNN.  

1.1.4. Kiểm tra ngân sách và các nguyên tắc quản lý 
ngân sách 

Kiểm tra việc quản lý và sử dụng NSNN là chức năng vốn có của 

quản lý NSNN và ñược tiến hành cùng với quá trình quản lý và sử 

dụng NSNN. Kiểm tra, giám sát quy trình NSNN nhằm ñảm bảo việc 

quản lý NSNN phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản là: ñầy ñủ, 

trọn vẹn; thống nhất; ñảm bảo sự cân ñối ngân sách; ñảm bảo tính 

công khai, minh bạch của NSNN; rõ ràng, khách quan, trung thực; 

ñảm bảo tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực. 
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Các nguyên tắc cơ bản nêu trên ñòi hỏi phải ñược tôn trọng một 

cách ñồng bộ và phải ñược kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tổ chức 

kiểm tra NSNN trong quá trình quản lý ñòi hỏi phải có một tổ chức thực 

hiện việc kiểm tra, ñánh giá việc quản lý và sử dụng tài chính nhà nước 

một cách ñộc lập, từ bên ngoài, ñó là KTTN. KTNN vừa có thể kiểm tra, 

ñánh giá quá trình quản lý và sử dụng NSNN giúp cho Chính phủ thực 

hiện tốt hơn công tác quản lý và chỉ ñạo quá trình sử dụng NSNN; mặt 

khác giúp cho Quốc hội, công dân với vai trò là người chủ sở hữu giám 

sát toàn bộ quá trình quản lý và sử dụng NSNN của Chính phủ, ñảm bảo 

quyền và lợi ích của người chủ sở hữu. 

1.1.5. Chức năng của Kiểm toán Nhà nước  

1.1.5.1. Chức năng của kiểm toán ngân sách nhà nước 

Thứ nhất, Chức năng kiểm tra và xác nhận 

Thứ hai, Chức năng tư vấn  

1.1.5.2. Các loại hình kiểm toán áp dụng trong kiểm toán NSNN 

Các loại hình kiểm toán ñược áp dụng là kiểm toán báo cáo tài 

chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt ñộng. 

1.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KI ỂM TOÁN NGÂN SÁCH 

ĐỊA PHƯƠNG 

1.2.1. Những vấn ñề cơ bản về tổ chức công tác kiểm toán 

ngân sách ñịa phương  

Tổ chức công tác kiểm toán ngân sách ñịa phương là cách kết 

hợp theo các trình tự khoa học chung giữa các yếu tố trong thực tiễn 

kiểm toán như quản lý ñiều hành công tác kiểm toán và tổ chức bộ 

máy kiểm toán với mục tiêu phát huy hết chức năng xác minh và bày 

tỏ ý kiến về thực trạng ngân sách ñịa phương do các kiểm toán viên 

có kỹ năng phù hợp thực hiện trên cơ sở pháp lý hiện hành.  

1.2.2. Quy trình kiểm toán ngân sách các cấp của ñịa phương  
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Quy trình kiểm toán ngân sách các cấp của ñịa phương tuân theo 

một trình tự nhất ñịnh, bao gồm 4 bước cơ bản. 

1.2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán 

- Khảo sát và thu thập thông tin  

- Phân tích, ñánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và các thông tin 

ñã thu thập. 

- Lập kế hoạch kiểm toán: xác ñịnh mục tiêu kiểm toán, nội dung 

kiểm toán, phạm vi kiểm toán, chỉ ñịnh người phụ trách công việc 

kiểm toán và chuẩn bị các ñiều kiện vật chất cơ bản. 

1.2.2.2. Thực hiện kiểm toán 

Kiểm toán viên phải thực hiện xác ñịnh lại mức ñộ tin cậy ñối 

với hệ thống KSNB của ñơn vị ñược kiểm toán và lựa chọn mẫu 

kiểm toán; lập và xét duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết; lựa chọn các 

phương pháp kỹ thuật kiểm toán thích hợp ñể kiểm tra nhằm thu thập 

bằng chứng kiểm toán; ghi chép tài liệu và giấy tờ làm việc; phân 

tích ñánh giá kết quả bằng chứng kiểm toán; trao ñổi với ñơn vị ñược 

kiểm toán; soát xét chất lượng kiểm toán; lập hồ sơ cho giai ñoạn 

thực hiện kiểm toán. 

1.2.2.3. Lập và gửi báo cáo kiểm toán ngân sách ñịa phương 

Để kết thúc kiểm toán, KTV cần ñưa ra kết luận và kiến nghị 

trong báo cáo kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán. Nội dung của 

kết luận kiểm toán phải phù hợp, ñầy ñủ trên cơ sở những bằng 

chứng kiểm toán tương xứng.  

1.2.2.4. Kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm 

toán: Là giai ñoạn cuối cùng của quy trình kiểm toán, nhằm ñảm bảo 

kết quả của cuộc kiểm toán có tác dụng và hiệu lực trong thực tiễn; 

ñồng thời xác ñịnh lại tính ñúng ñắn của những kiến nghị kiểm toán 
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và nguyên nhân của những sai sót có thể có trong kết luận kiểm toán, 

từ ñó ñề ra giải pháp ñể khắc phục.  

Ngoài các bước trong quy trình kiểm toán, một vấn ñề quan trọng nữa 

là kiểm soát chất lượng kiểm toán xuyên suốt các bước của quy trình. 

1.2.3. Tổ chức và hoạt ñộng của Đoàn Kiểm toán Nhà nước 

Đoàn kiểm toán ñược thành lập ñể thực hiện nhiệm vụ kiểm toán 

của KTNN theo từng ñối tượng kiểm toán và mục tiêu cụ thể. Đoàn 

kiểm toán tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán, nhưng 

vẫn phải chịu trách nhiệm về những ñánh giá, xác nhận, kết luận và 

kiến nghị trong báo cáo kiểm toán.  

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KI ỂM TOÁN        

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KTNN KHU V ỰC VIII  

2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KI ỂM TOÁN NHÀ N ƯỚC KHU 

VỰC VIII  

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của KTNN khu vực VIII  

KTNN khu vực VIII ñược Tổng Kiểm toán Nhà nước giao nhiệm 

vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt 

ñộng trong việc quản lý, sử dụng NSNN ñối với các cấp chính quyền 

ñịa phương (tỉnh, huyện, xã) của 6 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông; báo cáo quyết toán, báo 

cáo tài chính của các cơ quan, ñơn vị, tổ chức có sử dụng NSĐP hoặc 

NSTW ủy quyền trên ñịa bàn quản lý, các công trình, dự án ñầu tư do 

UBND các cấp làm chủ ñầu tư, các DNNN do các cấp chính quyền 

ñịa phương thành lập; kiểm toán tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế 

trong việc quản lý, sử dụng NSNN ñối với các cơ quan, ñơn vị, tổ 

chức do ñịa phương quản lý; kiểm toán một số ñối tượng khác do 
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Trung ương quản lý ñóng trên ñịa bàn khu vực theo sự ủy nhiệm của 

Tổng KTNN. 

2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy của KTNN khu vực VIII  

Để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán ngân sách ñịa phương trên ñịa 

bàn khu vực, KTNN khu vực VIII ñược tổ chức theo bộ máy trực 

tuyến bao gồm Kiểm toán trưởng, các Phó kiểm toán trưởng và 5 

phòng chức năng.  

2.2. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ NGÂN SÁCH CÁC TỈNH 

TRONG KHU VỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KI ỂM TOÁN 

Các tỉnh do KTNN khu vực VIII quản lý có số thu ngân sách nhà 

nước trên ñịa bàn thấp. Hầu hết các ñịa phương ñều chưa tự cân ñối 

ñược ngân sách, chủ yếu dựa vào số bổ sung từ ngân sách Trung 

ương và các nguồn bổ sung có mục tiêu ñể ñảm bảo hoạt ñộng. Chỉ 

có tỉnh Khánh Hòa là tự cân ñối ñược thu chi ngân sách và có số thu 

nộp ngân sách Trung ương  

2.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KI ỂM TOÁN NGÂN SÁCH 

ĐỊA PHƯƠNG TẠI KI ỂM TOÁN NHÀ N ƯỚC KHU VỰC VIII 

2.3.1. Thực trạng tổ chức công tác kiểm toán ngân sách ñịa 

phương tại KTNN khu v ực VIII 

2.3.1.1. Chuẩn bị kiểm toán 

Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán năm ñược Tổng KTNN giao, 

KTNN khu vực VIII l ập kế hoạch kiểm toán tổng thể và tiến hành thu 

thập thông tin về các ñơn vị ñược kiểm toán.  

Giai ñoạn chuẩn bị kiểm toán ngân sách ñịa phương tại KTNN 

khu vực VIII còn có những hạn chế như sau: 

Một là, các ñoàn kiểm toán chưa chú trọng ñúng mức trong ñánh 

giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ñịa phương và ñơn vị ñược 

kiểm toán, xác ñịnh trọng yếu kiểm toán còn chung chung không gắn 
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với tình hình cụ thể của ñối tượng kiểm toán. Mặt khác do thời gian 

dành cho công tác khảo sát còn ít nên chưa thực hiện xem xét ñánh 

giá thỏa ñáng ñộ tin cậy, những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội 

bộ của ñơn vị ñược kiểm toán, dẫn ñến xác ñịnh rủi ro kiểm soát 

chưa phù hợp. 

Hai là, việc lựa chọn các ñơn vị ñược kiểm toán còn mang nặng 

tính chủ quan, chưa xây dựng ñược hệ thống các quy ñịnh về chọn 

mẫu trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách các cấp.  

Ba là, Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho KTV chưa ñược quan 

tâm ñúng mức ñã ảnh hưởng ít nhiều ñến chất lượng, hiệu quả hoạt 

ñộng kiểm toán ngân sách ñịa phương. 

Bốn là, bố trí thời gian cho kiểm toán tổng hợp còn quá ngắn làm 

ảnh hưởng ñến chất lượng công tác tổng hợp và bao quát tình hình 

kinh tế ngân sách tại ñịa phương. 

2.3.1.2. Thực hiện kiểm toán 

Khi triển khai thực hiện kiểm toán tại ñịa phương, các tổ kiểm 

toán lập kế hoạch kiểm toán chi tiết tại từng ñơn vị trình trưởng ñoàn 

kiểm toán phê duyệt và tổ chức thực hiện. Các phương pháp kiểm 

toán chủ yếu ñược thực hiện là so sánh, ñối chiếu, cân ñối, phân tích. 

Quá trình thực hiện kiểm toán tại KTNN khu vực VIII còn một 

số tồn tại chủ yếu như sau: 

Một là, Nhiều trường hợp KTV áp dụng phương pháp kiểm toán 

còn ñơn giản, chưa ñi ñến cùng khi phát hiện dấu hiệu sai phạm ñể 

thu thập bằng chứng kiểm toán (nhất là tại bên thứ ba có liên quan). 

Một số bằng chứng kiểm toán ñược thu thập chưa ñảm bảo ñộ tin 

cậy. Thực tế các kết luận, ñánh giá, nhận xét và kiến nghị của KTV 

ñưa ra trong quá trình thu thập bằng chứng phụ thuộc nhiều vào xét 

ñoán cá nhân, kinh nghiệm nghề nghiệp trong khi trình ñộ và kinh 
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nghiệm của mỗi KTV l ại khác nhau. Vì vậy không tránh khỏi bằng 

chứng thu thập ñược không ñảm bảo tính ñầy ñủ, thích hợp dẫn ñến 

chất lượng kiểm toán chưa cao, chưa tiết kiệm ñược thời gian, chi 

phí, hiệu quả hoạt ñộng kiểm toán còn hạn chế; 

Hai là, Loại hình kiểm toán hoạt ñộng ñược sử dụng rất hạn chế 

trong kiểm toán NSĐP ñã ảnh hưởng ñến mục tiêu ñánh giá tính hiệu 

quả, hiệu lực trong quản lý ngân sách tại các ñịa phương.  

Ba là, Báo cáo kiểm toán ñưa ra ý kiến ñánh giá tính ñúng ñắn, 

hợp pháp của báo cáo quyết toán ngân sách ñịa phương nhưng mẫu 

chọn kiểm toán còn quá thấp.  

Bốn là, Do quy ñịnh của Luật NSNN là ñến cuối tháng 10 ñịa 

phương mới có báo cáo quyết toán trong khi công tác kiểm toán thường 

ñược thực hiện từ tháng 4 vì vậy ñã gặp rất nhiều khó khăn do không 

bao quát ñược những nội dung trọng yếu kiểm toán, không ñủ thời gian 

kiểm toán các nội dung kiểm toán tổng hợp, không ñịnh hướng rõ ñược 

mục tiêu thu thập bằng chứng kiểm toán tại các ñơn vị cơ sở.  

Năm là, Việc kiểm soát chất lượng thu thập bằng chứng kiểm 

toán còn yếu, phương pháp kiểm soát chủ yếu vẫn là thẩm ñịnh trên 

các văn bản.  

2.3.1.3. Lập, xét duyệt và gửi báo cáo kiểm toán 

Theo quy ñịnh của Luật KTNN, sau 15 ngày kể từ khi kết thúc 

thời gian kiểm toán tại ñơn vị, ñoàn kiểm toán có trách nhiệm hoàn 

thành dự thảo báo cáo kiểm toán trình Kiểm toán trưởng xem xét. 

Sau khi ñược hoàn thiện, dự thảo báo cáo ñược gửi cho Vụ Tổng 

hợp, Vụ Pháp chế thẩm ñịnh và trình lãnh ñạo KTNN. 

Lãnh ñạo KTNN tổ chức thông qua dự thảo báo cáo và kết luận 

về những vấn ñề cần hoàn thiện. Dự thảo báo cáo kiểm toán sau khi 
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chỉnh sửa ñược gửi cho ñơn vị kiểm toán tham gia trước khi ñoàn 

kiểm toán tổ chức hội nghị thông qua báo cáo kiểm toán. 

Báo cáo kiểm toán ñược hoàn chỉnh sau khi thông qua với ñịa 

phương sẽ ñược lãnh ñạo KTNN ký công văn phát hành.  

Quá trình thực hiện lập, xét duyệt và gửi báo cáo kiểm toán 

còn một số ñiểm yếu như sau:  

Một là, Hệ thống mẫu biểu, báo cáo kiểm toán NSNN tuy ñã 

từng bước ñược sửa ñổi, bổ sung hoàn thiện, song ñến nay vẫn còn 

nhiều trùng lắp, nhiều nội dung phải cụ thể hóa và hoàn chỉnh.  

Hai là, Trách nhiệm thẩm ñịnh của Phòng Tổng hợp và Hội ñồng 

cấp vụ tại KTNN khu vực VIII chưa cao, còn có nội dung chưa chuẩn 

xác trong báo cáo, số liệu chưa lôgíc nhưng vẫn chưa ñược phát hiện. 

2.3.1.4. Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 

Hàng năm, căn cứ vào báo cáo của các ñịa phương về việc thực 

hiện kết luận kiến nghị kiểm toán, KTNN khu vực VIII ñề xuất kế 

hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị gửi Vụ Tổng hợp thẩm ñịnh, ñề 

xuất lãnh ñạo KTNN phụ trách phê duyệt và thực hiện theo quy trình.  

Quá trình kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán 

còn một số vấn ñề sau:  

Một là, Việc theo dõi tình hình thực hiện kết luận và kiến nghị 

kiểm toán chưa ñược cụ thể, thường xuyên, liên tục.  

Hai là, Việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm 

toán chưa ñược chú trọng và chưa ñược theo dõi sát sao.  

Ba là, Các kiến nghị chưa ñược tổng hợp thành kinh nghiệm ñể 

hướng dẫn các KTV.  

Bốn là, Nhà nước chưa có các chế tài quy ñịnh xử lý cũng như 

chưa giao cho cơ quan có thẩm quyền nào xử lý ñối với các trường 

hợp không thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN.  
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2.3.2.  Tổ chức bộ máy và tổ chức ñoàn, tổ kiểm toán 

Mặc dù mới qua gần 3 năm thành lập và ñi vào hoạt ñộng, KTNN 

khu vực VIII ñã ñạt ñược những thành quả ñáng ghi nhận, tổ chức bộ 

máy ñã hoạt ñộng có hiệu quả tuy nhiên vẫn còn những tồn tại sau: 

Một là,  Năng lực kiểm toán còn chưa ñáp ứng ñược với yêu cầu 

về thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm toán ngân sách ñịa phương, 

mẫu kiểm toán còn quá nhỏ so với tổng thể.  

Hai là, Tại các phòng nghiệp vụ hiện nay không bố trí chuyên 

sâu ñối tượng kiểm toán, việc phân chia các phòng nghiệp vụ chỉ ñơn 

thuần là quản lý hành chính về mặt nhân sự nên không có tính hệ 

thống trong hoạt ñộng kiểm toán, thông tin theo dõi về ñối tượng 

kiểm toán không ñược liên tục kịp thời.  

Ba là, Việc tổ chức ñoàn kiểm toán chưa thực sự khoa học, chủ 

yếu là theo mô hình phân tuyến gắn với nhiều mục tiêu kiểm toán 

nên khó kiểm soát chất lượng kiểm toán, không chủ ñộng, linh hoạt 

trong chỉ ñạo hoạt ñộng kiểm toán.  

Bốn là, Bố trí kiểm toán viên cho 1 ñoàn kiểm toán qua các năm 

qua quá nhiều, thành viên trong mỗi tổ kiểm toán ñông nên dễ gây 

tâm lý về áp lực công việc ñối với ñơn vị ñược kiểm toán.  

Năm là, Kế hoạch kiểm toán chi tiết chỉ nêu nội dung, mục tiêu 

và phương pháp kiểm toán chưa hướng dẫn cụ thể từng bước công 

việc ñể KTV dự bị thực hiện ngay ñược công việc. 

2.3.3. Một số nhận xét về tổ chức công tác kiểm toán ngân 

sách ñịa phương tại KTNN Khu v ực VIII 

Từ thực trạng kiểm toán ngân sách ñịa phương qua các năm có 

thể ñưa ra một số nhận xét sau: 

Thứ nhất, Việc bố trí tổ kiểm toán chi thường xuyên tại các Sở có 

nội dung chi ñầu tư XDCB lớn nhưng chưa bố trí kỹ sư xây dựng ñể 
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thực hiện kiểm toán phần chi ñầu tư XDCB của ñơn vị. Vì vậy, tổ 

kiểm toán phải giới hạn trong biên bản kiểm toán ñể tránh rủi ro làm 

cho mẫu chọn kiểm toán quá nhỏ so với số quyết toán.  

Thứ hai, Việc vận dụng chuẩn mực KTNN, các quy trình, hồ sơ 

biểu mẫu kiểm toán vào thực tiễn kiểm toán còn gặp nhiều khó khăn 

do còn trong quá trình sửa ñổi bổ sung; một số quy ñịnh tại các luật 

khác liên quan ñến hoạt ñộng KTNN cũng còn những quy ñịnh 

không tương thích ảnh hưởng ñến hiệu lực và hiệu quả hoạt ñộng. 

Thứ ba, Nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò và chức năng 

nhiệm vụ của KTNN chưa ñầy ñủ và toàn diện. 

Thứ tư, Kiểm toán NSĐP chủ yếu là kiểm toán sau, kiểm toán 

khi chu trình ngân sách ñã kết thúc do ñó việc cung cấp thông tin 

phục vụ quản lý không ñảm bảo tính kịp thời, việc khắc phục hậu quả 

và ñiều chỉnh số liệu quyết toán gặp khó khăn.  

Thứ năm, Quy trình kiểm toán NSNN chưa ñưa ra ñược các tiêu 

chuẩn ñánh giá của kiểm toán hoạt ñộng; hiện nay chưa có mẫu biên 

bản chung cho kiểm toán tại các cơ quan tài chính, thuế, KBNN.  

Thứ sáu, Cơ sở vật chất và trang bị còn hạn chế; mặc dù ñã ñược 

thành lập gần 3 năm nhưng KTNN khu vực VIII hiện nay vẫn còn 

thuê trụ sở dẫn ñến việc ổn ñịnh tổ chức và thực hiện nhiệm vụ còn 

có những khó khăn nhất ñịnh. Chưa áp dụng ñược tiện ích của các 

phần mềm kiểm toán; chế ñộ chính sách ñãi ngộ cho KTV mặc dù ñã 

ñược quan tâm nhưng so với tính chất ñặc thù của ngành kiểm toán 

còn khó khăn nên khó thu hút ñược nhân tài.  

Thứ bảy, Chưa có quy ñịnh về việc thực hiện kết luận, kiến nghị 

kiểm toán của KTNN do ñó việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán 

tại các ñơn vị, ñịa phương còn chưa nghiêm túc; chất lượng công tác 

quản lý ngân sách chưa ñược củng cố và hoàn thiện một cách tương 
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xứng ở các ñơn vị sau khi ñược kiểm toán. Các sai phạm, lãng phí 

vẫn tiếp tục xảy ra. 

CHƯƠNG 3 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP  

HOÀN THI ỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KI ỂM TOÁN 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KTNN KHU V ỰC VIII 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THI ỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC 

KI ỂM TOÁN NSĐP TẠI KTNN KHU V ỰC VIII 

3.1.1. Yêu cầu ñổi mới quản lý ngân sách liên quan ñến kiểm 

toán ngân sách ñịa phương 

Trước xu thế hội nhập, liên kết phát triển kinh tế trong khu vực 

và toàn cầu hóa, việc ñổi mới về tổ chức quản lý NSNN sẽ trực tiếp 

tác ñộng ñến hoạt ñộng kiểm toán NSĐP.  

Một là, Sự chỉ ñạo quyết liệt của Chính phủ trong ñẩy mạnh phân 

cấp cho chính quyền ñịa phương.  

Hai là, Việc từng bước chuyển quản lý NSNN theo ñầu vào sang 

quản lý theo kết quả ñầu ra ñang ñược Chính phủ áp dụng thí ñiểm, 

thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo chương trình, theo kết quả 

công việc; quy trình lập ngân sách cũng có những thay ñổi theo 

khuôn khổ chi tiêu trung hạn sẽ dẫn tới phương thức quản lý ngân 

sách cũng có những thay ñổi tương ứng.  

Ba là, Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính ñối với các cơ quan nhà nước; về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp 

công lập ngày một ñược khẳng ñịnh và nâng cao sẽ ảnh hưởng ñến cách 

thức tổ chức kiểm toán và sử dụng các loại hình kiểm toán.  

Bốn là, Những tác ñộng trong việc hiện ñại hóa công tác quản lý 

NSNN thông qua việc thực hiện dự án “Cải cách quản lý tài chính 
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công” có thể tác ñộng lớn tới cách thức triển khai công tác kiểm toán 

NSĐP. Dự án xây dựng hệ thống thông tin tích hợp quản lý ngân 

sách và kho bạc (TABMIS) nhằm thay thế hàng loạt các hệ thống 

hiện nay ñể hỗ trợ quá trình ngân sách, kiểm soát, giám sát và kế toán 

ñang ñược triển khai sẽ tác ñộng sâu sắc tới việc tổ chức công tác 

kiểm toán NSĐP, ñòi hỏi KTNN phải chuẩn bị phương án cho việc 

kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin.  

3.1.2. Định hướng hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán tại 

KTNN khu vực VIII 

Thứ nhất, Việc hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán phải gắn 

liền với hoàn thiện tổ chức cơ quan KTNN khu vực VIII theo hướng 

chuyên nghiệp, tập trung nâng cao năng lực kiểm toán, ñảm bảo tính 

ñộc lập trong thực thi nhiệm vụ kiểm toán.  

Thứ hai, Trong phân công nhiệm vụ kiểm toán phải gắn liền với 

việc xác ñịnh mục tiêu kiểm toán, phù hợp với tiến trình ñổi mới quản 

lý hệ thống NSNN theo hướng ñẩy mạnh phân cấp quản lý ngân sách.  

Thứ ba, Áp dụng ña dạng hóa loại hình kiểm toán; hỗ trợ ñắc lực, 

tin cậy cho HĐND trong việc giám sát và quyết ñịnh NSĐP, UBND 

và các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc quản lý, ñiều hành 

và sử dụng ngân sách.  

Thứ tư, Quyết toán ngân sách ñịa phương cần ñược kiểm toán và 

phát hành báo cáo trước khi HĐND phê chuẩn quyết toán nhằm ñảm 

bảo tính kịp thời, hiệu quả của việc cung cấp thông tin.  

Thứ năm, Tăng cường tổ chức công tác kiểm soát chất lượng của 

các cấp kiểm soát trong cuộc kiểm toán ngân sách ñịa phương. 

Thứ sáu, Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN khu vực với 

HĐND và UBND các tỉnh phụ trách trong việc thẩm tra, quyết ñịnh 

và giám sát ngân sách ñịa phương. 
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Thứ bảy, Hoàn thiện và nâng cao số lượng, chất lượng ñội ngũ 

kiểm toán viên. 

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN TỔ CHỨC CÔNG 

TÁC KI ỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KTNN 

KHU VỰC VIII 

3.2.1. Vận dụng ñầy ñủ các loại hình kiểm toán trong kiểm 

toán ngân sách ñịa phương 

Việc chuyển hướng phân bổ NSNN theo tiêu chí ñầu ra ñặt ra 

vấn ñề cần ñánh giá chất lượng của ñầu ra ñối với các ñơn vị nhận và 

sử dụng NSNN, vì vậy KTNN khu vực VIII cần xem việc áp dụng và 

triển khai loại hình kiểm toán hoạt ñộng có tầm quan trọng như kiểm 

toán báo cáo tài chính và kiểm toán tuân thủ hiện nay.  

3.2.2. Hoàn thiện một số nội dung trong quy trình ki ểm toán 

ngân sách ñịa phương  

Bước 1. Chuẩn bị kiểm toán 

Thứ nhất, Xây dựng phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán.  

KTNN khu vực VIII cần xây dựng các tiêu chí, phương pháp 

chọn mẫu các ñối tượng kiểm toán NSNN 

Nhóm 1: gồm một số ñơn vị ñại diện cho các quy mô thu, chi 

ngân sách khác nhau (lớn, trung bình, nhỏ) và ñược xác ñịnh là nhóm 

có rủi ro kiểm toán cao. Đối với nhóm này, ñoàn kiểm toán sẽ kiểm 

toán tương ñối toàn diện về tổng thể cũng như các ñơn vị trực thuộc. 

Nhóm 2: gồm một số ñơn vị ñại diện cho các quy mô thu, chi 

ngân sách khác nhau (lớn, trung bình, nhỏ) và ñược xác ñịnh là nhóm 

có rủi ro kiểm toán trung bình. Đối với nhóm này, ñoàn kiểm toán chỉ 

tập trung kiểm toán những ñơn vị và các nội dung kiểm toán có rủi ro 

tương ñối cao. 
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Nhóm 3: gồm các ñơn vị còn lại có rủi ro kiểm toán thấp. Đối với 

nhóm này, ñoàn kiểm toán chỉ tập trung kiểm toán những nội dung 

kiểm toán có rủi ro tương ñối lớn. 

Thứ hai, Đổi mới công tác lập kế hoạch kiểm toán, kế hoạch 

kiểm toán phải hướng vào những vấn ñề trọng ñiểm về quản lý 

NSĐP. Từng bước xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc kiểm toán 

chuyên ñề và kiểm toán hoạt ñộng. 

Thứ ba, Cần dành một năng lực thích ñáng ñể giúp HĐND, 

UBND trong việc ban hành các quyết ñịnh về tài chính ngân sách, 

ban hành chính sách, trong việc phê chuẩn dự toán, quyết toán ngân 

sách, giám sát và quản lý ngân sách.  

Bước 2. Thực hiện kiểm toán 

Thứ nhất, Xây dựng hướng dẫn và cụ thể hóa các ñánh giá hệ thống 

KSNB và xác ñịnh trọng yếu ñối với từng ñối tượng kiểm toán NSĐP. 

Một là, Đối với ñánh giá hệ thống KSNB cần hoàn thiện việc xác 

ñịnh các yêu cầu cơ bản của hệ thống KSNB, từ ñó sẽ giúp KTV 

ñánh giá ñược tính hiệu lực của hệ thống KSNB và xác ñịnh các rủi 

ro kiểm soát là cao, thấp hay trung bình ñể ñề ra các phép thử nghiệm 

phù hợp, áp dụng trong suốt quá trình thực hành kiểm toán. 

Hai là, Xác ñịnh trọng yếu kiểm soát ñối với từng ñối tượng 

kiểm toán.  

Thứ hai, Về nội dung kiểm toán cần rà soát và cập nhật ñồng bộ 

với các cơ chế, chính sách của nhà nước mới ban hành. 

Thứ ba, Chú trọng kiểm toán tại các cơ quan quản lý tổng hợp ñể 

ñịnh hướng cho việc kiểm toán các ñơn vị dự toán và chia nhỏ theo 

các chuyên ñề kiểm toán NSĐP. 

Thứ tư, Nâng cao chất lượng trong việc lập hồ sơ kiểm toán tại 

các cơ quan quản lý tổng hợp. 
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Bước 3. Lập và gửi báo cáo kiểm toán 

Thứ nhất, Hoàn thiện về kết cấu, nội dung báo cáo kiểm toán. 

Báo cáo kiểm toán cần ñược sửa ñổi, thiết kế theo hình thức và 

nội dung sau:  

Phần I. Tính ñúng ñắn, trung thực của Báo cáo quyết toán;  

Phần II. Kết quả kiểm toán, kết luận và kiến nghị của KTNN.  

Trong ñó phần kết quả kiểm toán, kết luận và kiến nghị kiểm 

toán cần trình bày ý kiến ñánh giá, nhận xét về quyết toán NSĐP mà 

KTNN thực hiện kiểm toán gắn liền với kiến nghị kiểm toán. Nội 

dung ñề cập phải ñược trình bày dễ hiểu, chỉ bao gồm thông tin ñược 

các bằng chứng thuyết phục khẳng ñịnh, phải ñộc lập, khách quan, 

không thiên vị và có tính chất xây dựng. 

Thứ hai, Nâng cao trách nhiệm thẩm ñịnh báo cáo kiểm toán của 

Hội ñồng cấp vụ và trách nhiệm xét duyệt báo cáo kiểm toán của 

Kiểm toán trưởng.  

Bước 4. Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán 

KTNN khu vực VIII cần thực hiện các giải pháp cụ thể sau: 

Một là, Xây dựng tiêu chí lựa chọn ñối tượng kiểm tra tình hình 

thực hiện kiến nghị kiểm toán. Yêu cầu các ñơn vị cung cấp các bằng 

chứng về việc thực hiện kiến nghị (nếu có), ñặc biệt là các khoản 

KTNN ñề nghị nộp NSNN. Việc lựa chọn các ñơn vị ñể kiểm tra việc 

thực hiện kiến nghị phải căn cứ chủ yếu vào các tài liệu ñược cung cấp. 

Hai là, Phân công theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kết luận 

kiểm toán của từng ñịa phương cho từng KTV hoặc nhóm KTV phụ 

trách thuộc Phòng Tổng hợp ñể phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm 

toán nhằm thu thập thông tin mang tính hệ thống, xuyên suốt làm 

bằng chứng cho các nhận xét ñánh giá và báo cáo kịp thời thông tin 

cho KTNN và các ñối tượng có liên quan khi có yêu cầu.  
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Ba là, Cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý của ñối tượng 

kiểm toán, với HĐND trong việc theo dõi thực hiện kết luận và kiến 

nghị kiểm toán, cung cấp thông tin về vấn ñề không thực hiện kiến 

nghị kiểm toán.  

Bốn là, Tổ chức công khai các ñơn vị không thực hiện nghiêm 

túc kiến nghị kiểm toán trên các phương tiện thông tin ñại chúng, 

website của KTNN hoặc họp báo.  

Năm là, Tổ chức rút kinh nghiệm sau khi có kết quả kiểm tra việc 

thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán, xem ñây là một trong những 

biện pháp quan trọng ñể nâng cao chất lượng kiểm toán NSĐP. 

3.2.3. Bổ sung các mẫu biên bản kiểm toán ngân sách ñịa 

phương tại các cơ quan tổng hợp  

Do KTNN chưa quy ñịnh mẫu biên bản kiểm toán thống nhất khi 

thực hiện kiểm toán tại các cơ quan quản lý tổng hợp như Sở tài 

chính, Cục thuế, KBNN nên việc lập biên bản kiểm toán tại các ñoàn 

kiểm toán còn chưa thống nhất.  

3.2.3.1. Bổ sung mẫu biên bản kiểm toán tại Sở Tài chính  

Kết cấu Biên bản kiểm toán tại Sở Tài chính phải thể hiện ñược 

nội dung ñánh giá, xác nhận công tác quản lý tài chính ngân sách 

theo chức năng, nhiệm vụ và công tác lập báo cáo quyết toán ngân 

sách ñịa phương. 

3.2.3.2. Bổ sung mẫu biên bản kiểm toán tại Cục thuế tỉnh  

Kết cấu Biên bản kiểm toán tại Cục thuế phải thể hiện ñược nội 

dung ñánh giá, xác nhận công tác quản lý thu ngân sách trên ñịa bàn 

theo chức năng, nhiệm vụ và công tác lập báo cáo quyết toán thu. 

3.2.3.3. Bổ sung mẫu biên bản kiểm toán tại KBNN tỉnh  
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Kết cấu Biên bản kiểm toán tại KBNN phải thể hiện ñược nội dung 

ñánh giá, xác nhận công tác quản lý quỹ ngân sách và quỹ tài chính khác 

theo chức năng, nhiệm vụ và công tác lập báo cáo quyết toán. 

3.2.4. Tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt ñộng kiểm toán 

Kiểm soát chất lượng kiểm toán ñược xem là một khâu không thể 

thiếu trong quy chế tổ chức và hoạt ñộng của ñoàn kiểm toán nhằm 

ñảm bảo kết quả kiểm toán ñạt mục tiêu ñã ñề ra, ñáp ứng ñộ tin cậy 

của các ñối tượng sử dụng các thông tin ñược kiểm toán. Một số biện 

pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán ñó là: 

Thứ nhất, Các ñoàn kiểm toán cần chú trọng việc tự kiểm soát 

trong nội bộ ñoàn kiểm toán ñối với giai ñoạn thực hiện kiểm toán. 

Kiểm toán trưởng ñẩy mạnh việc kiểm soát chất lượng kiểm toán, nhất 

là việc thực hiện mục tiêu kiểm toán và thu thập bằng chứng kiểm toán. 

Tổ trưởng giám sát tiến ñộ công việc, các thủ tục kiểm toán, các 

phương pháp KTV áp dụng ñể thu thập bằng chứng kiểm toán; soát xét 

lại tính ñầy ñủ, thích hợp và tin cậy của bằng chứng kiểm toán, những 

nhận xét ñánh giá của KTV về các phần hành kiểm toán ñược giao. 

Trưởng ñoàn kiểm toán xét duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết làm 

căn cứ ñể tổ kiểm toán thực hiện và là căn cứ ñể kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng kiểm toán, mọi thay ñổi so với kế hoạch kiểm toán phải 

có ý kiến của trưởng ñoàn kiểm toán. Lãnh ñạo ñoàn kiểm toán cần 

tham gia trực tiếp với các tổ kiểm toán ñể xem xét, xác ñịnh các trọng 

yếu kiểm toán từ ñó bổ sung kịp thời những nội dung quan trọng 

chưa ñược xác ñịnh trong kế hoạch kiểm toán và ñiều chỉnh những 

nội dung kế hoạch không phù hợp với thực tế ñơn vị ñược kiểm toán, 

qua ñó ñịnh hình những nội dung chủ yếu của báo cáo kiểm toán. 

Hoạt ñộng này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những 
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nhân tố cơ bản ñạt ñược mục tiêu kiểm toán và ñảm bảo chất lượng 

báo cáo kiểm toán NSĐP.  

Kiểm toán trưởng ñẩy mạnh hoạt ñộng kiểm soát chất lượng cuộc 

kiểm toán qua việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán, kiểm tra việc thực 

hiện kế hoạch, xét duyệt báo cáo kiểm toán.  

Thứ hai, Xây dựng các phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm 

toán. Cụ thể: Phương pháp kiểm tra; phương pháp ñối chiếu, xác 

nhận; phương pháp phỏng vấn; phương pháp ñiều tra; phương pháp 

ñánh giá kết quả; phương pháp thu thập thông tin từ ñơn vị ñược 

kiểm toán...  

Thứ ba, Trong phân công nhiệm vụ kiểm toán hàng năm cần bố 

trí trưởng ñoàn và cán bộ khung trong ñoàn ngay từ khâu khảo sát lập 

kế hoạch kiểm toán ñể các trưởng ñoàn kiểm toán trực tiếp chỉ ñạo, 

nắm bắt ñầy ñủ các mục tiêu, nội dung, trọng yếu kiểm toán. 

3.2.5. Tăng cường phối hợp với UBND và HĐND  

Thứ nhất, Đối với HĐND tỉnh & UBND tỉnh 

- Phối hợp trong việc cung cấp thông tin và tài liệu liên quan. 

- Phối hợp về nhân sự trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm 

vụ ñược giao.  

Thứ hai, Với các cơ quan chức năng có liên quan khác như các 

cơ quan thanh tra, kiểm tra khác tại ñịa phương thông qua việc cung 

cấp, trao ñổi và chia sẻ thông tin lẫn nhau ñể khắc phục sự chồng 

chéo và tăng cường hiệu quả của công tác phối hợp.  

Thứ ba, Hoàn thiện cơ chế phối hợp, trao ñổi thông tin giữa các 

ñơn vị ñược giao nhiệm vụ kiểm toán ngân sách trong toàn ngành 

Trong thực tế những năm vừa qua, việc phối hợp triển khai giữa 

các KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực còn nhiều hạn chế và 

thực tế không ñạt ñược tính hiệu quả của công tác kiểm toán; việc 
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cung cấp thông tin, trao ñổi kinh nghiệm kiểm toán không thành hệ 

thống và chưa khoa học. Vì vậy, cần tăng cường cơ chế phối hợp 

giữa các KTNN khu vực, KTNN chuyên ngành và các ñơn vị tham 

mưu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, phân giao nhiệm vụ kiểm 

toán cần rõ ràng từ khi phân công kế hoạch kiểm toán năm.  

3.2.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

ñộng kiểm toán 

Những tác ñộng trong việc hiện ñại hóa công tác quản lý NSNN 

thông qua việc thực hiện dự án “Cải cách quản lý tài chính công” của 

Chính phủ có thể tác ñộng lớn tới cách thức triển khai kiểm toán. 

Việc lập kế hoạch kiểm toán, xem xét và ñánh giá thông tin, thực 

hiện thu thập bằng chứng kiểm toán ban ñầu có thể ñược truy cập tại 

chỗ thông qua hệ thống TABMIS, ñòi hỏi phải khẩn trương chuẩn bị 

phương án cho việc kiểm toán NSNN trong môi trường công nghệ 

thông tin, sử dụng các phương pháp kiểm toán hiện ñại trong kiểm 

toán ngân sách.  

3.2.7. Hoàn thiện tổ chức ñoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và 

chính sách sử dụng cán bộ, nâng cao năng lực kiểm toán viên. 

Một là, Đoàn kiểm toán cần ñược tổ chức cân ñối về khả năng 

của KTV trong lĩnh vực thu, chi thường xuyên, chi ñầu tư XDCB.         

Hai là, Đối với kiểm toán ngân sách cấp huyện cần bố trí nhân sự 

theo phòng nghiệp vụ nhằm gắn kết trách nhiệm quản lý hành chính 

và quản lý chuyên môn ñể các thành viên trong phòng tiếp xúc, học 

tập và nhận xét lẫn nhau làm cơ sở cho bình xét thi ñua cuối năm. 

Ba là, Linh hoạt trong ñiều ñộng nhân sự giữa các tổ kiểm toán 

ñể cân ñối nhiệm vụ kiểm toán trong một số trường hợp cần thiết.  

Bốn là, Tổ trưởng tổ kiểm toán phải là những KTV thực sự có 

năng lực, tâm huyết với nghề, có khả năng phân tích, tổng hợp, tổ chức 
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quản lý ñiều hành, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn ñược phân công. Cương quyết không bố trí làm 

nhiệm vụ Tổ trưởng ñối với những KTV có ñủ tiêu chuẩn quy ñịnh 

nhưng năng lực chuyên môn hạn chế, thiếu tâm huyết với ngành. 

Năm là, Các tổ kiểm toán tại các ñơn vị tổng hợp ngân sách phải 

là tổ có nhiều KTV nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, chú trọng ñến 

khả năng phân tích và lập báo cáo kiểm toán của các thành viên trong 

tổ kiểm toán.  

Sáu là, Nhiệm vụ của các phó trưởng ñoàn kiểm toán cần ñược 

phân công một cách rõ ràng; một số ñoàn kiểm toán quy mô lớn phó 

trưởng ñoàn kiểm toán nên chuyên trách theo các nội dung nhằm 

ñảm bảo tính chuyên môn hóa trong quá trình ñiều hành kiểm toán. 

Bảy là, Việc trao ñổi, cung cấp thông tin giữa các tổ kiểm toán 

cần ñược duy trì thường xuyên hơn nhằm ñảm bảo tính nhất quán 

trong xử lý thông tin, hạn chế những sai sót hoặc không công bằng 

trong xử lý.  

3.3. KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 

Để các giải pháp nêu trên ñược thực hiện trong thời gian tới, ñòi 

hỏi phải có sự quan tâm từ phía Nhà nước và sự phấn ñấu, nổ lực 

trong nội bộ ngành KTNN. Do ñó, tác giả Luận văn xin ñưa ra một 

số kiến nghị cụ thể như sau: 

3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp lý ñảm bảo tính ñồng bộ, 

thống nhất 

Một là, Hoàn thiện Luật KTNN và các luật có liên quan ñể phân 

ñịnh rõ vị trí, chức năng của KTNN với các cơ quan Thanh tra, kiểm 

tra, giám sát của nhà nước.  

Hai là, Sửa ñổi, bổ sung Luật NSNN, nhất là cần quy ñịnh về 

thời hạn lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp sớm hơn so 
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với hiện nay ñể tạo ñiều kiện về mặt thời gian cho công tác kiểm 

toán; quy ñịnh cụ thể những nội dung ñược phép chi chuyển nguồn, 

những nội dung chi ñược sử dụng dự phòng và trường hợp cụ thể 

ñược sử dụng ngân sách cấp này hỗ trợ cho ngân sách cấp khác; rút 

ngắn thời gian chỉnh lý quyết toán. 

Ba là, Bổ sung dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật về chế tài 

ñối với các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy 

ñịnh của Luật KTNN.  

Bốn là, KTNN tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt ñộng 

kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán. 

Năm là, Đảm bảo các ñiều kiện cần thiết và kinh phí hoạt ñộng 

cho KTNN, có chế ñộ ñãi ngộ phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng kiểm 

toán của KTV.  

3.3.2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và chức năng 

nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán NSĐP 

Việc nhận thức ñúng, ñầy ñủ về mục ñích, chức năng và nhiệm vụ 

của KTNN sẽ tránh ñược sự can thiệp không ñúng luật ñối với hoạt 

ñộng chuyên môn của KTV nhằm ñảm bảo tính ñộc lập cao nhất, ở 

mức ñộ có thể của KTV, ñồng thời có sự hợp tác, phối hợp tích cực, 

chủ ñộng của ñơn vị ñược kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan với các ñoàn kiểm toán, tổ kiểm toán trong hoạt ñộng KTNN. 

 

KẾT LUẬN 

Hoạt ñộng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước nói chung và 

Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII nói riêng ñã ñược xã hội công 

nhận và khẳng ñịnh tính cần thiết và vai trò của nó với mục tiêu kiểm 

tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng và ñiều hành ngân sách. Tuy 

nhiên, công tác kiểm toán ngân sách ñịa phương cũng phải ñối mặt 
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với nhiều vấn ñề phát sinh, nhất là năng lực hoạt ñộng, sử dụng các 

phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thực hiện các bước của 

quy trình kiểm toán NSNN và sử dụng các loại hình kiểm toán. 

Bằng lý luận và thực tiễn, Luận văn ñã ñặt ra và ñề xuất tương 

ñối ñầy ñủ hướng hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán tại Ki ểm 

toán Nhà nước khu vực VIII: 

Thứ nhất, Phân tích và làm rõ bản chất của NSNN, các ñặc ñiểm 

cơ bản của quản lý NSNN, các chức năng của kiểm toán, bản chất 

của các loại hình kiểm toán áp dụng trong kiểm toán NSNN, các 

bước công việc theo quy trình kiểm toán ngân sách. 

Thứ hai, Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kiểm toán ngân 

sách ñịa phương tại KTNN khu vực VIII và nêu lên những mặt hạn 

chế trong tổ chức công tác kiểm toán ngân sách ñịa phương. Đây là 

cơ sở ñề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán 

ngân sách ñịa phương tại KTNN khu vực VIII. 

Thứ ba, Trên cơ sở lý luận, phân tích xu thế cải cách quản lý 

NSNN, phân tích các vấn ñề ñang ñặt ra ñối với kiểm toán ngân sách 

ñịa phương, Luận văn ñưa ra 7 nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức 

công tác kiểm toán ngân sách ñịa phương tại KTNN khu vực VIII. 

Thứ tư, Kết quả nghiên cứu của Luận văn ñang ñược triển khai 

áp dụng thực tế vào tổ chức công tác kiểm toán ngân sách ñịa phương 

tại Ki ểm toán Nhà nước khu vực VIII. 

Mặc dù ñã rất cố gắng nhưng do ñiều kiện thời gian và kiểm toán 

NSĐP là một vấn ñề rất rộng nên quá trình nghiên cứu không tránh 

khỏi những sai sót, tác giả mong nhận ñược sự góp ý của các Thầy, 

Cô giáo và các bạn ñồng nghiệp ñể Luận văn ñược hoàn chỉnh hơn./. 


