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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thanh tra, kiểm tra tài chính là chức năng cũng như công cụ 

thiết yếu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, 

đồng thời cũng là biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện và xử lý 

những hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính.  

Hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính trong thời gian qua 

không chỉ có những đóng góp đáng kể vào việc phòng chống tham 

nhũng, lãng phí, thất thoát Ngân sách Nhà nước mà còn đóng góp 

một phần không thể thiếu trong việc thực hiện các biện pháp để đạt 

được các mục tiêu về kinh tế xã hội.Tuy nhiên, công tác thanh tra, 

kiểm tra còn có nhiều hạn chế, đòi hỏi phải được nghiên cứu nhằm 

cải tiến, đổi mới và hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

đặt ra.  

Nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề này, tôi đã chọn đề tài: 

“Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động thanh 

tra, kiểm tra thu chi Ngân sách Nhà nước tại Thanh tra tỉnh Quảng 

Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về phương pháp, kỹ thuật thanh tra, 

kiểm tra tài chính đang áp dụng tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam và 

phương pháp, kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính. Thông qua kết 

quả nghiên cứu, đề xuất vận dụng một số các phương pháp và  kỹ 

thuật kiểm toán vào hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra thu chi 

NSNN tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu các văn bản quy định 

về thanh tra, kiểm tra thu chi NSNN; Các hồ sơ thanh tra, kiểm tra 

thu chi NSNN tại các cơ quan, đơn vị do Thanh tra tỉnh Quảng Nam 

quản lý qua các năm; Các phương pháp, kỹ thuật thanh tra, kiểm tra 

thu chi ngân sách nhà nước được áp dụng Thanh tra tỉnh Quảng 

Nam. 

- Phạm vi nghiên cứu: Thanh tra tỉnh Quảng Nam 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu 

trường hợp. Để khảo sát về thực trạng áp dụng các phương pháp, kỹ 

thuật thanh tra, kiểm tra, Tác giả sử dụng phương pháp phỏng vấn 

trực tiếp đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh và cán bộ thanh tra phòng 

nghiệp vụ 1 và nghiên cứu hồ sơ thanh tra kinh tế xã hội tại Thanh 

tra tỉnh Quảng Nam. 

5. Bố cục đề tài 

Luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi 

ngân sách nhà nước và phương pháp, kỹ thuật kiểm toán. 

Chương 2: Thực trạng về công tác thanh tra, kiểm tra thu chi 

ngân sách nhà nước tại cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Nam. 

Chương 3: Một số giải pháp vận dụng phương pháp, kỹ thuật 

kiểm toán vào công tác thanh tra, kiểm tra thu chi Ngân sách Nhà 

nước tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tính tới thời điểm hiện nay, những đề tài nghiên cứu về vận 

dụng phương pháp kiểm toán vào công tác thanh tra, kiểm tra thu chi 

ngân sách nhà nước cụ thể là không có. Chỉ có một vài bài báo viết 

về những hạn chế, bất cập trong công tác thanh tra tài chính ngân 
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sách và nêu ra một vài giải pháp chung. Tuy nhiên, về vấn đề ngân 

sách nhà nước đã có nhiều Tác giả nghiên cứu về hoạt động kiểm 

toán ngân sách, về vấn đề thanh tra lại có nhiều đề tài đề cập đến 

công tác thanh tra Thuế. Ngoài ra, còn có nhiều văn bản hướng dẫn 

của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động thanh 

tra. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT 

KIỂM TOÁN 

1.1. TỔNG QUAN VỀ THANH TRA, KIỂM TRA THU CHI 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước 

NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong 

một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà 

nước [2]. 

1.1.2. Khái niệm về thanh tra, kiểm tra thu chi ngân sách 

nhà nước 

a. Khái niệm về thanh tra 

“ Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo 

trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”[3] 

b. Đặc điểm của thanh tra 

c. Phân loại hoạt động thanh tra: 

d. Khái niệm về thanh tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà 

nước 

Thanh tra, kiểm tra thu chi NSNN là một loại hình thanh tra 

chuyên ngành về lĩnh vực tài chính, nó là một khâu của quá trình 

quản lý, do vậy nó có đầy đủ những nội dung của hoạt động thanh 

tra, kiểm tra nói chung song nó cũng có những đặc thù riêng. 
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1.1.3. Mục đích và nguyên tắc hoạt động của thanh tra, kiểm 

tra thu chi ngân sách nhà nước 

a. Mục đích 

b. Nguyên tắc hoạt động 

1.1.4. Nội dung thanh tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà 

nước 

a. Thanh tra, kiểm tra việc lập dự toán ngân sách nhà nước 

b. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước 

c. Thanh tra việc quyết toán ngân sách 

1.2. PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT THANH TRA, KIỂM TRA 

THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.2.1. Phương pháp áp duṇg trong hoạt động thanh tra, kiểm 

tra thu chi ngân sách nhà nước 

-  Phương pháp đối chiếu, so sánh 

-   Phương pháp kiểm kê 

- Phương pháp điều tra 

1.2.2. Kỹ thuâṭ thanh tra, kiểm tra phát hiêṇ sai phạm 

a. Kỹ thuâṭ phân tích 

b. Kỹ thuâṭ kiểm tra tài liêụ 

c. Kỹ thuâṭ xác nhâṇ thông tin bên thứ ba 

d. Kỹ thuâṭ phỏng vấn 

e. Kỹ thuật tính toán 

1.3. PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KIỂM TOÁN VÀ KHẢ 

NĂNG VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM 

TRA THU CHI NSNN 

1.3.1. Phương pháp, kỹ thuật kiểm toán 

a. Phương pháp kiểm toán 

a.1. Phương pháp kiểm toán chứng từ 
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a.1.1. Phương pháp kiểm tra cân đối 

a.1.2. Phương pháp đối chiếu trực tiếp 

a.1.3. Phương pháp đối chiếu logic 

a.2. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ 

a.2.1. Phương pháp kiểm kê 

a.2.2. Phương pháp thực nghiệm 

a.2.3. Phương pháp điều tra 

b. Kỹ thuật kiểm toán 

b.1. Kỹ thuật đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 

b.1.1. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị 

❖ Tìm hiểu về môi trường kiểm soát 

❖ Tìm hiểu về đánh giá rủi ro 

❖ Tìm hiểu về thông tin và truyền thông 

❖ Tìm hiểu về các hoạt động kiểm soát 

❖ Tìm hiểu về việc giám sát 

b.1.2. Các phương pháp tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ 

b.1.3. Mô tả hệ thống Kiểm soát nội bộ trên giấy tờ làm việc 

b.1.4. Đánh giá rủi ro kiểm soát  

b.1.5. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 

b.1.6. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm 

cơ bản 

b.2. Vận dụng các phương pháp kiểm toán vào kỹ thuật 

thu thập bằng chứng kiểm toán  

b.2.1. Kiểm tra 

❖ Kiểm tra vật chất 

❖ Kiểm tra tài liệu 

b.2.2. Quan sát 

b.2.3. Xác nhận 
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b.2.4. Điều tra 

b.2.5. Tính toán 

b.2.6. Phân tích 

b.3. Kỹ thuật chọn lấy mẫu kiểm toán   

b.3.1. Mô hình chọn mẫu 

b.3.2. Các phương pháp lựa chọn các phần tử của mẫu 

❖ Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 

❖ Phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên 

1.3.2. Đặc điểm tương đồng giữa phương pháp kỹ thuật kiểm 

toán với phương pháp kỹ thuật thanh tra, kiểm tra thu chi 

NSNN. 

Thứ nhất, người thực hiện kiểm toán hay kiểm tra, thanh tra độc 

lập với khách thể.  

Thứ hai, kiểm toán và thanh tra đều nhằm xác định và báo cáo 

về mức độ phù hợp giữa những thông tin được kiểm tra với các 

chuẩn mực đã được thiết lập.  

Thứ ba, cả hai phương pháp đều đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch 

thanh tra (kế hoạch kiểm toán), xây dựng cách thức tiếp cận thông 

tin, thu thập thông tin và có các kỹ thuật xử lý thông tin tương đồng 

nhau nhằm tìm ra sai sót.  

1.3.3. Ưu điểm của phương pháp, kỹ thuật kiểm toán so với 

phương pháp, kỹ thuật thanh tra, kiểm tra thu chi NSNN 

- Được hướng dẫn chi tiết, rõ ràng cho từng trường hợp cụ thể, 

và có thể áp dụng cho tất cả các giai đoạn của quá trình kiểm toán. 

- Trong mỗi kỹ thuật kiểm toán được phân ra nhiều kỹ thuật nhỏ 

hơn, giúp KTV sẽ lựa chọn kỹ thuật phù hợp từng năng lực bản thân 

nhưng vẫn phát hiện được nhiều gian lận. 
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-  Có nhiều kỹ thuật giúp KTV tiết kiệm được thời gian kiểm 

toán và cho bằng chứng có độ tin cậy cao như: kỹ thuật kiểm tra vật 

chất (kiểm kê), kỹ thuật quan sát, kỹ thuật đánh giá hệ thống 

KSNB… 

1.3.4. Khả năng vận dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán 

vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi NSNN 

Việc vận dụng cần tuân theo những nguyên tắc sau: 

- Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán và công tác 

kiểm tra, thanh tra thu chi NSNN cần phải dực trên cơ sở quy định 

của các quy trình kiểm tra, thanh tra đã được ban hành. 

- Các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán mà tác giả đề xuất vận 

dụng vào công tác kiểm tra, thanh tra thu chi NSNN không thay thế 

hoàn toàn cho các phương pháp thanh tra đã được hướng dẫn tại quy 

trình kiểm tra, thanh tra thu chi NSNN mà chỉ mang tính chất bổ sung 

cho những phương pháp và kỹ thuật kiểm tra, thanh tra hiện hành 

nhằm tăng khả năng phát hiện gian lận và sai sót, giảm rủi ro trong 

công tác kiểm tra, thanh tra xuống mức thấp nhất có thể. 

- Quá trình vận dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán 

vào công tác kiểm tra, thanh tra thu chi NSNN phải không ngừng 

hoàn thiện để phù hợp với từng thời điểm thực trạng quản lý tài 

chính do sự biến đổi không ngừng của các hành vi vi phạm theo thời 

gian. 

 



9 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong Chương này, luận văn tập trung làm rõ lý luận tổng 

quan, nội dung và các phương pháp, kỹ thuật trong công tác thanh 

tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Luận văn cũng 

đã đề cập đến các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán Báo cáo tài 

chính và nói lên được những điểm tương đồng giữa phương pháp, 

kỹ thuật kiểm toán với phương pháp kỹ thuật thanh tra, kiểm tra. 

Từ đó, luận văn đề cập đến khả năng vận dụng các phương pháp, 

kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi 

NSNN và đưa ra những nguyên tắc để vận dụng một cách hiệu 

quả mà không làm mất đi bản chất của hoạt động thanh tra, kiểm 

tra. 

Những cơ sở lý luận trong Chương 1 chính là cơ sở cho việc 

thực hiện nghiên cứu luận văn của tác giả về: Vận dụng các phương 

pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi 

Ngân sách Nhà nước tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THANH TRA TỈNH 

QUẢNG NAM 

2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ THANH TRA TỈNH 

QUẢNG NAM 

2.1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức  

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam 

a.  Chức năng: 

b. Nhiệm vụ:  

2.2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM 

TRA THU CHI NSNN TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 

2.2.1. Quy trình thanh tra, kiểm tra 

a. Lưu đồ 

b. Mô tả 

b.1. Lập kế hoạch thanh tra hằng năm 

b.1.1. Quyết định thanh tra 

b.1.2. Chuẩn bị thanh tra, lập kế hoạch cuộc thanh tra 

b.1.3. Phê duyệt kế hoạch cuộc thanh tra 

b.1.4. Công bố quyết định thanh tra, giao nhận hồ sơ 

b.1.5. Tiến hành thanh tra; lập báo cáo từng phần 

b.1.6. Kết thúc cuộc thanh tra; xây dựng báo cáo kết quả 

thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra 

b.1.7. Ký ban hành kết luận thanh tra 

b.1.8. Công bố kết luận thanh tra 

b.1.9. Thực hiện kết luận thanh tra 

b.1.10. Theo dõi thực hiện và giải quyết khiếu nại (nếu có) 
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b.1.11. Hoàn tất hồ sơ; họp rút kinh nghiệm 

b.1.12. Lưu hồ sơ 

2.2.2. Phương pháp, kỹ thuật thanh tra, kiểm tra 

a. Phương pháp thanh tra, kiểm tra 

a.1. Phương pháp đối chiếu, so sánh 

a.2. Phương pháp điều tra 

b. Kỹ thuật thanh tra, kiểm tra 

b.1. Kỹ thuật phỏng vấn 

b.2. Kỹ thuật kiểm tra tài liệu 

b.3. Kỹ thuật phân tích 

b.4. Kỹ thuật lựa chọn phần tử thanh tra, kiểm tra  

b.5. Kỹ thuật tính toán  

b.6. Kỹ thuâṭ xác nhâṇ thông tin bên thứ ba 

2.3. MINH HỌA CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU 

CHI NSNN TẠI XÃ XYZ DO THANH TRA TỈNH QUẢNG 

NAM THỰC HIỆN 

Phần mình họa này được lấy từ cuộc thanh tra quản lý kinh tế, 

ngân sách nhà nước tại xã XYZ do Thanh tỉnh Quảng Nam thực 

hiện. Thời điểm thanh tra: Từ 01/01/2013 đến 31/12/2014. Nội dung 

thanh tra cụ thể như sau: 

2.3.1. Chuẩn bị và quyết định thanh tra 

a. Thu thập thông tin 

Để có được những thông tin về tình hình quản lý tài chính 

NSNN của xã XYZ, Thanh tra tỉnh Quảng Nam sử dụng phương 

pháp điều tra để thu thập thông tin. 
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b. Ban hành quyết định thanh tra 

c. Lập kế hoạch thanh tra, phê duyệt kế hoạch thanh tra 

d. Họp đoàn phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra 

e. Thông báo việc công bố quyết định thanh tra; yêu cầu đối 

tượng thanh tra báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ cho cuộc thanh tra 

2.3.2. Tiến hành thanh tra, kiểm tra 

a. Công bố quyết định thanh tra 

b. Thực hiện thanh tra 

Bước 1: Đoàn thanh tra sử dụng kết hợp các phương pháp điều 

tra, đối chiếu và so sánh để nghiên cứu, phân tích, xem xét, xử lý 

thông tin và số liệu từ đó phát hiện những vấn đề có mâu thuẫn; nhận 

định những việc làm đúng, những sai phạm, những sơ hở, bất cập 

của cơ chế, chính sách, chế độ; làm rõ bản chất, nguyên nhân và 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm. Đối với cuộc 

thanh tra quản lý tài chính ngân sách tại xã XYZ, thanh tra viên tiến 

thành thực hiện thanh tra, kiểm tra như sau: 

b.1. Thanh tra việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ về tài 

chính 

Thanh tra việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, Đoàn thanh tra 

sử dụng kỹ thuật chủ yếu là kiểm tra tài liệu kết hợp với kỹ thuật 

phỏng vấn.  

b.2. Thanh tra việc lập dự toán ngân sách 

Kỹ thuật thanh tra được sử dụng chủ yếu là kiểm tra tài liệu và 

phân tích. 

b.3. Thanh tra việc thực hiện dự toán 

b.3.1. Thanh tra việc chấp hành dự toán thu chi NSNN 

Trong kiểm tra việc chấp hành dự toán thu chi NSNN, Thanh tra 

tỉnh Quảng Nam sử dụng kỹ thuật phân tích để thực hiện kiểm tra, 
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đánh giá công tác chấp hành các chỉ tiêu dự toán NSNN của xã XYZ, 

cụ thể như sau: 

❖ Chấp hành dự toán thu NSNN: 

Phương pháp, kỹ thuật thanh tra, kiểm tra: 

- Thanh tra viên lập bảng tổng hợp số liệu tình hình về thực hiện 

thu ngân sách trong kỳ thanh tra của xã. 

- Xác định số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm thực hiện được của 

từng chỉ tiêu; so với dự toán thu UBND huyện giao, HĐND xã quyết 

định, UBND địa phương giao. 

- Phân tích nguyên nhân thực hiện đạt hoặc không đạt dự toán 

thu ngân sách được giao. 

❖ Chấp hành dự toán chi NSNN: 

Phương pháp, kỹ thuật thanh tra, kiểm tra: 

- Thanh tra viên lập bảng tổng hợp số liệu tình hình về thực hiện 

chi ngân sách của địa phương trong kỳ thanh tra. 

- Xác định số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm thực hiện được của 

từng chỉ tiêu; so với dự toán thu UBND tỉnh giao, HĐND huyện 

quyết định, UBND huyện giao. 

- Đánh giá mức độ thực hiện về tổng số và từng chỉ tiêu chi ngân 

sách.  

b.3.2. Thanh tra công tác quản lý, điều hành thu chi NSNN 

Trong bước này, thanh tra viên áp dụng các phương pháp, kỹ 

thuật thanh tra như: đối chiếu, so sánh, kiểm tra tài liệu, xác nhận, 

chọn mẫu, tính toán lại để tìm ra sai phạm và kết luận về công tác 

quản ý, điều hành thu chi NSNN. Cụ thể như: 

❖ Công tác quản lý, điều hành thu NSNN 

➢ Thu từ nguồn kinh phí ngân sách cấp 

➢ Nguồn thu khác theo quy định 
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❖ Công tác quản lý, điều hành chi NSNN 

➢ Thanh tra việc quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản 

➢ Thanh tra việc quản lý chi thường xuyên 

Bước 2: Sau khi thống nhất về số liệu do thanh tra viên thực 

hiện kiểm tra trên biên bản làm việc, Chủ tịch UBND và kế toán xã 

XYZ ký vào biên bản làm việc về tình hình, số liệu theo từng nội 

dung, sự việc dự kiến kết luận. 

Bước 3: Củng cố chứng cứ, cơ sở pháp lý để kết luận đúng, sai, 

nguyên nhân sai phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với 

từng sai phạm. 

Bước 4: Hoàn thiện số liệu, chứng cứ 

2.3.3. Kết thúc thanh tra 

a. Báo cáo kết quả thanh tra 

b. Xây dựng kết luận thanh tra 

c. Kết luận thanh tra và lưu hành kết luận thanh tra 

d. Bàn giao, lưu trữ hồ sơ thanh tra 

2.4. ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KỸ 

THUẬT THANH TRA VÀO CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM 

TRA THU CHI NSNN TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 

2.4.1. Ưu điểm 

- Thanh tra tỉnh Quảng Nam áp dụng quy trình thanh tra NSNN 

theo quy trình hướng dẫn thanh tra tài chính của Bộ Tài chính nên 

việc áp dụng các kỹ thuật thanh tra được tất cả các cán bộ thanh tra 

trong Thanh tra tỉnh thực hiện khá đầy đủ, chính xác và mang lại 

hiệu quả cao. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp thanh tra viên kết hợp 

nhiều kỹ thuật với nhau rất phù hợp, tạo ra những chứng cứ có độ tin 

cậy cao. 
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- Kỹ thuật kiểm tra tài liệu được thanh tra viên thực hiện nhiều 

nhất trong mỗi cuộc thanh tra, thực hiện kiểm tra chi tiết và cụ thể 

cho từng nội dung thu chi NSNN, giúp thanh tra viên phát hiện nhiều 

sai sót trong quá trình thanh tra chính thức. 

- Áp dụng kỹ thuật phân tích, tính toán phù hợp với từng nội 

dung thanh tra. Trong mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra, các thành viên 

trong Đoàn thanh tra đều được trang bị đầy đủ máy vi tính, sử dụng 

phần mềm ứng dụng Excel đối với các tài khoản phải tính toán nhiều 

và phức tạp.  

- Thanh tra tỉnh cũng có quy định rõ việc phân công nhiệm vụ 

của mỗi thành viên của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.  

2.4.2. Nhược điểm 

- Thực tế việc áp dụng kỹ thuật phỏng vấn tại Thanh tra tỉnh 

Quảng Nam chưa được thực hiện thường xuyên và đầy đủ do Thanh 

tra tỉnh chưa xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn cho từng nội dung cụ 

thể. Phỏng vấn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và năng lực của từng 

cán bộ thanh tra. 

- Quy trình thanh tra, kiểm tra chưa có hướng dẫn cụ thể về kỹ 

thuật lựa chọn phần tử để thanh tra, kiểm tra. 

- Chưa áp dụng được nhiều kỹ thuật thanh tra, kiểm tra cho giai 

đoạn chuẩn bị thanh tra và kết thúc thanh tra. 

- Thanh tra tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện đánh giá hệ thống 

KSNB tại các địa phương và đơn vị được thanh tra, xác định điểm 

trọng tâm thanh tra còn chung chung chưa gắn với tình hình cụ thể 

của đối tượng thanh tra.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Qua quá trình khảo sát thực trạng sử dụng các phương pháp, kỹ 

thuật thanh tra, kiểm tra vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi 

NSNN tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam, cho thấy cán bộ kiểm tra, 

thanh tra đã áp dụng những thủ tục khá tương đồng với lĩnh vực 

kiểm toán và nó đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, các kỹ 

thuật kiểm tra, thanh tra thu chi ngân sách chưa thật sự khoa học và 

chưa đồng bộ, còn mang nặng tính chủ quan, kinh nghiệm và chưa có 

tài liệu hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các kỹ thuật này. 

Kỹ thuật kiểm tra, thanh tra hiện hành vẫn còn tồn tại những yếu 

kém nhất định: kỹ thuật phỏng vấn chưa được áp dụng thường 

xuyên; chưa áp dụng được nhiều kỹ thuật thanh tra, kiểm tra cho giai 

đoạn chuẩn bị thanh tra và kết thúc thanh tra; kỹ thuật kỹ thuật đánh 

giá HTKSNB chưa được áp dụng vào quy trình thanh tra chi tiết.  Sự 

hạn chế đó đã đặt ra một vấn đề thời sự và chuyên môn kỹ thuật 

trong quy trình thanh tra, kiểm tra. Đó chính là cần phải xem lại 

những hạn chế của những nghiệp vụ thanh tra tuyền thống và khai 

thác, vận dụng các kỹ thuật thanh tra, kiểm tra khoa học hơn. Đó 

chính là vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán trong thanh 

tra, kiểm tra thu chi NSNN. Đây là cơ sở khoa học để tác giả đưa ra 

các kết luận và kiến nghị trong Chương 3. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KỸ 

THUẬT KIỂM TOÁN VÀO CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM 

TRA THU CHI NSNN TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 

3.1. QUAN ĐIỂM VẬN DỤNG KỸ THUẬT KIỂM TOÁN VÀO 

CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA THU CHI NSNN 

Kiểm toán là một hoạt động đã có nền tảng từ rất lâu đời, những 

tổ chức nghề nghiệp, các tổ chức kiểm toán độc lập và kiểm toán 

viên đã hình thành nên những phương pháp, kỹ thuật kiểm toán mới 

đã đem lại kết quả cao, tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực trong 

việc phát hiện các gian lận sai sót trên báo cáo tài chính. Hiện nay, 

hệ thống kiểm toán Việt Nam đã hình thành và phát triển cả về lượng 

và chất, các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán đã được trình bày và 

phổ biến rộng rãi trong các quy trình, các chuẩn mực, các giáo trình, 

tài liệu kiểm toán. 

Kiểm toán và thanh tra thu chi NSNN có những điểm tương 

đồng về quy trình, nội dung và mục tiêu. Tuy nhiên, hiện nay, hệ 

thống các văn bản hướng dẫn công tác thanh tra thu chi NSNN chưa 

tập trung vào các phương pháp, kỹ thuật thanh tra mà chủ yếu hướng 

dẫn quy trình, chứng từ, tài liệu, báo cáo khi tiến hành công tác thanh 

tra và các tài liệu hướng dẫn thực hiện chưa đầy đủ, còn thiếu sót. 

Chính vì vậy gây lãng phí thời gian, kinh phí, công sức trong hoạt 

động thanh tra và gây ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng thanh 

tra trong thanh tra thu chi NSNN vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, 

kiểm toán đã chứng minh được ưu điểm vượt trội về phương pháp, 

kỹ thuật so với thanh tra qua phân tích ở chương 1. Ngoài ra, kiểm 

toán lại có hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn thật chi tiết, cụ 

thể, trong đó phải kể đến là Bộ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Đối 
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với ngành kiểm toán nói chung và Kiểm toán nhà nước nói riêng, hệ 

thống chuẩn mực kiểm toán luôn là kim chỉ nam dẫn đường cho mọi 

hoạt động kiểm toán. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán là tổng thể các 

nguyên tắc cơ bản, các hướng dẫn tác nghiệp và xử lý các mối quan 

hệ phát sinh trong hoạt động kiểm toán.  

Từ những quan điểm trên, Tác giả đưa ra nhận định rằng có 

những phương pháp, kỹ thuật kiểm toán có thể vận dụng vào hoạt 

động thanh tra , kiểm tra NSNN trên cơ sở phù hợp với rủi ro thanh 

tra và phù hợp với mục đích, yêu cầu của hoạt động thanh tra. 

Qua phân tích thực trạng công tác thanh tra thu chi ngân sách và 

nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, đòi hỏi Thanh tra Chính phủ 

nói chung và Thanh tra tỉnh Quảng Nam nói riêng trong thanh tra rất 

cần vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào công tác 

thanh tra,  kiểm tra trên mọi lĩnh vực từ quy trình, cách thức, phương 

pháp, kỹ thuật thanh tra, kiểm tra để cho việc thực hiện cơ chế quản 

lý NSNN mới mang lại sự tiết kiệm, hiệu lực, hiệu quả tạo điều kiện 

phát triển Đất nước. 

3.2. KIẾN NGHỊ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT 

KIỂM TOÁN VÀO TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM 

TRA THU CHI NSNN TẠI THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 

3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện kỹ thuật phỏng vấn   

Để kỹ thuật phỏng vấn đạt hiệu quả, Thanh tra tỉnh Quảng Nam 

nên áp dụng xuyên suốt cả quy trình thanh tra, kiểm tra và xây dựng 

bảng câu hỏi cho từng giai đoạn thanh tra, từng nội dung thanh tra, 

từng đối tượng thanh tra cụ thể với nhiều câu hỏi đúng vào trọng tâm 

của những vấn đề quan trọng cần tìm hiểu tạo điều kiện cho các cán 

bộ thanh tra sử dụng kỹ thuật phỏng vấn nhiều hơn. Bảng câu hỏi 

nên thiết kế dưới dạng những câu hỏi ngắn với câu trả lời là “Có” 
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hoặc “Không” và câu trả lời “Có” tương ứng với việc không có rủi ro 

và ngược lại.  

Từ kết quả sau phỏng vấn, Thanh tra viên có thể đánh đánh giá 

hệ thống KSNB thông qua tỷ lệ câu trả lời là “Có” hoặc tỷ lệ rủi ro 

thanh tra là “Không”. Cụ thể: 

- Đánh giá hệ thống KSNB là “Tốt” nếu tỷ lệ câu trả lời “Có” từ 

80% trở lên. 

- Đánh giá hệ thống KSNB là “ Bình thường”  nếu tỷ lệ câu trả 

lời “ Có” từ 50% đến dưới 80%. 

- Đánh giá hệ thống KSNB là “Không tốt” nếu tỷ lệ câu trả lời “ 

Có” dưới 50%. 

3.2.2. Kiến nghị vận dụng kỹ thuật quan sát 

Minh họa áp dụng kỹ thuật quan sát tại cuộc thanh tra thu chi 

NSNN tại xã XYZ: 

- Giai đoạn chuẩn bị và quyết định thanh tra: Quan sát địa bàn 

hoạt động, bộ máy tổ chức đặc biệt là bộ máy tài chính kế toán … 

của xã XYZ để có cái nhìn tổng quát về quy mô, tình hình hoạt động 

của đơn vị. 

- Giai đoạn thực hiện thanh tra: Quan sát thái độ, biểu hiện trong 

quá trình phỏng vấn và làm việc về số liệu đang kiểm tra của lãnh 

đạo, kế toán, thủ quỹ và các bộ phận có liên quan tại xã XYZ để 

đánh giá về độ trung thực của người được phỏng vấn và độ tin cậy 

của thông tin thu thập được. 

- Giai đoạn kết thúc thanh tra: Tại cuộc họp Dự thảo Kết luận 

thanh tra, sau khi công bố Dự thảo Kết luận, quan sát thái độ của 

những thành viên dự họp đặc biệt là thành viên thuộc xã XYZ để 

xem phản ứng của họ trước kết quả thanh tra như thế nào từ đó đánh 
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giá lại lần cuối độ tin cậy của những chứng cứ đã thu thập và giúp 

Chánh thanh tra đưa ra kết luận chính thức. 

3.2.3. Kiến nghị vận dụng kỹ thuật kiểm kê 

❖ Chuẩn bị kiểm kê 

Giai đoạn này thanh tra viên tiến hành thực hiện niêm phong lại 

những hiện vật có ảnh huởng trực tiếp đến quá trình kiểm kê tại đơn 

vị: như niên phong két sắt, kho của đơn vị…..để đảm bảo tính trung 

thực của nó. Tiến hành lập biên bản đảm bảo việc quy trách nhiệm 

với các bên liên quan tại thời điểm tiến hành niêm phong. 

Chuẩn bị nguồn lực về con người trong quá trình thực hiện kiểm kê.  

❖ Thực hiện kiểm kê 

- Đối với khoản mục tiền mặt: 

- Đối với tài sản cố định và công cụ dụng cụ: 

❖ Kết thúc kiểm kê 

Khi kết thúc cuộc kiểm kê thì thanh tra viên tiến hành lập các biên 

bản như: biên bản kiểm kê quỹ, biên bản kiểm kê tài sản cố đinh, công 

cụ dụng cụ. 

3.2.4. Kiến nghị đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 

Để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, Thanh tra tỉnh Quảng 

Nam nên thiết kế bảng câu hỏi trong quy trình thanh tra. Bảng câu 

hỏi này nên được thiết kế cho phù hợp với từng loại hình đơn vị 

HCSN và thực hiện các câu hỏi mở để có thể đánh giá về hệ thống 

kiểm soát nội bộ một cách chính xác hơn.  

3.2.5. Kiến nghị xây dựng phương pháp chọn mẫu trong 

thanh tra, kiểm tra 

Để đảm bảo chất lượng thanh tra, hạn chế rủi ro thanh tra, đạt 

được mục tiêu thanh tra trong điều kiện đặc thù với đối tượng thanh 

tra NSNN rất đa dạng, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cần xây dựng các 
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tiêu chí, phương pháp chọn mẫu trong công tác thanh tra thu chi 

NSNN. 

Xét theo đặc thù của hoạt động thu chi NSNN, Tác giả đề xuất 

sử dụng phương pháp chọn mẫu theo xét đoán của thanh tra viên.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Hoạt động kiểm toán là một hoạt động đã có nền tảng từ rất lâu 

đời và đã được rất nhiều tổ chức nghề nghiệp, các tổ chức kiểm toán 

độc lập và kiểm toán viên trên thế giới xây dựng, hình thành, đưa ra 

những phương pháp, kỹ thuật kiểm toán mới đem lại kết quả cao, tiết 

kiệm chi phí, thời gian, nhân lực trong việc phát hiện các gian lận sai 

sót trên BCTC.  

Hiện nay, hệ thống kiểm toán Việt Nam đã hình thành, phát triển 

cả về lượng lẫn về chất, các kỹ thuật kiểm toán đã được trình bày và 

phổ biến rộng rãi trong các quy trình, các chuẩn mực, các giáo trình, 

tài liệu kiểm toán. Vì vậy, vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm 

toán nhằm phát hiện sai phạm trong hoạt động thanh tra thu chi 

NSNN một vấn đề chuyên môn, thời sự của Thanh tra Việt Nam nói 

chung và Thanh tra tỉnh Quảng Nam nói riêng. Với quan điểm việc 

vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán trong thanh tra, kiểm 

tra thu chi NSNN là một xu hướng, một sự kế thừa chọn lọc và phù 

hợp bản chất của hoạt động thanh tra. 
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KẾT LUẬN 

Việc vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán vào hoạt 

động thanh tra, kiểm tra thu chi Ngân sách Nhà nước tại Thanh tra 

tỉnh Quảng Nam là một vấn đề thời sự cần thiết nhằm giải quyết 

những vấn đề bức thiết về mặt chuyên môn trong công tác thanh tra, 

kiểm tra nói chung và thanh tra, kiểm tra thu chi NSNN nói riêng.. 

Để giải quyết chủ đề vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm 

toán vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi Ngân sách Nhà nước 

tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam về mặt khoa học cần : 

+ Tiếp cận lý luận về thanh tra, kiểm toán và kỹ thuật kiểm toán 

nhằm xác lập sự tương đồng trong việc vận dụng các phương pháp, 

kỹ thuật kiểm toán vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi Ngân 

sách Nhà nước. Trên cơ sở đó, tìm hiểu các vấn đề kinh nghiệm thực 

tiễn trong thanh tra, kiểm tra tài chính ngân sách trên các bài viết, các 

đề tài nguyên cứu khác để làm bài học kinh nghiệm cho việc tiếp cận 

thực tiễn ở Thanh tra tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp vận dụng. 

+ Nghiên cứu, khảo sát thực trạng tại thanh tra Thanh tra tỉnh 

Quảng Nam để tìm ra những thành công cần kế thừa và những hạn 

chế cùng vai trò, vị trí, tính hữu ích của việc vận dụng các phương 

pháp, kỹ thuật kiểm toán vào công tác thanh tra thu chi NSNN. 

+ Xây dựng quan điểm, các giải pháp vận dụng phương pháp, kỹ 

thuật kiểm toán nhằm phát hiện sai phạm trong hoạt thanh tra, kiểm 

tra thu chi NSNN tại Thanh tra tỉnh Quảng Nam. 

Qua nghiên cứu các vấn đề trên, mặc dù còn gặp nhiều hạn chế 

về kiến thức, kinh nghiệm, thời gian, tuy nhiên, Tác giả hy vọng sẽ 

đóng góp về mặt chuyên môn các vấn đề góc nhìn lý luận, tình hình 

thực tiễn và giải pháp khả thi về vận dụng phương pháp, kỹ thuật 

kiểm toán vào công tác thanh tra, kiểm tra thu chi NSNN tại Thanh 
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tra tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó, do kiến thức có hạn nên Luận văn 

không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự nhận xét, 

góp ý của Thầy Cô và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn./. 
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