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1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đầu tư xây dựng đã góp phần trong việc xây dựng cơ sở vật 

chất xã hội, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về hạ tầng kinh tế - xã 

hội, tạo ra bộ mặt mới cho xã hội, góp phần không nhỏ vào việc phát 

triển kinh tế của đất nước. Hàng năm, nguồn vốn đầu tư nhà nước 

ngày càng tăng cao, mức chi xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng lớn 

trong mức chi toàn xã hội. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư nhà nước còn 

nhiều nguồn vốn khác cùng tham gia, hoạt động đầu tư xây dựng cơ 

bản ngày càng phong phú và đa dạng. 

Bên cạnh mặt tích cực, đầu tư xây dựng cơ bản cũng có mặt 

trái, đó là hiện tượng thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư, làm 

suy yếu nguồn lực của đất nước và gây ra những vấn đề tiêu cực 

trong xã hội, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 

nước. 

Với vị trí, vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, trong đó 

có Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII đã có những đóng góp tích cực 

trong việc kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. 

Hàng năm, Kiểm toán Nhà nước đều tham gia kiểm toán báo cáo 

quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Để công tác kiểm toán đi 

vào quy chuẩn, nề nếp, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành “Quy trình 

kiểm toán chung” và các quy trình kiểm toán chuyên ngành khác, 

trong đó có “Quy trình kiểm toán dự án đầu tư”. Với việc ứng dụng 

quy trình kiểm toán trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công 

trình, công việc của các kiểm toán viên trở nên có bài bản, khoa học 

và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trước sự đa dạng và phức tạp trong lĩnh 

vực đầu tư xây dựng công trình, tình trạng thất thoát, lãng phí diễn 



2 

biến theo chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, công tác kiểm 

toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình đã xuất hiện 

những tồn tại và bất cập, hàm chứa nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, sự ra 

đời của Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công cùng với 

sự thay đổi thường xuyên của các nghị định, thông tư hướng dẫn nên 

Quy trình kiểm toán dự án đầu tư cũng cần có những sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với điều kiện mới. Vì vậy việc nghiên cứu đề tài 

"Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán Dự án đầu tư xây 

dựng công trình do Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII thực hiện" có ý 

nghĩa thiết thực, mang tính thời sự cấp bách cả về mặt lý luận và 

thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán trong lĩnh 

vực đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán Nhà nước Khu vực 

XII. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận và 

thực tiễn về qui trình và phương pháp kiểm toán Báo cáo quyết toán 

dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm toán Nhà nước thực hiện. 

Từ đó đưa ra những đề xuất để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình 

và phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm 

toán dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán Nhà nước Khu 

vực XII. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình và phương pháp 

kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm toán Nhà nước 

Khu vực XII thực hiện.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Về lý luận: Luận văn đã khái quát, hệ thống hoá những vấn 

đề lý luận cơ bản về quy trình và phương pháp kiểm toán Báo cáo 
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quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình.  

- Về thực tiễn: Nghiên cứu một cách có hệ thống về thực trạng 

quy trình và phương pháp kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư 

xây dựng công trình do Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII thực hiện 

từ đó rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục. 

Đề tài đã đưa ra những ý kiến đề xuất về hoàn thiện quy trình và 

phương pháp kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm 

toán Nhà nước Khu vực XII thực hiện.  

5. Bố cục đề tài 

 

4. 

. 

 

CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH VÀ 

PHƢƠNG PHÁP KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

1.1.1. Khái niệm về kiểm toán 

Kiểm toán là “quá trình các chuyên gia độc lập và có thẩm 

quyền, có kỹ năng nghiệp vụ thu thập và đánh giá các bằng chứng về 

các thông tin có thể định lượng của một đơn vị nhằm mục đích xác 



4 

nhận và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các 

chuẩn mực đã được xây dựng”  

1.1.2. Các loại hình kiểm toán 

Hiện nay có nhiều loại hình kiểm toán khác nhau dựa trên các 

tiêu chí phân loại khác nhau. Nếu phân loại theo chức năng thì kiểm 

toán được chia thành 3 loại hình cơ bản: Kiểm toán báo cáo tài 

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

a. Kiểm toán báo cáo tài chính  

b. Kiểm toán tuân thủ 

c. Kiểm toán hoạt động  

1.1.2. Khái quát về quy trình kiểm toán đầu tƣ xây dựng 

công trình 

a. Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước 

Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán; 

Bước 2: Thực hiện kiểm toán; 

Bước 3: Lập và gửi báo cáo kiểm toán; 

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

Quy trình là quy định về trình tự, cách thức thực hiện một 

công việc cụ thể. 

b. ự án đầu tư xây dựng công trình 

Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán; 

Bước 2: Thực hiện kiểm toán; 

Bước 3:  Lập và gửi báo cáo kiểm toán; 

Bước 4: Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán. 

1.1.3. Khái quát về phƣơng pháp kiểm toán dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình 

+ Phương pháp đối chiếu 

+ Phương pháp phân tích, so sánh 
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+ Phương pháp điều tra 

+ Phương pháp chọn mẫu 

+ Phương pháp thực nghiệm. 

1.2. K

 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Đặc điểm của dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

1.2.3. Phân loại dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

Thứ nhất, theo nguồn vốn đầu tư:  

Thứ hai, theo tính chất của dự án và quy mô đầu tư: 

1.2.4.Trình tự thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

  

DA 

 

DA 

 

DA 

1.2.5. Các hình thức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình 

+ Mô hình 1: Chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án 

mà sử dụng bộ máy hiện có của mình để trực tiếp tổ chức quản lý 

thực hiện dự án, mô hình này áp dụng với dự án có quy mô nhỏ dưới 

7 tỷ đồng; 

+ Mô hình 2: Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án để giúp 

mình tổ chức thực hiện quản lý dự án. Với mô hình này BQLDA là 

đơn vị trực thuộc chủ đầu tư, có tư cách pháp nhân độc lập hoặc có 

thể sử dụng pháp nhân của chủ đầu tư để giao dịch, thực hiện nhiệm 

vụ theo sự phân công của chủ đầu tư.  

1.2.6. Chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

+ Chi phí xây dựng. 

+ Chi phí thiết bị. 

+ Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. 
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+  Chi phí quản lý dự án. 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. 

+ Chi phí dự phòng.  

1.2.7. Báo cáo quyết toán dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình 

1. Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành  

2. Danh mục các văn bản pháp lý liên quan 

3. Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm  

4. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục 

hoàn thành  

5. Tài sản cố định mới tăng  

6. Tài sản lưu động bàn giao  

7. Tình hình thanh toán và công nợ của dự án  

8. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu 

tư 

9. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 

10. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

1.3. 

 

 

- Sản phẩm XDCB mang tính đơn chiếc, mỗi dự án XDCB có 

đặc điểm, tính chất khác nhau; 

- Thời gian thi công của một dự án thường kéo dài, trong quá 

trình thi công lại thường có khối lượng phát sinh, thay đổi thiết kế, 

do vậy ảnh hưởng tới kế hoạch, nội dung và phương pháp kiểm toán. 

- Tuổi thọ công trình kéo dài, thời gian sử dụng lâu nên khó có 

thể đánh giá hết tác động tích cực cũng như tiêu cực của dự án đối 
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với các vấn đề kinh tế xã hội, mà chỉ có thể đánh giá một cách chính 

xác khi dự án đã kết thúc chu kỳ vận hành, sử dụng. 

- Quá trình tổ chức thực hiện dự án trải qua nhiều khâu, nhiều 

giai đoạn với sự tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị như, các cơ quan 

quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, 

giám sát,... nên việc xác định tính hiệu lực là vấn đề khó khăn, và 

phải thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. 

- Cơ cấu chi phí hình thành nên giá thành của công trình xây 

dựng đa dạng, phức tạp, nhiều chi phí không có trong hệ thống định 

mức, đơn giá của Nhà nước, bên cạnh đó nguyên vật liệu cấu thành 

nên sản phẩm công trình xây dựng thường xuyên biến động mạnh do 

tác động của thị trường, do vậy việc đánh giá tính kinh tế của dự án 

đầu tư có nhiều khó khăn trong việc xác định tiêu chí để so sánh. 

1.3.2. Đặc điểm kiểm toán dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình 

Thứ nhất, kiểm toán BCQT dự án đầu tư là một trường hợp 

đặc thù của kiểm toán BCTC  

- Thứ hai, kiểm toán BCQT dự án đầu tư là sự kết hợp chặt 

chẽ giữa ba loại hình kiểm toán là kiểm toán BCTC, kiểm toán tuân 

thủ và kiểm toán hoạt động. 

- Thứ ba, do đặc điểm của sản phẩm XDCB nên không tồn tại 

khái niệm kiểm toán năm sau đối với một dự án, một công trình, 

hạng mục công trình đã được kiểm toán, việc kiểm toán chỉ diễn ra 

một lần. 

- Thứ tư, hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến dự án đầu tư 

đa dạng và phong phú hơn so với một doanh nghiệp, một tổ chức. 



8 

- Thứ năm, ngoài việc kiểm tra việc chấp hành chính sách chế 

độ tài chính, chính sách pháp luật, chế độ báo cáo theo quy định, 

kiểm toán BCQT dự án đầu tư còn mang nặng tính kinh tế - kỹ  

- Thứ sáu, do có nhiều hạng mục, nhiều công việc với tính 

chất khác nhau do vậy việc đánh giá tính trọng yếu trong kiểm toán 

BCQT dự án đầu tư cũng đa dạng và phong phú hơn so với kiểm 

toán BCTC. 

- Thứ bảy, bằng chứng kiểm toán trong XDCB mang tính 

“hiện thực” hơn, có thể nhận biết bằng mắt thường, nhất là trong 

công tác bóc tách tiên lượng, dự toán. 

1.4. 

 

 

Bƣớc 2: Thực hiện kiểm toán   

Bƣớc 3: Kết thúc và lập báo cáo kiểm toán 

Bƣớc 4: Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm 

toán 

 

1.5. 

 

a. Phương pháp kiểm toán cơ bản 

b. Phương pháp kiểm toán tuân thủ 

c. Kiểm toán hoạt động  

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP  KIỂM 

TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO 

KTNN KHU VỰC XII THỰC HIỆN 
 

 

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ   

2.2.1. Qui định về quản lý nhà nƣớc đối với dự án đầu tƣ 

Về thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng 

vốn NSNN: 

-  Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án quan 

trọng Quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội và các dự án quan 

trọng khác; 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp bộ quyết định đầu tư các 

dự án thuộc nhóm A, B và C 

- Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư các dự 

án nhóm A, B và C trong phạm vi cân đối của NSĐP sau khi thông 

qua Hội đồng nhân dân cùng cấp. Tùy thuộc tình hình thực tế của địa 

phương mà UBND cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện, xã được 

quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên  

- Các dự án sử dụng vốn khác chủ đầu tư tự quyết định đầu tư 

và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; 
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Hình 2.1. Sơ đồ minh hoạ quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng 

2.2.2. Thực trạng hệ thống văn bản pháp luật liên quan 

đến quản lý dự án đầu tƣ 

2.3. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM 

TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC  KHU 

VỰC XII 

2.3.1. Thực trạng quy trình kiểm toán dự án đầu tƣ của 

Kiểm toán Nhà nƣớc  

a. Thực trạng quy trình kiểm toán dự án đầu tư của KTNN 

 

 

 

Hình 2.2. Sơ đồ minh hoạ các bước của Quy trình kiểm toán dự án 

đầu tư 

Lập và gửi 

BCKT 

 

Thực hiện 

kiểm toán 

Chuẩn bị 

kiểm toán 

Kiểm tra việc thực 

hiện kết luận, kiến 

nghị kiểm toán 

Phân cấp công 

trình XD 

 
Bộ, cơ quan 

ngang bộ 

Bộ Xây dựng 

- Xây dựng, chỉ đạo chiến lược, KH phát 

triển các hoạt động XD 

- Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn XD 

- Quản lý chất lượng,  

- Cấp, thu hồi giấy phép 

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học trong 

hoạt động XD 
- Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động 

XD 

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực XD 

-Phối hợp với 

Bộ XD xây dựng 

quy hoạch ngành 
- Quản lý các dự 

án thuộc ngành 

theo phân cấp 

của CP 

UBND tỉnh, 

thành phố 

-Lập nhiệm vụ 

quy hoạch 

vùng, quy 
hoạch đô thị 

trên địa bàn 

- Quản lý trên 
địa bàn theo 

phân cấp của 

CP 

CHÍNH PHỦ 
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b. Thực trạng qu ể ự án đầu tư xây 

dựng công trình do Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII thực hiện 

Bƣớc 1: Chuẩn bị kiểm toán. 

Bƣớc 2: Thực hiện kiểm toán.  

Bƣớc 3: Lập và gửi báo cáo kiểm toán. 

2.3.2. Thực trạng phƣơng pháp kiểm toán dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình 

2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ QUI TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP KIỂM 

TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA KTNN KHU VỰC XII 

2.4.1. Ƣu điểm trong qui trình và phƣơng pháp kiểm toán 

dự án đầu tƣ 

2.4.2. Những tồn tại, hạn chế trong qui trình và phƣơng 

pháp  kiểm toán dự án đầu tƣ  

- Áp dụng chưa đầy đủ các phương pháp kiểm toán cơ bản của 

KTNN (phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ như phương pháp 

kiểm kê, phương pháp điều tra ít được áp dụng). 

- Phương pháp kiểm tra hiện trường đã được triển khai nhưng 

vẫn còn hiện tượng kiểm tra ngoài kế hoạch, không có trong kế 

hoạch chi tiết được duyệt; 

- Thiếu trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hỗ trợ cho KTV khi 

thực hiện phương pháp hiện trường; 

- Kỹ năng sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp và đối 

chiếu của các KTV là kỹ sư còn nhiều hạn chế, đặc biệt chưa có tính 

liên kết hoặc trao đổi thông tin với KTV khi kiểm toán chi phí tài 

chính của dự án… 

- KTNN còn chậm ban hành các hướng dẫn chi tiết vận dụng 

các phương pháp kiểm toán chũng như thiếu các sổ tay, chỉ dẫn chi 
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tiết theo hướng cầm tay chỉ việc về vận dụng phương pháp, kỹ thuật 

kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; 

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót 

Thứ nhất, việc thu thập thông tin ở một số dự án đầu tư không 

đầy đủ. 

Thứ hai, Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII chủ yếu tiến hành 

kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư các công trình hoàn thành 

đưa vào sử dụng, hoặc một số dự án đang triển khai.  

Thứ ba, chưa đủ nhân lực cần thiết. 

Thứ tư, quan niệm về thu thập, đánh giá và lưu trữ bằng chứng 

kiểm toán chưa thống nhất. 

Thứ năm, thiếu các trang thiết bị chuyên dùng. 

Thứ sáu, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của KTV chưa đầy 

đủ, còn phụ thuộc nhiều yếu tố, tính độc lập trong công việc chưa 

cao, do vậy ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm toán. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

CHƢƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN  QUY TRÌNH VÀ 

PHƢƠNG PHÁP KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI KTNN KHU VỰC XII 

 

3.1. 

 

3.1.1. Hoàn thiện nội dung kiểm toán tuân thủ 

Thứ nhất, kiểm toán việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu 

tư  

Thứ hai, kiểm toán việc tuân thủ công tác quản lý chất lượng 

xây dựng công trình 
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Thứ ba, kiểm toán công tác lựa chọn nhà thầu 

Thứ tư, kiểm toán việc quản lý tiến độ, khối lượng thi công 

xây dựng công trình. 

3.1.2. Hoàn thiện nội dung kiểm toán tính kinh tế, hiệu lực 

và hiệu quả của dự án đầu tƣ 

Thứ nhất, kiểm toán tra tính đầy đủ, hợp lý của tổng mức đầu 

tư.  

Thứ hai, kiểm toán tra tính đầy đủ, hợp lý của dự toán, tổng dự 

toán xây dựng công trình.  

Thứ ba, kiểm toán việc thực hiện mục tiêu của dự án đầu tư. 

3.2.   

3.2.1. Hoàn thiện phƣơng pháp kiểm toán giá trị khối 

lƣợng xây dựng hoàn thành 

* Nội dung kiểm toán 

* Mục tiêu kiểm toán 

* Phương pháp kiểm toán 

Trình tự kiểm tra khối lượng xây dựng hoàn thành có thể khái 

quát thành 4 bước như sau: 

- Bước 1: Xác định danh mục các bộ phận, các kết cấu, các 

khối lượng chi tiết cần kiểm tra giá trị khối lượng như; phần nền 

đường, phần móng đường, mặt đường, móng nhà, cột, dầm, hoàn 

thiện...; công tác đào đắp, công tác xây, công tác bê tông, công tác 

sắt thép,...  

- Bước 2: Căn cứ vào bản vẽ để tính toán; 

- Bước 3: Tính giá trị khối lượng cho từng loại công tác xây 

lắp theo bộ phận và theo kết cấu công trình; 

- Bước 4: So sánh với quyết toán A - B. 

Tính khối lượng công tác xây lắp  

có đơn vị tính và điều kiện kỹ thuật 

phù hợp với định mức đơn giá 
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Hình 3.1. Sơ đồ minh hoạ trình tự bóc tách tiên lượng, dự toán 

3.2.2. Hoàn thiện phƣơng pháp kiểm toán đơn giá xây 

dựng 

* Căn cứ kiểm toán 

- Quyết toán A-B;  

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn; 

- Phiếu kiểm nghiệm, thí nghiệm vật tư, nhật ký thi công; 

- Đơn giá xây dựng công trình địa phương; 

Tính chi phí vật liệu, nhân công, máy 

thi công theo đơn giá 

- Tính chênh lệch vật liệu 

- Tổng hợp chi phí trực tiếp 

(Vật liệu + Nhân công + Máy) 

- Tính chi phí chung 

- Tính thu nhập chịu thuế tính trước 

- Tổng hợp các chi phí 

- Tính thuế VAT 

- Tổng hợp giá trị sau thuế 

Định 
mức 

dự 

toán 

XDCB 

Phân tích vật tư 

để tính chênh 

lệch vật liệu 

- Thông báo 

giá vật tư 

- Hệ số điểu 
chỉnh nhân 

công, máy 

thi công 

 

- Định mức 

chi phí 
chung 

- Tỷ lệ thu 

nhập chịu 
thuế tính 

trước 

 

Thuế suất 

VAT 

 

Đơn giá 
XDCB địa 

phương 

Bản vẽ thiết kế,  

bản vẽ hoàn công 

Kết thúc và so sánh với 

quyết toán A - B 
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- Thông báo giá vật tư trên địa bàn của Liên Sở Tài chính - 

Xây dựng; 

- Định mức vận chuyển; 

- Định mức ngày công bốc xếp và vận chuyển nội bộ công 

trường. 

* Phương pháp kiểm toán 

KTV tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: xác định khối lượng thi công được nghiệm thu theo 

từng tháng.  

Bước 2: phân tích vật tư đã sử dụng tương ứng với các khối 

lượng được nghiệm thu của từng tháng.  

Bước 3: lập bảng tính chênh lệch vật tư, áp giá vật tư tại thời 

điểm. 

Bước 4: So sánh, đối chiếu với quyết toán của đơn vị. 

Trường hợp công trình đặt tại địa bàn xa trung tâm trong khi 

địa phương chỉ có thông báo giá vật tư đến trung tâm thành phố, 

huyện, thị xã thì KTV phải tiến hành kiểm tra, xác định giá vật tư 

đến hiện trường xây dựng để làm cơ sở tính bù chênh lệch vật tư.  

Thành phần chi phí giá vật tư đến chân công trình gồm: 

+ Giá gốc (giá bình quân khu vực theo thông báo của địa 

phương,giá của nhà sản xuất, giá hợp đồng,...); 

+ Chi phí vận chuyển (bốc xếp, vận chuyển, trung chuyển,...); 

+ Chi phí tại hiện trường (bốc xếp, vận chuyển nội bộ trong 

công trình, hao hụt lưu kho,...). 

Khi kiểm tra, xác định chi phí giá vật tư đến hiện trường xây 

dựng, cần chú ý đến cự ly và cước vận chuyển vật tư, trong đó lưu ý 

đến cấp đường và phương tiện vận chuyển vì với mỗi cấp đường 
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hoặc phương tiện vận chuyển khác nhau đơn giá vận chuyển một đơn 

vị vật tư sẽ khác nhau.  

Quá trình kiểm tra đơn giá xây dựng cần lưu ý đến hình thức 

giá hợp đồng xây dựng. Theo Thông tư 06/2006/TT-BXD có bốn 

hình thức giá hợp đồng xây dựng là giá hợp đồng theo giá trọn gói, 

giá hợp đồng đơn giá cố định, giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 

và giá kết hợp từ hai hình thức giá đã nêu trở lên. Phương pháp kiểm 

tra đơn giá đối với từng loại hợp đồng như sau: 

3.2.3. Hoàn thiện phƣơng pháp kiểm toán tính kinh tế, 

hiệu lực và hiệu quả của dự án đầu tƣ 

Xét ở góc độ dự án đầu tư:   

- Tính kinh tế được hiểu là với chi phí bỏ ra ít nhất nhưng vẫn 

đạt được mục tiêu tiêu đã đề ra trên hai phương diện số lượng và chất 

lượng, điều đó cũng có nghĩa với việc xem xét để đạt được mục tiêu 

thì có cần phải bỏ ra khoản chi phí lớn hay chỉ cần một lượng chi phí 

nhỏ hơn để đạt được mục tiêu như đã đặt ra;  

- Tính hiệu quả của dự án đầu tư là toàn bộ các mục tiêu đề ra 

của dự án, được thể hiện bằng các chỉ tiêu định tính (thể hiện ở các 

loại  hiệu quả đạt được) và bằng các chỉ tiêu định lượng (thể hiện 

quan hệ giữa chi phí bỏ ra của dự án và các kết quả đạt được theo 

mục tiêu của dự án). Hiệu quả của dự án đầu tư càng rõ nét hơn nếu 

khi hoàn thành đưa vào vận hành, sử dụng dự án đầu tư đáp ứng hoặc 

đáp ứng vượt mức các mục tiêu đặt ra trên cả hai khía cạnh kinh tế 

và xã hội.   

- Tính hiệu lực  có nghĩa  xem xét dự án đầu tư có đạt được 

mục tiêu đề ra hay không và sự tác động, ảnh hưởng của mục tiêu đã 

đạt được đối với các vấn đề kinh tế xã hội;  



17 

Một dự án đầu tư chỉ có thể coi đạt được tính hiệu lực khi đáp 

ứng được mục tiêu riêng của dự án và các nguyên tắc cơ bản trong 

hoạt động xây dựng, bao gồm:  (1) bảo đảm xây dựng công trình theo 

quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ mội trường 

và cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn 

hóa, xã hội của từng địa phương, kết hợp với phát triển kinh tế - xã 

hội với quốc phòng, an ninh; (2) tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 

dựng; (3) bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng 

con người và tài sản, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; (4) 

bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình, đồng bộ các công 

trình hạ tầng kỹ thuật; (5) đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng 

phí, thất thoát và các tiêu cực khác trong xây dựng [67] 

Do vậy, để kiểm toán tính kinh tế, tính hiệu lực và tính hiệu 

quả của dự án đầu tư ngoài việc tiếp tục kiểm toán theo những nội 

dung, phương pháp đã có trong Quy trình kiểm toán dự án đầu tư, 

cần tiến hành kiểm toán theo các phương pháp sau:  

- Phân tích đối chiếu: KTV sử dụng các dữ liệu của những dự 

án đầu tư có quy mô tương tự  để tiến hành so sánh trên các tiêu chí 

về tổng mức đầu tư, giá trị quyết toán, tiến độ thi công, chất lượng 

sản phẩm sản xuất, công suất sử dụng, đóng góp cho NSNN, giải 

quyết việc làm,... việc so sánh có thể tiến hành giữa các công trình 

dự án ở cùng hoặc khác thời điểm thi công, giữa dự án thực hiện tốt 

và không tốt,... 

- Phân tích trước - sau: Áp dụng phương pháp này, KTV tiến 

hành so sánh tình trạng trước khi có dự án và sau khi có dự án trên 

các mặt kinh tế xã hội như vấn đế về môi trường, lao động,....  

- Phân tích trên cơ sở hoàn thành mục tiêu: Trên cơ sở kết quả 

thực hiện dự án, KTV so sánh, đối chiếu với mục tiêu định trước của 
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dự án như về số lượng sản phẩm sản xuất trên một đơn vị thời gian, 

tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân, sản lượng sản phẩm sản 

xuất, đóng góp cho NSNN, giá trị quyết toán so với tổng mức đầu tư 

được duyệt,... 

- Phân tích chi phí hiệu quả: KTV xem xét đến mối quan hệ 

giữa chi phí và kết quả của một dự án được thể hiện bằng các chi phí 

trên một đơn vị kết quả đạt được.  

- Thảo luận: KTV tiến hành trao đổi, thảo luận với đơn vị 

được kiểm toán hoặc với chuyên gia bên ngoài về các nhận xét, đánh 

giá trên cơ sở bằng chứng, dữ liệu thu thập được. ấp dung phương 

pháp này, KTV không nhất thiết chỉ tiến hành thảo luận sau khi đã có 

kết quả kiểm toán mà có thể tiến hành ở nhiều giai đoạn của cuộc 

kiểm toán, điều này giúp cho KTV có những nhận xét đánh giá 

khách quan hơn, xác thực hơn, phù hợp với điều kiện thực tế hơn.  

- Điều tra: Trên cơ sở tiêu chí đã xác định, đoàn kiểm toán xây 

dựng các mẫu câu hỏi điều tra, phỏng vấn về các nội dung kiểm toán. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN CÁC GIẢI 

PHÁP 

3.3.1. Đối với Kiểm toán nhà nƣớc 

Thứ nhất, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, 

Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về phòng chống tham nhũng, Thanh tra 

Chính phủ, Thanh tra tài chính, cơ quan an ninh kinh tế trong đấu 

tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, nhất là trong 

lĩnh vực đầu tư xây dựng.  

Thứ hai, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn 

trong lĩnh vực XDCB, nhất là các cơ quan có chức năng quản lý nhà 

nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng, các cơ quan giám định, kiểm tra 

chất lượng công trình. 
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Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về ngành, 

phối kết hợp tốt với các đối tượng kiểm toán trong tổ chức và hoạt 

động kiểm toán. 

Thứ tư, nâng cao năng lực, trình độ kiểm toán viên của Kiểm 

toán Nhà nước. Hiệu quả, chất lượng của cuộc kiểm toán phụ thuộc 

chủ yếu vào năng lực và trình độ của KTV, vì đây chính là người 

trực tiếp tiến hành kiểm toán, do vậy KTV của KTNN phải có năng 

lực, trình độ phù hợp với lĩnh vực kiểm toán. Đối với kiểm toán viên 

thuộc lĩnh vực đầu tư dự án, cần chú trọng các vấn đề sau: 

Thứ năm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

nâng cao đạo đức nghề nghiệp của KTV. Trong những năm qua, 

KTNN luôn chú trọng đến việc nâng cao đạo đực nghề nghiệp cho 

KTV. KTNN đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt đọng của Đoàn 

kiểm toán, Quy tắc ứng xử của KTV. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có 

một bộ phận KTV chưa chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc 

Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán cũng như Quy tắc 

ứng xử của KTV, điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng và làm 

giảm hiệu quả công tác kiểm toán.   

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác tin học hóa trong hoạt động kiểm 

toán, nhất là trong lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng công trình. 

Do đặc thù của sản phẩm xây dựng cơ bản, cơ cấu giá thành phức tạp 

với nhiều loại công tác xây dựng và đa dạng về chủng loại vật tư nên 

việc tính toán, xác định khối lượng, phân tích vật tư bằng phương 

pháp thủ công là việc khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Trong 

thực tế, hiện nay có nhiều phần phềm dự toán đang được các đơn vị 

tư vấn, chủ đầu tư sử dụng để tính toán tiên lượng dự toán công trình 

trong khi KTV lại không có các chương trình phù hợp với chương 

trình của đơn vị, do vậy kể cả trong trường hợp đơn vị được kiểm 
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toán cung cấp file dữ liệu thì KTV cung không sử dụng được để phục 

vụ cho công tác kiểm toán. Để khắc phục vấn đề này, KTNN cần có 

kế hoạch áp dụng các phần mềm tính tiên lượng, dự toán hiện có trên 

thị trường, hoặc xây dựng một phần mềm riêng phục vụ công tác 

kiểm toán. 

Thứ bảy, đảm bảo hoạt động cho KTV. Trong những năm qua, 

được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, điều kiện 

hoạt động của KTNN đã được cải thiện và tăng thêm đáng kể nhưng 

trên thực tế, điều kiện, phương tiện phục vụ cho công tác kiểm toán 

còn thiếu so với nhu cầu như: Phương tiện đi lại, máy tính, các 

phương tiện kỹ thuật đặc chủng phục vụ cho kiểm toán dự án đầu tư 

(máy trắc đạc, máy kểm tra cường độ cứng bê tông,...); kinh phí 

được cấp hàng năm còn hạn hẹp, đa số các cuộc kiểm toán vẫn phải 

nhờ đơn vị được kiểm toán giúp đỡ về nơi ở, phương tiện đi lại nên 

đã phần nào làm hạn chế tính độc lập, khách quan của KTNN và gây 

phiền hà cho đơn vị được kiểm toán.  Do vậy, việc trang bị đầy đủ 

các phương tiện làm việc, bố trí đủ kinh phí hoạt động cho các Đoàn 

kiểm toán, Tổ kiểm toán là điều cần thiết để đảm bảo hơn nữa tính 

độc lập của KTV, hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng đến đơn vị 

được kiểm toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của 

KTV. 

Thứ tám,  thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề, quy trình 

kiểm toán dự án đầu tư hiện nay bao gồm cả ba loại hình và nội dung 

kiểm toán là kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm 

toán hoạt động, tùy thuộc vào quy mô, tính chất của cuộc kiểm toán 

mà có thể thực hiện kiểm toán một, hai hoặc cả ba nội dung kiểm 

toán. Tuy nhiên, trong thực tế, rất ít cuộc kiểm toán nào của KTNN 

được thực hiện với cả ba loại hình kiểm toán trên. Kinh nghiệm của 



21 

KTLB Đức cho thấy, KTLB Đức chủ yếu tiến hành thực hiện các 

cuộc kiểm toán chuyên đề, qua đó phát hiện ra những tồn tại, thiếu 

sót trong quá trình tổ chức thực hiện dự án ở từng khâu, từ đó đề ra 

biện pháp khắc phục hữu hiệu. Với năng lực của KTNN Việt Nam, 

trong giai đoạn hiện nay và những năm tới, có thể tiến hành các cuộc 

kiểm toán chuyên đề ở nhiều đơn vị khác nhau theo phạm vi hẹp 

tương ứng với từng giai đoạn, từng công việc của quá trình đầu tư 

như: kiểm toán công tác lập, thẩm định dự án; kiểm toán công tác lựa 

chọn nhà thầu; kiểm toán công tác quản lý chất lượng thi công xây 

dựng công trình; kiểm toán công tác duy tu, bảo dưỡng công trình,...  

Thứ chín, xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động chung, trên 

cơ sở đó phát triển và xây dựng các quy trình kiểm toán hoạt động 

riêng cho từng lĩnh vực, trong đó có quy trình kiểm toán hoạt động 

trong lĩnh vực đầu tư dự án. 

3.3.2. Đối với Quốc hội, Chính phủ 

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý đầu 

tư xây dựng. Trong những năm qua, kể từ khi Luật Xây dựng, Luật 

Đấu thầu ra đời và có hiệu lực, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan 

đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên qua đến đầu tư 

xây dựng, quá trình thực hiện đã liên tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ 

sung nhưng vẫn còn một số bất cập làm cho công tác quản lý đầu tư 

xây dựng chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Vì vậy, đối với hệ 

thống văn bản quản lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, cần 

hạn chế tối đa sự chồng chéo, không đồng bộ, không thống nhất, nội 

dung văn bản cần rõ ràng, dễ hiểu, tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt trong quá trình tổ chức thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. 
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3.3.3. Đối với các đơn vị đƣợc kiểm toán 

Nâng cao hiểu biết, nhận thức về vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

của Kiểm toán Nhà nước. Kiểm toán Nhà nước ra đời đã hơn 20 

năm, Luật Kiểm toán Nhà nước đã ra đời và có hiệu lực được hơn 10 

năm, nhưng do công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng nên không 

phải đơn vị, tổ chức nào cũng hiểu biết đầy đủ về vị trí, chức năng và 

nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước cũng như quyền hạn và trách 

nhiệm của đơn vị được kiểm toán. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

 

XDCB là lĩnh vực then chốt của nên KTQD, nó tạo ra cơ sở hạ 

tầng phục vụ cho các ngành kinh tế phát triển. Hàng năm, NSNN 

dành cho XDCB một khoản lớn để đầu tư xây dựng trên tất cả các 

lĩnh vực của ngành kinh tế, sự phát triển của ngành công nghiệp 

XDCB có ảnh hưởng to lớn và quan trọng đối với sự phát triển của 

nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh mặt tích cực mà XDCB mang lại thì 

cũng có mặt tiêu cực, đó là tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng 

phí . 

Tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư và xây dựng đang 

là vấn đề nổi cộm hiện nay. Hiện tượng tiêu cực trong quản lý và thi 

công công trình diễn ra khá phổ biến, nhiều công trình có chất lượng 

thấp, gây lãng phí và kém hiệu quả trong đầu tư. Nguyên nhân của 

việc thất thoát, lãng phí trong đầu tư rất nhiều, từ hệ thống chính 

sách quản lý đầu tư chưa đồng bộ, công tác quy hoạch ngành, vùng 

chưa tốt, chất lượng công tác thiết kế, lập tổng dự toán chưa cao, chất 

lượng công tác đấu thầu chưa đảm bảo... tất cả đều là nguyên nhân 

dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí. 

Với chức năng là cơ quan kiểm tra tài chính công của quốc 

gia, KTNN đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tình 

trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong xây dựng. Để có thể 

hoàn thành được nhiệm vụ, đòi hỏi các KTV của KTNN phải nắm 

vững quy trình kiểm toán dự án đầu tư, bên cạnh đó phải không 

ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được nhiệm vụ 

trong thời kỳ mới. 

Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, 

luận văn đã trình bày thực trạng kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng 
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công trình do Kiểm toán nhà nước Khu vực XII thực hiện từ năm 

2012 đến hết năm 2014, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá những mặt 

đã làm được và những vấn đề còn tồn tại. Từ đó đề ra những giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng 

công trình trong thời gian tới. Kết quả đạt được của luận văn có thể 

tóm tắt như sau: 

- Luận văn đã trình bày khái quát những vấn đề chung về kiểm 

toán và dự án đầu tư xây dựng công trình 

- Hệ thống những phương pháp, nội dung và quá trình kiểm 

toán tuân thủ, kiểm toán BCQT dự án đầu tư công trình hoàn thành, 

kiểm toán hoạt động. 

- Đề xuất những giải pháp hoàn thiện kiểm toán dự án đầu tư 

và điều kiện thực hiện giải pháp, trong đó tập trung vào các vấn đề: 

+ Đối với kiểm toán báo cáo quyết toán công trình hoàn thành:  

+ Đối với kiểm toán việc tuân thủ chính sách, pháp luật của 

Nhà nước: 

+ Đối với kiểm toán tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của 

dự án đầu tư  


