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Nội dung
Lời mở đầu

5

20 năm hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đào tạo và
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phục vụ quá trình xây dựng và
phát triển Kiểm toán nhà nước

6

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học theo năm

13

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 1996

33

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 1997

39

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 1998

45

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 1999

51

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2000

59

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001

75

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002

95

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2003

115

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2004

139

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2005

169

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2006

193

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2007

209

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2008

231

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2009

259

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010

273

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011

287

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012

307

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013

323

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

337

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015

355

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học theo chủ đề

4

Trang
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LỜI MỞ ĐẦU

T

rong các công trình nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học
vừa là đầu vào, vừa là đầu ra quyết định đến chất lượng, giá
trị, khả năng tin cậy và phạm vi ứng dụng của các sản phẩm
khoa học.

Kiểm toán nhà nước đã có những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác

nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài khoa học về kế toán, kiểm toán, quản lý
tài chính và nghiên cứu chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước… đã được
nghiên cứu, hoàn thành và nghiệm thu, đã triển khai ứng dụng vào thực
tiễn hoạt động của KTNN. Tuy nhiên, việc thông báo các kết quả nghiên
cứu khoa học này một cách rộng rãi cho toàn ngành, cũng như các cơ quan,
doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công còn rất
hạn chế. Vì vậy, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Đào tạo &
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, xin trân trọng giới thiệu và phát hành Bản
tin đặc biệt, thông báo một cách rộng rãi kết quả nghiên cứu khoa học của
Kiểm toán nhà nước trong những năm qua.
Bạn đọc nếu có nhu cầu tìm đọc và tham khảo, mời đến Thư viện Khoa
học kiểm toán của Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán –
Kiểm toán nhà nước, Số 1 Tôn Thất Thuyết – Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT:
043.7955349.
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20 NĂM HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM
TOÁN PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

K

iểm toán nhà nước (KTNN) ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chuyển từ nền
kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. KTNN là cơ quan được thành lập mới, không có cơ quan
tiền thân, do đó, KTNN phải tự nghiên cứu và tổng kết, đúc rút những bài học kinh nghiệm từ các
KTNN khu vực và thế giới để xây dựng và từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy, phương
pháp chuyên môn, nghiệp vụ. Chính vì vậy, hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH-CN) và thông
tin khoa học (TTKH) của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường ĐT) với
chức năng là đơn vị tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học đã đóng vai trò quan trọng, là hạt
nhân cơ bản trong hoạt động khoa học và là nền tảng để tác động tích cực trong việc xây dựng cơ
sở lý luận và đúc rút kinh nghiệm thực tiễn góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển KTNN.
1. Những đóng góp của Trường đối với sự
phát triển của KTNN thông qua hoạt động
KH-CN và TTKH trong 20 năm qua
1.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học
KTNN chính thức được công nhận là đầu
mối khoa học và công nghệ từ năm 1996 và từ
khi thành lập năm 1997, Trường ĐT trở thành
cơ quan đại diện cho KTNN, đảm nhiệm về
hoạt động KH-CN. Hoạt động KH-CN của
Trường ĐT trong 20 năm qua bao gồm việc tổ
chức quản lý và triển khai thực hiện nghiên cứu
363 đề tài NCKH các cấp, trong đó có 02 đề tài
độc lập cấp Nhà nước, 171 đề tài NCKH cấp
Bộ và 190 đề tài NCKH cấp cơ sở.
Có thể đánh giá khái quát hoạt động KH CN trong 20 năm qua ở một số khía cạnh sau
đây:
Về chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa
học: Về cơ bản, các đề tài nghiên cứu đã hoàn
thành mục tiêu, nội dung nghiên cứu và được
đánh giá tương đối tốt, khoảng 30% đề tài các
cấp đạt kết quả xuất sắc, 60% đề tài đạt loại
khá và 10% đề tài đạt yêu cầu.
6
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Kết quả nghiên cứu của các đề tài đã góp
phần cung cấp những cơ sở lý luận nền tảng
về tổ chức hoạt động kiểm toán nói chung và
KTNN nói riêng và giải quyết những vấn đề
về địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ của
từng phân hệ kiểm toán cũng như chuyên môn
nghiệp vụ kiểm toán như: xây dựng Luật Kiểm
toán nhà nước, Luật Kiểm toán độc lập; xây
dựng Chiến lược phát triển KTNN; xây dựng
cẩm nang kiểm toán; xây dựng các văn bản
hướng dẫn kiểm toán đối với từng lĩnh vực; xây
dựng hệ thống chuẩn mực, quy trình, phương
pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán mới;
phát triển các loại hình kiểm toán, đẩy mạnh
kiểm soát chất lượng kiểm toán; ứng dụng
CNTT vào hoạt động kiểm toán...
Bên cạnh đó, hoạt động KH - CN đã nghiên
cứu chuyên sâu về các lĩnh vực kiểm toán mới,
nghiên cứu những vấn đề phát sinh trong thực
tiễn quản lý và sử dụng nguồn lực công của
nền kinh tế và hoạt động kiểm toán, nhằm đáp
ứng yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và xã
hội như: kiểm toán việc quản lý và sử dụng
NSNN; kiểm toán đầu tư dự án; kiểm toán
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doanh nghiệp nhà nước; kiểm toán các tổ chức
tài chính - ngân hàng; kiểm toán các Chương
trình mục tiêu quốc gia; kiểm toán các chuyên
đề về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ
trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế; kiểm toán
nợ công; kiểm toán quá trình tái cơ cấu tổng
thể nền kinh tế; kiểm toán việc quản lý và sử
dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; kiểm toán
các dự án BOT, kiểm toán môi trường, kiểm
toán lồng ghép...
Kết quả nghiên cứu của các đề tài đã được
ứng dụng trong việc hoàn thiện địa vị pháp lý,
hệ thống văn bản pháp luật về KTNN; là căn
cứ để xây dựng và hoàn thiện các phương pháp
chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường công tác
quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm
toán. Các đề tài mà Trường ĐT chủ trì nghiên
cứu hoặc tham gia nghiên cứu luôn bám sát
thực tiễn hoạt động của KTNN, thực tiễn đời
sống kinh tế xã hội của đất nước. Kể từ những
năm đầu xây dựng và phát triển, Trường ĐT
đã chủ động đề xuất và chủ trì nghiên cứu Đề
tài khoa học cấp Nhà nước: “Cơ sở lý luận và
thực tiễn phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt
Nam”. Đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc, đã
cung cấp một cách toàn diện cả về phương
diện lý luận và thực tiễn để phát triển hệ thống
kiểm toán ở Việt Nam và mối quan hệ giữa
các phân hệ kiểm toán với hoạt động của cơ
quan KTNN. Khi bước vào thời kỳ phát triển
của kiểm toán tại Việt Nam, nhất là đối với
kiểm toán độc lập, Trường ĐT đã chủ động
đề xuất và chủ trì nghiên cứu đề tài cấp Nhà
nước: “Luận cứ khoa học xây dựng Luật kiểm
toán độc lập ở Việt Nam trong quá trình phát
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế”.
Tương tự như vậy đối với các đề tài khoa học
cấp bộ, việc luôn bám sát đời sống kinh tế của
đất nước là yêu cầu thường xuyên được đặt ra.
Năm 2007 khi có những biểu hiện của gia tăng
nợ Chính phủ mà gắn với nó có thể là những
Bản tin đặc biệt
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hệ lụy, Trường đã tổ chức nghiên cứu đề tài:
“Kiểm toán các khoản vay nợ, viện trợ Chính
phủ và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Khi
nền kinh tế có biểu hiện của suy thoái, Trường
đã tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài cấp bộ như:
“Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong chính
sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong điều
kiện khủng hoảng kinh tế”; đề tài cấp Bộ “Các
giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính
công sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm
2008-2009 và khủng hoảng nợ công của một
số nước tại Châu Âu dưới góc nhìn kiểm toán”;
hay đề tài “Nâng cao giá trị, lợi ích của hoạt
động Kiểm toán Nhà nước trong hoạch định và
điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.”...
Những năm gần đây, khi xã hội đã có sự
thay đổi trong nhận thức về vai trò của KTNN
trong quản lý tài chính, tài sản công và được
hiến định trong Hiến pháp năm 2013,Trường
luôn chủ động đề xuất chủ trì nghiên cứu các
đề tài cấp bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ
của KTNN gắn liền với sự phát triển KTNN,
hội nhập kinh tế quốc tế và hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền
XHCN.
Các đề tài đã tập trung nghiên cứu chuyên
sâu về các lĩnh vực kiểm toán mới như: Kiểm
toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm
toán lồng ghép, kiểm toán trong môi trường
công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường …
Kết quả nghiên cứu của các đề tài này kết hợp
với phần đúc rút kinh nghiệm từ các cơ quan
KTNN của các nước trên thế giới đã giúp các
kiểm toán viên, các đoàn kiểm toán tiếp cận
vấn đề với một tâm thế vững vàng và tự tin hơn
trong hoạt động kiểm toán, từ đó được áp dụng
phù hợp với thực tiễn của KTNN Việt Nam do
đó đã mang lại chất lượng và hiệu quả cho các
cuộc kiểm toán.
Bên cạnh đó công tác NCKH trong thời gian
qua còn tập trung nghiên cứu xây dựng và hoàn
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thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho
các đối tượng theo kế hoạch và chiến lược phát
triển KTNN; hoàn thiện công tác quản lý đào
tạo. Tiêu biểu các đề tài cấp Bộ năm 2012: “Giải
pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
công chức, kiểm toán viên theo định hướng
chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”; Đề
tài cấp Bộ 2014: “Xây dựng chương trình và tổ
chức đào tạo, bồi dưỡng hệ thống các kỹ năng
cho kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước”...
Về công tác quản lý khoa học: Là đầu
mối quản lý khoa học, thường trực Hội đồng
khoa học và Văn phòng Hội đồng khoa học
của KTNN, Trường đã hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao. Các đề tài khoa học do Trường
chủ trì đều lựa chọn và ký hợp đồng với các
nhà khoa học có uy tín để đảm bảo chất lượng
nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đều được
tổ chức đánh giá, thẩm định theo hướng dẫn
của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hàng năm,
Trường luôn chủ động tham mưu, đề xuất các
chủ đề nghiên cứu, chủ đề hội thảo khoa học
cấp Bộ để báo cáo Hội đồng khoa học xem xét
và trình Tổng KTNN quyết định.
Cho đến nay, về cơ bản các đề tài khoa học
đều được quản lý chặt chẽ theo đúng quy chế và
đảm bảo tiến độ nghiên cứu. Các kết quả nghiên
cứu một mặt được ứng dụng trong hoạt động
của ngành hoặc làm cơ sở cho việc đề xuất các
kiến nghị và giải pháp đổi mới cơ chế quản lý
kinh tế, tài chính với Chính phủ, Quốc hội và
các cơ quan nhà nước.
1. 2. Hoạt động thông tin khoa học và hợp
tác quốc tế trong lĩnh vực KH - CN
Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
của Trường ĐT gắn liền với công tác NCKH
và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của
KTNN.
Hoạt động thông tin khoa học của Trường
trong những năm qua đã cung cấp những thông
8
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tin có giá trị cho lãnh đạo KTNN cân nhắc lựa
chọn và quyết định các định hướng về hoạt
động KH - CN phù hợp cho từng giai đoạn phát
triển của KTNN; kết quả NCKH đã hỗ trợ các
đoàn kiểm toán trong việc ứng dụng các vấn đề
nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động kiểm toán,
giúp các kiểm toán viên tra cứu, vận dụng các
vấn đề lý luận vào học tập, nghiên cứu cũng
như hoạt động kiểm toán. Ngoài ra, hoạt động
thông tin khoa học còn góp phần phổ biến cập
nhật chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán thông
qua các cuộc hội thảo khoa học hàng năm của
KTNN do Trường ĐT chủ trì tổ chức phối hợp
với các tổ chức trong và ngoài nước như: Ủy
ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ngân
hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á,
USAID, CPA Australia, Hiệp hội kế toán công
chứng Vương quốc Anh - ACCA... Các cuộc
hội thảo khoa học là diễn đàn để các nhà khoa
học, các nhà quản lý, các chuyên gia trao đổi,
thảo luận một cách cởi mở và dân chủ về những
vấn đề liên quan đến địa vị pháp lý, chức năng
nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động cũng như
những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ kiểm
toán của KTNN. Thông qua kết quả của các
cuộc hội thảo đã từng bước khẳng định được vị
trí, vai trò và giá trị hoạt động của KTNN đối
với các vấn đề được Quốc hội và xã hội quan
tâm như các cuộc hội thảo về các chủ đề kiểm
toán nợ công, kiểm toán chính sách tài khóa
và chính sách tiền tệ, kiểm toán việc quản lý
và sử dụng tài nguyên, khoáng sản, kiểm toán
quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, kiểm toán dự
án BOT...
Năm 2016, đứng trước bức xúc của công
luận về việc thu phí dự án BOT cũng như việc
quản lý và triển khai các dự án BOT, Trường
đã tham mưu cho lãnh đạo KTNN tổ chức Hội
thảo khoa học cấp Bộ năm 2016 với chủ đề
“Những vấn đề đặt ra đối với dự án BOT và
vai trò của KTNN”. Đồng thời, Trường cũng
tổ chức các hội thảo khoa học “Những thách
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thức của việc thực hiện kiểm toán hoạt động”,
hội thảo “Phát triển kiểm toán độc lập ở Việt
Nam và xác lập mối quan hệ giữa Kiểm toán
nhà nước và Kiểm toán độc lập”; phối hợp với
ACCA tổ chức Hội thảo: “Kinh nghiệm quốc tế
về kiểm soát chất lượng kiểm toán và đảm bảo
chất lượng kiểm toán”. Các hội thảo này đã
được dư luận xã hội đánh giá cao không những
về mặt nội dung mà còn đánh giá tốt về công
tác tổ chức; qua việc tổ chức thành công các
hội thảo này không chỉ giúp KTNN giải quyết
những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, xác định
mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán, hồ sơ,
mẫu biểu một cách khoa học phù hợp với thực
tiễn Việt Nam mà còn góp phần nâng cao uy
tín và truyền thông về vai trò của KTNN trong
công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản
công.
Kết quả NCKH, tóm tắt các đề tài khoa học
các cấp đã được nghiệm thu được lưu trữ, quản
lý và phục vụ tốt cho các đối tượng trong và
ngoài KTNN qua hệ thống Thư viện Khoa học
kiểm toán (đặt tại Trường ĐT), mạng nội bộ
đặc biệt là trang Thông tin Điện tử của KTNN.
Ngoài ra, còn có tờ “Thông tin Khoa học”
phát hành nội bộ trong cơ quan KTNN, phát
hành mỗi quý một số để thông báo các kết quả
nghiệm thu đề tài NCKH và các lớp bồi dưỡng
cán bộ kiểm toán trong ngành, các lớp đào tạo,
tư vấn về kế toán, kiểm toán, kinh nghiệm quản
lý, tài chính, thông tin về tài chính, kế toán, kiểm
toán trong và ngoài nước.
Hoạt động thông tin khoa học đã hỗ trợ
việc khai thác và thu thập thông tin KH - CN
từ các nguồn trong và ngoài nước, trong nội bộ
ngành, từ các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế, các
công ty kiểm toán lớn quốc tế như Big Four;
xử lý, lưu trữ và quản lý nguồn thông tin KH CN; phát hành các ấn phẩm khoa học làm diễn
đàn nghiên cứu, trao đổi của các nhà khoa học,
các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài
Bản tin đặc biệt
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ngành; cung cấp thông tin KH - CN phục vụ
hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt
động KH - CN khác. Tuy vậy, để hoạt động
thông tin khoa học đáp ứng được nhu cầu thực
tiễn của ngành trong thời gian tới cần phải tăng
cường hơn nữa về chất lượng các thông tin
khoa học, đảm bảo tính thời sự, tính khoa học
và hữu dụng của thông tin được cung cấp.
Có thể nói rằng, hoạt động KH - CN của
Trường trong thời gian qua đã giải quyết căn
bản những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra
cho KTNN, góp phần tạo ra một bước chuyển
biến mạnh mẽ về chất lượng và tăng cường
hiệu quả, hiệu lực và uy tín hoạt động kiểm
toán của KTNN. Hai mươi năm qua, cùng với
quá trình xây dựng và phát triển, Trường luôn
tập trung phát triển hoạt động KH-CN theo
hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyên sâu theo
từng lĩnh vực làm cơ sở phát triển các loại hình,
phương pháp và công nghệ kiểm toán mới, đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành theo hướng
ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại.
2. Những tồn tại và hạn chế về KH - CN
và thông tin KH
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,
hoạt động KH - CN và thông tin khoa học của
Trường ĐT trong 20 năm qua cũng còn một số
tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian
tới để KH - CNvà thông tin khoa học tiếp tục
có những đóng góp tích cực hơn nữa trong quá
trình triển khai thực hiện kế hoạch hành động
thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến
năm 2020. Các hạn chế của hoạt động KH-CN
được biểu hiện ở một số điểm sau đây:
Về chất lượng hoạt động NCKH: Nhìn
chung kết quả nghiên cứu của các đề tài đạt
kết quả tốt vừa có tính lý luận vừa có tính ứng
dụng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số đề tài chất
lượng mới chỉ đạt yêu cầu, những vấn đề và nội
dung nghiên cứu chưa có sự đào sâu nghiên
cứu, một số vấn đề chưa được giải quyết một
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cách triệt để, các giải pháp đề ra còn chung
chung, tính ứng dụng thấp.
Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu:
Phần lớn các đề tài được tổ chức nghiên cứu
nghiêm túc đảm bảo được tiến độ nghiên cứu.
Tuy nhiên vẫn còn không ít đề tài nghiên cứu
chậm về tiến độ (đặc biệt là giai đoạn 2006 2010). Tiến độ nghiên cứu không đảm bảo,
trước hết đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc ứng
dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn
ngoài ra còn ảnh hưởng đến việc tổ chức đánh
giá nghiệm thu và công tác quyết toán kinh phí.
Về tính tiên phong, định hướng dẫn dắt hoạt
động thực tiễn: Có không ít những vấn đề nảy
sinh trong thực tiễn, nhưng công tác tổ chức
triển khai nghiên cứu chậm nên công tác lý luận
chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn hoạt
động kiểm toán; chưa làm sáng tỏ nhiều vấn đề
quan trọng trong tổ chức triển khai hoạt động
kiểm toán cũng như để phục vụ việc hoạch
định chiến lược và triết lý hoạt động, chưa có
luận cứ khoa học chắc chắn để hướng dẫn thực
tiễn hoặc cung cấp luận cứ khoa học để phục
vụ kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh
trong quá trình xây dựng và phát triển KTNN;
NCKH chưa làm tròn chức năng hướng dẫn
thực tiễn hoạt động kiểm toán; công tác tổng
kết thực tiễn cũng như việc đánh giá ứng dụng
kết quả NCKH còn hạn chế...
Về đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học:
Mặc dù đã được Lãnh đạo KTNN quan tâm
và Trường có nhiều cố gắng trong chính sách
tuyển dụng, thu hút nhân tài, đào tạo bồi dưỡng
tại chỗ, nhưng hiện nay đội ngũ nghiên cứu
chuyên trách còn quá mỏng, cơ cấu các chuyên
ngành nghiên cứu chưa hợp lý, kinh nghiệm
thực tiễn kiểm toán hạn chế nên ảnh hưởng
không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả thực
hiện nhiệm vụ KH-CN.
3. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt
động KH - CN và thông tin khoa học
10
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Để nâng cao chất lượng hoạt động KH-CN
và thông tin khoa học, đáp ứng mục tiêu đề ra
của KTNN trong thời gian tới, công tác nghiên
cứu và thông tin khoa học của Trường ĐT cần
chú trọng một số giải pháp cụ thể sau đây:
Thứ nhất, phát triển đội ngũ cán bộ NCKH.
Lực lượng cán bộ NCKH là nhân tố cơ bản
quyết định đến chất lượng và hiệu quả của hoạt
động KH - CN. Vì vậy, để nâng cao chất lượng
NCKH trước hết phải tăng cường được đội ngũ
cán bộ làm công tác NCKH chuyên trách cả
về số lượng và chất lượng. Trước hết, Trường
ĐT cần tích cực hơn nữa trong việc ĐTBD và
phát triển đội ngũ cán bộ NCKH mạnh cả về
số lượng và chất lượng; xây dựng kế hoạch và
phương thức đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán
bộ NCKH hiện có và thu hút từ ngoài ngành
về; tạo điều kiện cho các cán bộ NCKH đi khảo
sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước
ngoài và đẩy mạnh hợp tác về NCKH với các
cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước, cũng
như tạo điều kiện để nghiên cứu viên tham gia
thực tiễn hoạt động kiểm toán tại các KTNN
chuyên ngành và KTNN khu vực.
Thứ hai, đổi mới cơ chế quản lý, tuyển chọn,
giao nhiệm vụ NCKH, quản lý và theo dõi tiến
độ nghiên cứu.
Mặc dù trong thời gian qua hàng năm Trường
đã xác định rõ định hướng, mục tiêu, yêu cầu
về hoạt động nghiên cứu để các đơn vị và cá
nhân chuẩn bị và đăng ký đề tài và sau đó tổ
chức xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu. Việc làm
này đã đem lại những tác dụng nhất định trong
nghiên cứu; tuy nhiên, thông thường những cá
nhân tham gia đều đưa ra những hướng nghiên
cứu vốn là thế mạnh của mình (tất nhiên là
phải thuyết phục được Hội đồng xét duyệt về
tính cấp thiết), trong khi đó, có nhiều vấn đề
thực sự cần thiết và mang lại hiệu quả, nhưng
do khó khăn khi triển khai nên không ai đăng
ký để thực hiện. Do đó trong thời gian tới cần
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đổi mới quy trình xét chọn và giao nhiệm vụ
NCKH theo hướng:
Đối với đề tài có thể áp dụng cơ chế xét
tuyển, chọn thầu
Đối với loại đề tài này cần áp dụng phương
thức tuyển chọn theo phương thức xét thầu, bảo
đảm cho các đơn vị trong và ngoài KTNN đều
có thể tham gia tuyển chọn. Việc tuyển chọn sẽ
do Hội đồng Khoa học KTNN quyết định và
kết quả tuyển chọn phải được thông báo công
khai. Theo định hướng nghiên cứu đã được
thông báo cho các đơn vị biết để đề nghị những
vấn đề thiết thực có tính cấp thiết phải nghiên
cứu cho Hội đồng Khoa học KTNN tổng hợp,
sau đó sẽ tổ chức xét thầu.
Đối với các đề tài thực hiện theo phương
thức giao trực tiếp
Bên cạnh việc xét thầu đề tài, cần có cơ
chế “giao” những đề tài mới và phức tạp cho
những cá nhân/đơn vị có khả năng thực hiện đề
tài hoặc theo cơ chế đặt hàng. Đối với các đề
tài thực hiện theo phương thức giao trực tiếp
thì việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực,
phẩm chất, điều kiện và chuyên môn phù hợp
để trực tiếp giao nhiệm vụ NCKH là rất cần
thiết và là yếu tố quyết định đến tiến độ và chất
lượng nghiên cứu đề tài.
Công tác nghiệm thu
Đối với công tác nghiệm thu cần thực hiện
cơ chế quản lý đề tài theo kết quả, sản phẩm
đầu ra theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà
khoa học trong tổ chức nghiên cứu và nghiệm
thu đề tài theo tinh thần của Thông tư 55/2015/
TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức,
phân bổ dự toán đề tài sử dụng kinh phí NSNN;
bám sát vào thuyết minh và Hợp đồng nghiên
cứu khoa học đã ký kết để đánh giá đúng thực
trạng và chất lượng nghiên cứu của đề tài. Sau
khi nghiệm thu, Thường trực văn phòng Hội
đồng Khoa học KTNN cần thông báo cho lãnh
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đạo KTNN về kết quả nghiên cứu của các đề
tài; Các buổi nghiệm thu cần thông báo công
khai rộng rãi và mời thêm những tổ chức và
cá nhân khác quan tâm, liên quan đến đề tài
nghiên cứu cùng tham dự các buổi nghiệm thu
nhằm giám sát hoạt động cũng như chất lượng
nghiên cứu .
Chuyển giao kết quả nghiên cứu
Một trong những vấn đề của công tác
NCKH mà KTNN cần chú trọng trong thời
gian tới đó là phải xây dựng những quy định
về cơ chế chuyển giao kết quả nghiên cứu như
quy định các chủ nhiệm đề tài cần phổ biến
kết quả nghiên cứu của đề tài trên Website của
KTNN, đăng trong các Tạp chí và Tờ Thông
tin của ngành. Ngoài ra, cần tăng cường chất
lượng của công tác xã hội hóa, in ấn phát hành
kết quả nghiên cứu và nâng cao hơn nữa hiệu
quả của công tác quản lý khoa học.
Thứ ba, về tổ chức bộ máy nghiên cứu khoa
học.
Đối với tổ chức bộ máy NCKH cần có quy
định cụ thể về trách nhiệm của nghiên cứu viên
như quy định về định mức nghiên cứu khoa
học hàng năm đối với nghiên cứu viên. Đối với
Hội đồng Khoa học KTNN cần nâng cao trách
nhiệm của các thành viên trong Hội đồng và
tăng cường chất lượng hoạt động của các thành
viên Hội đồng và phương pháp hoạt động của
Hội đồng khoa học cũng cần có những đổi mới,
hoàn thiện.
Khẩn trương xem xét để xây dựng một tổ
chức đảm trách về công tác quản lý hoạt động
KH-CN tương xứng với vai trò, địa vị pháp
lý cũng như xứng tầm với chức năng nhiệm
vụ của KTNN và thông lệ chung về cơ cấu tổ
chức bộ máy của một cơ quan bộ và ngang bộ
ở nước ta hiện nay.
Thứ tư, đổi mới việc phân bổ kinh phí cho
hoạt động nghiên cứu khoa học.
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Đổi mới cơ chế tài chính cần chú trọng đầu
tư có trọng điểm cho các đề tài NCKH có ý
nghĩa đối với sự phát triển của KTNN, không
nên phân bổ bình quân, cào bằng như hiện
nay; cần nâng cao quyền tự chủ về tài chính
và nghiên cứu; và cần có cơ chế khuyến khích
tài chính đối với các đề tài nghiên cứu. Đối với
những đề tài trọng điểm, quan trọng và phức
tạp cần thiết phải tăng cường thêm kinh phí
phù hợp để có khả năng tổ chức thực hiện. Có
như vậy mới khuyến khích được những người
tổ chức thực hiện nghiên cứu đề tài, nhưng bên
cạnh đó, cũng lựa chọn được các chủ nhiệm đề
tài có “tâm” và đủ “tầm”, có trách nhiệm, niềm
đam mê trong nghiên cứu.
Thứ năm, tăng cường hợp tác đối ngoại
trong nghiên cứu khoa học.
Giải pháp này bao gồm việc đẩy mạnh
HTQT, mở rộng cơ chế chủ động hợp tác đối
với các đơn vị, cá nhân và cho phép các đơn
vị, cá nhân tham gia các khóa học, các hiệp
hội khoa học hoặc tham gia các hội nghị, hội
thảo khoa học của các tổ chức; đồng thời triển
khai các nhiệm vụ NCKH theo nội dung Nghị
đinh thư ký kết giữa KTNN Việt Nam và các
SAI trên thế giới và khu vực nhằm tận dụng
kiến thức và kinh nghiệm của họ trong các
hoạt động kiểm toán chính phủ mà chúng ta
còn thiếu và yếu.
Thứ sáu, các giải pháp khác.
Ngoài các giải pháp trên, để nâng cao chất
lượng hoạt động KH - CN và thông tin khoa
học của KTNN trong thời gian tới cần phải chú
trọng các giải pháp như cơ chế khuyến khích
tài chính đối với các sáng tạo trong NCKH; xây
dựng chế độ đãi ngộ, khen thưởng đúng người,
đúng việc và kịp thời đối với cá nhân có nhiều
thành tích nghiên cứu đóng góp cho sự phát
triển của KTNN và những công trình NCKH
đặc biệt xuất sắc và tạo điều kiện thuận lợi để kết

12
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quả NCKH được áp dụng vào thực tiễn như tổ chức
hội thảo, hội nghị, tọa đàm…
Thứ bảy, cần thiết phải bổ sung các định
hướng nghiên cứu.
Theo chúng tôi các đề tài nghiên cứu một
mặt vẫn tiếp tục nghiên cứu những vấn đề liên
quan đến hoàn thiện tổ chức, bộ máy, nâng cao
năng lực của KTV; chuyên môn nghiệp vụ kiểm
toán, phương pháp kiểm toán mới đối với kiểm
toán hoạt động, hồ sơ mẫu biểu; nghiên cứu xây
dựng các phần mềm kiểm toán với các phương
pháp, kỹ thuật kiểm toán tiên tiến tương tự cơ
quan kiểm toán tối cao của các nước trên thế
giới để nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm
toán; cần phải tăng cường nghiên cứu những
vấn đề vĩ mô để tư vấn những vấn đề hoạch
định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô và
quản trị quốc gia.
Hoạt động KH-CN và thông tin khoa học
của Trường trong 20 năm qua không những
đóng góp quan trọng đối với quá trình xây
dựng và phát triển KTNN trong việc xác lập
địa vị và khuôn khổ pháp lý, xây dựng, hoàn
thiện tổ chức, bộ máy và hoàn thiện phương
pháp chuyên môn nghiệp vụ, từng bước góp
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
kiểm toán mà còn góp phần tích cực vào việc
nâng cao vị thế, giá trị và lợi ích hoạt động của
KTNN đối với Chính phủ, Quốc hội và xã hội.
Để góp phần vào việc thực hiện thành công Kế
hoạch chiến lược phát triển KTNN đến năm
2020, hoạt động KH-CN và thông tin khoa học
của Trường cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai
trò của mình đối với sự lớn mạnh không ngừng
trong các giai đoạn phát triển tiếp theo của
Kiểm toán nhà nước./.
Hà Nội, tháng 3 năm 2017
PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa

Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
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Năm 1996
1

B01.1996

Xây dựng luận cứ khoa học hình thành Luật Kiểm
TS. Vương Hữu Nhơn
toán nhà nước

2

B02.1996

Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan
TS. Vương Hữu Nhơn
Kiểm toán nhà nước

3

Cơ sở khoa học để xây dựng chức danh, tiêu chuẩn
B03.1996 và cơ chế thi tuyển các chức danh công chức Kiểm TS. Vương Hữu Nhơn
toán nhà nước
Năm 1997

4

B01.1997 Những vấn đề cơ bản của một cuộc kiểm toán

5

B02.1997

6

B03.1997 Xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước

7

B04.1997

TS. Bùi Hải Ninh

Luận cứ khoa học và quan điểm định hướng xây dựng
CN. Hà Ngọc Son
hệ thống chuẩn mực Kiểm toán nhà nước
TS. Trần Đức Quế

Xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự
CN. Hoàng Ngọc Hài
án đầu tư xây dựng cơ bản
Năm 1998

8

Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng báo cáo và
B01.1998 quy trình lập, thông qua báo cáo hàng năm của Kiểm CN. Hà Ngọc Son
toán nhà nước

9

B02.1998

10

Xây dựng phương thức và nội dung chương trình đào
TS. Nguyễn Đình
B03.1998 tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công chức Kiểm
Hựu
toán nhà nước

11

Cơ sở lý luận và thực tiễn thiết lập hệ thống kiểm soát
B04.1998 nội bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các TS. Bùi Hải Ninh
tổ chức kinh tế nhà nước

Phương pháp luận xây dựng nội dung Cẩm nang
CN. Hà Ngọc Son
Kiểm toán nhà nước

Năm 1999
12

Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Kiểm toán
B01.1999 nhà nước trong cuộc đấu tranh chống gian lận và TS. Vương Hữu Nhơn
tham nhũng

13

B02.1999

Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Kiểm toán CN. Hoàng Ngọc
nhà nước khu vực
Lâm

14

B03.1999

Xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán
TS. Trần Đức Quế
ngân sách một Bộ

15

B04.1999

Xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính ngân
CN. Phan Văn Bích
hàng thương mại Việt Nam

Bản tin đặc biệt
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16

B05.1999 Cơ sở lý luận và thực tiễn kiểm toán hoạt động

17

B06.1999

CHỦ NHIỆM
TS. Bùi Hải Ninh

Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
CN. Hà Ngọc Son
động của Kiểm toán nhà nước
Năm 2000
Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành mô hình tổ chức
CN. Hà Ngọc Son
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành

18

B01.2000

19

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định phạm vi
hoạt động của Kiểm toán nhà nước và sự khác nhau TS. Nguyễn Đình
B02.2000
giữa hoạt động của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Hựu
nhà nước và Thanh tra tài chính

20

B03.2000

21

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành phương pháp
B04.2000 luận xây dựng quy trình đào tạo bồi dưỡng các ngạch TS. Đinh Trọng Hanh
kiểm toán viên nhà nước

22

CS01.2000

Xây dựng quy trình thẩm định báo cáo kiểm toán của
CN. Tạ Xuân Thâu
KTNN

23

CS02.2000

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và kiểm tra
CN. Nguyễn Văn Kỷ
ngân sách cấp huyện

24

CS03.2000

Quy trình thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách CN. Trần Quyết
một tỉnh
Thắng

25

CS04.2000

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đề án thi nâng CN. Nguyễn Trọng
ngạch KTV lên KTV chính
Thủy

26

CS05.2000

Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh CN. Nguyễn Văn
giản biên chế của cơ quan Kiểm toán nhà nước
Mục

27

CS06.2000

Ứng dụng quy trình kiểm toán DNNN vào kiểm toán CN. Phạm Thị Linh
doanh nghiệp xây lắp
Tâm

28

CS07.2000

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các
CN. Nguyễn Hữu Thọ
môn học kiểm toán

29

CS08.2000

Cơ sở lý luận và thực tiễn kiểm toán tuân thủ trong
CN. Trần Quốc Nam
đầu tư xây dựng

30

CS09.2000

Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập và công bố báo
Ths. Trịnh Văn Cảnh
cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của KTNN

Cơ sở lý luận và phương pháp luận kiểm soát chất lượng
CN. Hoàng Ngọc Hài
kiểm toán và đạo đức hành nghề của kiểm toán viên

Năm 2001

14

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong cuộc cải cách
CN. Hà Ngọc Son
nền hành chính nhà nước

31

B01.2001

32

B02.2001 Ứng dụng và hoàn thiện các phương pháp kiểm toán CN. Phan Văn Bích

33

B03.2001

34

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện phân công, phân
B04.2001 cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động TS. Đinh Trọng Hanh
kiểm toán của KTNN

Bản tin đặc biệt

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp
CN. Hà Ngọc Son
luật về KTNN
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35

B05.2001

Đổi mới và hoàn thiện các ngạch, nội dung và phương
CN. Hoàng Ngọc Hài
thức tổ chức thi nâng ngạch kiểm toán viên nhà nước

36

B06.2001

Cơ sở khoa học và thực tiễn hình thành, phát triển TS. Nguyễn Đình
tâm lý và nhân cách kiểm toán viên nhà nước
Hựu

37

CS01.2001

Ứng dụng tin học trong quản lý tài chính, kế toán tại
CN. Phạm Lệ Chi
cơ quan Kiểm toán nhà nước

38

CS02.2001

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào
CN. Lê Thị Nhuận
tạo bồi dưỡng kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước

39

Cơ sở khoa học của việc phân tích tình hình kinh tế
Ths. Trương Thị
CS03.2001 tài chính trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh
Hương Giang
nghiệp nhà nước

40

CS04.2001

Định hướng và giải pháp quy hoạch cán bộ của Kiểm CN. Nguyễn Trọng
toán nhà nước
Thủy

41

CS05.2001

Hoàn thiện công tác kiểm tra, soát xét chất lượng báo
Ths. Trịnh Văn Cảnh
cáo kiểm toán

42

CS06.2001

Hồ sơ kiểm toán và quy trình quản lý, sử dụng hồ sơ
CN. Tạ Xuân Thâu
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

43

Ứng dụng và hoàn thiện các phương pháp kiểm toán
CS07.2001 báo cáo tài chính đối với các đơn vị dự toán An ninh CN. Đinh Thị Thức
quốc phòng

44

Hoàn thiện quy trình kiểm tra các đơn vị được kiểm
CS08.2001 toán thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn CN. Vũ Thanh Hải
KTNN

45

CS09.2001

Nội dung và phương pháp kiểm toán việc sử dụng
CN. Lê Quí Hưng
NSNN đối với đơn vị hành chính sự nghiệp các tỉnh.

46

CS10.2001

Mô hình hóa và định lượng các luồng thông tin chính
Ths. Phạm Hạ Thủy
của cơ quan KTNN.

47

CS11.2001

Hoàn thiện quy trình và nội dung của công việc khảo
CN. Phan Ngọc Ẩn
sát phục vụ lập kế hoạch kiểm toán.

48

CS12.2001

Kiểm toán nghiệp vụ cho vay trong hoạt động tín
CN. Phí Công Hùng
dụng của Ngân hàng thương mại quốc doanh
Năm 2002

49

B01.2002

Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính trong điều kiện PGS, TS. Nguyễn
ứng dụng tin học.
Đình Hựu

50

B02.2002

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm PGS, TS. Vương
toán tổng quyết toán ngân sách nhà nước.
Đình Huệ

51

B03.2002

Xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động Ngân hàng
CN. Phan Văn Bích
thương mại nhà nước.

52

B04.2002 Xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách địa phương CN. Hoàng Ngọc Hài

53

B05.2002

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong quản lý vĩ mô
CN. Hà Ngọc Son
nền kinh tế quốc dân.

54

B06.2002

Xây dựng và hoàn thiện quy trình lập và lưu trữ hồ sơ
TS. Đinh Trọng Hanh
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Bản tin đặc biệt
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55

B07.2002

Xây dựng quy trình kiểm toán các chương trình mục
CN. Lê Hùng Minh
tiêu quốc gia.

56

CS01.2002

Phạm vi, đối tượng và nội dung kiểm toán DNNN
CN. Lê Thanh Nhã
trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương.

57

CS02.2002

Ứng dụng quy trình kiểm toán đầu tư dự án vào kiểm
CN. Đỗ Bá Khương
toán công trình, dự án địa phương.

58

CS03.2002

Xây dựng quy trình kiểm toán các công trình xây CN. Phạm Khắc
dựng cơ bản đang thi công.
Xương

59

CS04.2002

Ứng dụng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính đối
CN. Trịnh Hải Sơn
với đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt.

60

Sự kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán
CS05.2002 tuân thủ và kiểm toán hoạt động trong một cuộc kiểm CN. Nguyễn Văn Kỷ
toán của Kiểm toán nhà nước

61

CS06.2002

62

Xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý, sử dụng và lưu
CS07.2002 trữ công văn hành chính trong điều kiện tin học hoá CN. Tạ Xuân Thâu
hoạt động quản lý của Kiểm toán nhà nước.

63

Sự hình thành các kênh thông tin về hoạt động Kiểm
CS08.2002 toán nhà nước và xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo Ths. Phan Thanh Sáu
KTNN.

64

CS09.2002

Quy trình kiểm tra hoạt động của các Đoàn kiểm toán CN. Hoàng Văn
của Kiểm toán nhà nước
Chương

Cơ sở khoa học để xác định tính trọng yếu trong kiểm CN. Trần Quyết
toán NSNN
Thắng
Năm 2003

16

65

B01.2003

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Chiến lược phát
KS. Đỗ Bình Dương
triển KTNN giai đoạn 2001 – 2010.

66

B02.2003

Thực trạng và những giải pháp hoàn thiện hệ thống
CN. Hà Ngọc Son
chuẩn mực và quy trình KTNN.

67

Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng kế hoạch kiểm
toán chi tiết và việc điều hành, quản lý hoạt động
B03.2003
CN. Hồ Sỹ Hồng
của Đoàn kiểm toán trong cuộc kiểm toán báo cáo tài
chính doanh nghiệp

68

B04.2003

69

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo
B05.2003 cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết CN. Hoàng Ngọc Hài
quả kiểm toán hàng năm của KTNN

70

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách
nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh GS, TS. Vương Đình
B06.2003
đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà Huệ
nước.

71

B07.2003

Bản tin đặc biệt

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm GS, TS. Vương Đình
toán dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn NSNN Huệ

Xây dựng quy trình và phương pháp kiểm toán hoạt
TS. Đinh Trọng Hanh
động đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

TÊN ĐỀ TÀI

₪₪₪

STT

MÃ SỐ

CHỦ NHIỆM

72

B08.2003

Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực
TS. Lê Quang Bính
đối với các kiến nghị của KTNN

73

B09.2003

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với
CN. Trịnh Ngọc Sơn
các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi.

74

B10.2003

Phương hướng và giải pháp ứng dụng các phần mềm GS, TS. Nguyễn Đình
tin học vào hoạt động của kiểm toán của KTNN.
Hựu

75

CS01.2003

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán
Ths. Phan Thanh Sáu
hằng năm của KTNN.

76

CS02.2003

Xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố CN. Hoàng Văn
cáo của KTNN
Chương

77

CS03.2003

Xây dựng phần mềm quản lý thư viện khoa học Trung Ths. Nguyễn Hữu
tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ KTNN.
Thọ

78

CS04.2003

Thực trạng và giải pháp tổ chức kiểm toán các đơn vị
CN. Trần Hữu Nho
tài chính Đảng

79

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam
đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà
CN. Nguyễn Minh
CS05.2003 nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm
Giang
toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước của
KTNN hiện nay

80

Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự
CS06.2003 án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán CN. Nguyễn Văn Đức
báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

81

Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ
CN. Nguyễn Hữu
CS07.2003 thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo quyết
Phúc
toán ngân sách Bộ

82

CS08.2003

83

Thực trạng về tham nhũng, lãng phí trong các chương
CN. Phạm Khắc
CS09.2003 trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn
Xương
NSNN và những giải pháp đặt ra đối với KTNN

84

Vận dụng quy trình kiểm toán ngân sách địa phương
CS10.2003 vào kiểm toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế tại CN. Võ Huy Tính
địa phương

Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán
Ths. Ngô Thu Thủy
của Kiểm toán nhà nước

Năm 2004
Cơ sở lý luận và phương pháp luận về hoạt động kiểm GS, TS. Vương Đình
toán và phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam
Huệ

85

NN01.2004

86

Vai trò của kiểm toán đối với sự nghiệp công nghiệp
NN02.2004 hóa, hiện đại hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền TS. Đinh Trọng Hanh
xã hội chủ nghĩa Việt Nam

87

NN03.2004

Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển Kiểm
CN. Hà Ngọc Son
toán nhà nước Việt Nam

88

NN04.2004

Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển Kiểm PGS, TS. Ngô Thế
toán độc lập ở Việt Nam
Chi

Bản tin đặc biệt
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89

NN05.2004

90

Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc phân định chức năng,
NN06.2004 nhiệm vụ và xác lập mối quan hệ giữa Hệ thống kiểm CN. Hoàng Ngọc Hài
toán với Thanh tra nhà nước và thanh tra tài chính

91

NN07.2004

92

Vai trò, vị trí của Kiểm toán nhà nước trong việc thực
NN08.2004 hiện chức năng giám sát của Quốc hội và Hội đồng TS. Đặng Văn Thanh
nhân dân

93

Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển hệ
GS, TS. Vương Đình
NNT.2004 thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công
Huệ
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

94

Định hướng và giải pháp đổi mới công tác kiểm toán
GS, TS. Vương Đình
B01.2004 Ngân sách nhà nước trong điều kiện thực hiện Luật
Huệ
NSNN sửa đổi

95

B02.2004

96

Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp xây dựng
B03.2004 thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt TS. Đinh Trọng Hanh
động của KTNN

97

B04.2004

98

Thực trạng và giải pháp chống thất thoát ngân sách
B05.2004 trong hoạt động kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản CN. Lê Hùng Minh
của Kiểm toán nhà nước Việt Nam

99

B06.2004

100

Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc
B07.2004
TS. Lê Quang Bính
xác định trọng yếu, rủi ro trong hoạt động kiểm toán
của Kiểm toán nhà nước

101

Định hướng và giải pháp xây dựng hệ thống quản lý
B08.2004 cơ sở dữ liệu về đối tượng kiểm toán và hệ thống văn Ths. Phạm Hạ Thủy
bản quy phạm pháp luật trong hoạt động kiểm toán

102

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành Chuẩn mực đạo
B09.2004 đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của Kiểm toán KS. Đỗ Bình Dương
viên nhà nước

103

Cơ sở khoa học và những định hướng đổi mới hoàn
thiện công tác tổ chức cán bộ của KTNN trong tiến
B10.2004
CN. Hoàng Ngọc Hài
trình cải cách nền hành chính nhà nước và hội nhập
quốc tế của Việt Nam

104 CS01.2004

18
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Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển kiểm PGS, TS. Nguyễn
toán nội bộ ở Việt Nam
Đình Hựu

Thực trạng và xu thế phát triển Hệ thống kiểm toán
TS. Lê Quang Bính
tại các nước thành viên của tổ chức INTOSAI

Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra PGS, TS. Nguyễn
trong điều kiện hiện nay của Kiểm toán nhà nước
Đình Hựu

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm
CN. Phan Văn Bích
toán BCTC Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong quá trình thẩm
CN. Hà Ngọc Son
định dự toán Ngân sách nhà nước

Định hướng và giải pháp đổi mới công tác xây dựng CN. Vương Văn
kế hoạch nghiên cứu khoa học của KTNN
Quang
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Thực trạng và giải pháp chống thất thu ngân sách
105 CS02.2004 trong hoạt động kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có CN. Lê Thanh Nhã
thu của KTNN các khu vực
106 CS03.2004

Ứng dụng quy trình lập, thẩm định và xét duyệt báo
CN. Đinh Kế Thuật
cáo kiểm toán trong nội bộ KTNN Khu vực

107 CS04.2004

Phương pháp luận và giải pháp xử lý, điều chỉnh Báo CN. Trần Quyết
cáo quyết toán ngân sách theo số liệu kiểm toán
Thắng

Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm
CN. Phạm Khắc
108 CS05.2004 toán chi phí Ban quản lý dự án trong kiểm toán các
Xương
dự án đầu tư xây dựng cơ bản của KTNN
Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định phạm vi, nội
109 CS06.2004 dung, phương pháp, quy trình kiểm toán số dư đầu CN. Phí Công Hùng
năm trong báo cáo tài chính DNNN
110 CS07.2004

Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản
CN. Đặng Văn Hải
hành chính của KTNN

Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán
111 CS08.2004 công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng CN. Ngô Văn Quý
cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn NSNN
Ứng dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán
Ths. Nguyễn Thanh
112 CS09.2004 ngân sách vào kiểm toán báo cáo quyết toán ngân
Liêm
sách cấp huyện, cấp xã
Xây dựng phần mềm về tổng hợp và phân tích số liệu
CN. Nguyễn Trọng
113 CS10.2004 kiểm toán của các đối tượng kiểm toán trong lĩnh vực
Tài
kiểm toán chương trình đặc biệt
Năm 2005

114

Định hướng và giải pháp tăng cường mối quan hệ
giữa Kiểm toán nhà nước với Ủy ban Nhân dân và
GS, TS. Vương Đình
B01.2005 Hội đồng nhân dân các cấp trong kiểm toán NSNN
Huệ
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả kiểm
toán

115

Vận dụng các quy trình kiểm toán hiện hành trong
B02.2005 kiểm toán NSNN nhằm xác định tính đúng đắn, hợp CN. Hoàng Ngọc Hài
pháp của Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

116

B03.2005

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định khách CN. Nguyễn Trọng
thể, đối tượng và phạm vi kiểm toán của KTNN
Thủy

117

B04.2005

Định hướng và giải pháp công khai kết quả kiểm toán
CN. Hà Ngọc Son
và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN

118

B05.2005

Đổi mới công tác phân cấp về công tác tổ chức bộ
CN. Hoàng Hồng Lạc
máy và quản lý nhân sự của KTNN

119

Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích, đánh giá tính
GS, TS. Vương Đình
B06.2005 bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết
Huệ
toán NSNN

Bản tin đặc biệt
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120

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức kiểm
B07.2005 toán các quỹ tài chính tập trung của Nhà nước không CN. Lê Hoàng Quân
thuộc NSNN

121

Ứng dụng CNTT để hỗ trợ việc xác định rủi ro và
B08.2005 vận dụng tính trọng yếu trong hoạt động kiểm toán TS. Đinh Trọng Hanh
của KTNN

122

B09.2005

123

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội
B10.2005 dung, quy trình và phương thức “tiền kiểm” trong TS. Mai Vinh
hoạt động KTNN

124

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng cơ chế khoán
Ths. Nguyễn Hồng
B11.2005 chi hành chính theo đặc thù tổ chức và hoạt động của
Long
KTNN

125 CS01.2005

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống Chuẩn
TS. Lê Quang Bính
mực kiểm toán hoạt động của KTNN

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác PGS, TS. Lê Huy
nghiên cứu khoa học của KTNN
Trọng

Xây dựng những quy định áp dụng cơ chế tự chủ tài
126 CS02.2005 chính trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm KH Ths. Ngô Thu Thủy
& BDCB
Hoàn thiện công tác xây dựng, chỉ đạo và tổ chức
127 CS03.2005 thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp CN. Đặng Văn Hải
chuyên môn nghiệp vụ của KTNN
Ứng dụng CNTT để hỗ trợ việc lập Biên bản kiểm
128 CS04.2005 toán, Báo cáo kiểm toán trong hoạt động kiểm toán CN. Tạ Xuân Thâu
BCTC DNNN của KTNN
Xây dựng những quy định áp dụng cơ chế tự chủ tài
KS. Nguyễn Xuân
129 CS05.2005 chính trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin
Đồng
học KTNN
130 CS06.2005

Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và Ths. Nguyễn Hồng
xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN Long

Định hướng và giải pháp thực hiện các hoạt động
TS. Nguyễn Thanh
131 CS07.2005 dịch vụ kiểm toán, kế toán và quản trị tài chính của
Mai
Trung tâm KH & BDCB
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng những quy định
132 CS08.2005 áp dụng cơ chế tự chủ tài chính trong tổ chức và hoạt CN. Nguyễn Thắng
động của Tạp chí Kiểm toán
Cơ sở lý luận và phương pháp luận xây dựng nội
CN. Vương Văn
133 CS09.2005 dung, chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn
Quang
2005-2010 của KTNN
134 CS10.2005

Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân CN. Đào Thị Thu
thủ trong hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội Vĩnh

Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ
Ths. Nguyễn Kim
135 CS11.2005 đối với các chương trình, dự án đầu tư bằng nguồn
Thanh
vốn NSNN

20
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Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác Ths. Dương Đình
giám sát và kiểm tra chất lượng kiểm toán của KTNN Ngọc

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức đào tạo,
Ths. Nguyễn Hữu
137 CS13.2005 bồi dưỡng kiểm toán viên từ xa trong điều kiện tin
Thọ
học hóa các hoạt động của KTNN
Cơ sở lý luận, thực tiễn xác định nội dung và phương
138 CS14.2005 thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu Ths. Lê Hiền Linh
khoa học của KTNN
Năm 2006
139

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế cung
cấp thông tin kiểm toán giữa Kiểm toán nhà nước GS, TS. Vương Đình
B01.2006
với Quốc hội và Chính phủ trong điều kiện thực hiện Huệ
Luật Kiểm toán nhà nước.

140

B02.2006

141

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ cấu tổ chức
B03.2006 của Kiểm toán nhà nước trong giai đoạn 2006 đến CN. Hoàng Hồng Lạc
2015.

142

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện mối quan hệ
TS. Nguyễn Thanh
B04.2006 giữa quản lý hành chính nhà nước và quản lý chuyên
Mai
môn trong hoạt động kiểm toán của KTNN

143

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý cho
TS. Đinh Trọng Hanh
B05.2006
Kiểm toán trưởng, Trưởng phòng kiểm toán, Trưởng
đoàn kiểm toán và Tổ trưởng tổ kiểm toán

144

B06.2006 Tổ chức kiểm toán dự toán Ngân sách nhà nước

145

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Hệ thống tiêu chí
B07.2006 và phương thức đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ TS. Lê Quang Bính
trong kiểm toán Ngân sách nhà nước

146

B08.2006 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán thu NSNN

147

Định hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm
B09.2006 toán chi thường xuyên trong kiểm toán Ngân sách Ths. Vũ Văn Họa
nhà nước các cấp

148

B10.2006 Tổ chức kiểm toán các khoản vay nợ của Chính phủ. Ths. Lê Đình Thăng

149

B11.2006

Tổ chức kiểm toán các dự án công nghệ thông tin đầu CN. Nguyễn Xuân
tư bằng vốn Ngân sách nhà nước
Đồng

150

B12.2006

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ, mẫu biểu GS, TS. Vương Đình
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Huệ

Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kiểm toán nội bộ
TS. Đinh Trọng Hanh
trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước ở Việt Nam

TS. Mai Vinh

TS. Lê Huy Trọng

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch đào tạo,
151 CS01.2006 bồi dưỡng cán bộ công chức của KTNN giai đoạn Ths. Lê Thị Hải Yến
2006 - 2010
152 CS02.2006

Thực trạng và giải pháp đổi mới hoạt động thông tin
Ths. Phạm Hạ Thủy
khoa học và công nghệ của KTNN.
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₪₪₪
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Thực trạng và giải pháp hoàn thiện việc thẩm định CN. Hoàng Văn
tính pháp lý của hồ sơ kiểm toán của KTNN
Chương

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức
CN. Vương Văn
154 CS04.2006 và quản lý các hoạt động khoa học của Kiểm toán
Quang
nhà nước
Thực trạng và giải pháp đổi mới phương thức tổ chức
Ths. Dương Đình
155 CS05.2006 và quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán trong kiểm
Ngọc
toán ngân sách địa phương của KTNN khu vực
156 CS06.2006

Xây dựng phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin lập Ths. Nguyễn Hữu
Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương Thọ

157 CS07.2006

Hoàn thiện các quy định của KTNN về công tác đào
Ths. Ngô Thu Thủy
tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của KTNN

Nội dung, trình tự và phương thức kết hợp kiểm toán
báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán CN. Nguyễn Khả
158 CS08.2006
hoạt động trong kiểm toán dự trữ ngoại tệ của Nhà Minh
nước
159 CS09.2006

Thực trạng và giải pháp kiểm toán các ước tính kế
Ths. Hà Minh Tuấn
toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nội dung, trình tự
160 CS10.2006 và phương thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của CN. Đặng Tấn Sơn
KTNN khu vực
161 CS11.2006

Hoàn thiện kiểm toán doanh thu, chi phí và kết quả CN. Phạm Khắc
kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp
Xương
Năm 2007

22

162

Nghiên cứu tác động của quá trình thực hiện các cam
GS, TS. Vương Đình
B01.2007 kết thương mại khi Việt Nam là thành viên của WTO
Huệ
đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước

163

B02.2007

Đổi mới, hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân PGS, TS. Đinh Trọng
sách địa phương
Hanh

164

B03.2007

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong quá trình cổ
Ths. Trần Nhật Thành
phần hóa doanh nghiệp nhà nước

165

B04.2007

Đổi mới hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân
TS. Mai Vinh
sách Bộ, ngành

166

B05.2007

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tiêu chí kiểm PGS, TS. Ngô Trí
toán hoạt động trong kiểm toán đầu tư dự án
Tuệ

167

Tổ chức kiểm toán hoạt động trong các cơ quan hành
PGS, TS. Lê Huy
B06.2007 chính nhà nước trong điều kiện thực hiện cơ chế tự
Trọng
chủ tài chính

168

Kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp tổ
B07.2007 chức theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong CN. Phí Công Hùng
tập đoàn kinh tế nhà nước

169

B08.2007

Bản tin đặc biệt

Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra của Kiểm CN. Hoàng Văn
toán nhà nước
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170

B09.2007

Tổ chức kiểm toán hoạt động đối với các doanh
TS. Lê Quang Bính
nghiệp nhà nước

171

B10.2007

Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán
Ths. Vũ Văn Họa
của Kiểm toán nhà nước.

172

B11.2007

Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo cáo Ths. Vương Văn
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Quang

173

B12.2007

Hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt Ths. Nguyễn Hồng
động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Long

174

B13.2007

Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát chất Ths. Nguyễn Trọng
lượng kiểm toán của KTNN
Thủy

175

BCT.2007

Đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Trung PGS, TS. Ngô Trí
tâm KH & BDCB
Tuệ

₪₪₪

CHỦ NHIỆM

Vận dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán trong hoạt
176 CS01.2007 động kiểm toán nội bộ của cơ quan, tổ chức của Nhà Ths. Ngô Thu Thủy
nước
Thực trạng, giải pháp hoàn thiện cơ chế và phương
177 CS02.2007 thức chuyển giao hồ sơ cuộc kiểm toán có dấu hiệu CN. Đặng Văn Hải
tội phạm cho cơ quan chức năng xử lý
Xây dựng phần mềm đối chiếu số liệu giữa cơ quan
178 CS03.2007 tài chính và kho bạc nhà nước trong kiểm toán ngân CN. Hoàng Bổng
sách địa phương
Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý và điều hành
CN. Nguyễn Thanh
179 CS04.2007 hoạt động của tổ kiểm toán trong kiểm toán ngân
Liêm
sách địa phương
180 CS05.2007

Thực trạng và giải pháp tổ chức kiểm toán đơn vị dự
CN. Đặng Việt Dũng
toán cấp II thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

181 CS06.2007

Ứng dụng kỹ thuật tin học trong kiểm toán dự toán
CN. Lê Đức Thọ
công trình đầu tư xây dựng cơ bản

Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng
Ths. Nguyễn Mạnh
182 CS07.2007 kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm
Hùng
toán nhà nước
Hoàn thiện cơ chế phối hợp và sử dụng kết quả kiểm
toán giữa Kiểm toán nhà nước với các tổ chức Kiểm
183 CS08.2007
CN. Hà Minh Tuấn
toán độc lập và kiểm toán nội bộ trong hoạt động
kiểm toán của KTNN
184 CS09.2007

Thực trạng và giải pháp thực hành tiết kiệm, chống Ths. Đặng Thị Hoàng
lãng phí trong hoạt động kiểm toán nhà nước
Liên

185 CS10.2007

Xây dựng cơ chế và phương thức trưng cầu giám CN. Nguyễn Văn
định độc lập trong hoạt động kiểm toán của KTNN Hiển

Hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện
186 CS11.2007 kế hoạch kiểm toán các đơn vị dự toán cấp III trực CN. Đỗ Quang Hưng
thuộc Bộ, ngành
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Cơ sở lý luận và phương pháp luận kết hợp kiểm toán
Ths. Khương Tiến
187 CS12.2007 hoạt động trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
Hùng
doanh nghiệp nhà nước
Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện mô hình tổ chức
Ths. Nguyễn Bá
188 CS13.2007 cấp phòng của các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành
Dũng
và khu vực.
Tổ chức kiểm toán các khoản trợ giá, trợ cước của
189 CS14.2007 Kiểm toán nhà nước khi kiểm toán báo cáo quyết CN. Nguyễn Công Vy
toán ngân sách địa phương
Năm 2008
190

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ tư vấn xây dựng, hoàn thiện pháp luật của GS, TS. Vương Đình
B01.2008
Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hội Huệ
nhập và hợp tác quốc tế

191

B02.2008

192

CN. Hà Ngọc Son,
Định hướng, giải pháp chuyên nghiệp hóa tổ chức và
Ths. Nguyễn Trọng
B03.2008
hoạt động của Kiểm toán nhà nước
Thủy

193

B04.2008

Hoàn thiện phương pháp phân tích và đánh giá tổng PGS, TS. Đinh Trọng
quát trong kiểm toán ngân sách địa phương
Hanh

194

B05.2008

Địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước trong đạo luật PGS, TS. Lê Huy
cơ bản là Hiến pháp
Trọng

195

B06.2008

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện sửa đổi, bổ sung CN. Hoàng Văn
Luật Kiểm toán nhà nước Việt Nam
Chương

196

B07.2008

Kiểm toán vốn và tài sản của nhà nước tại các tổ chức Ths. Nguyễn Hồng
kinh tế.
Long

197

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình
Ths. Vương Văn
B08.2008 khung đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nội bộ
Quang
trong cơ quan, tổ chức nhà nước

198

B09.2008

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống chuẩn PGS, TS. Ngô Trí
mực kiểm toán nội bộ
Tuệ

199

B10.2008

Hoàn thiện nội dung, quy trình kiểm toán đầu tư xây
TS. Mai Vinh
dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách nhà nước

200

B11.2008

Cơ sở lý luận và thực tiễn triển khai thực hiện kiểm
TS. Lê Quang Bính
toán môi trường

201

B12.2008

Định hướng và giải pháp triển khai công tác tiền kiểm
Ths. Vũ Văn Họa
đối với các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt
Ths. Lê Minh Khái
động của đoàn kiểm toán.

Xây dựng trình tự và phương pháp kiểm tra khối
CN. Nguyễn Mạnh
202 CS01.2008 lượng xây lắp trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
Hoàng
hạ tầng kỹ thuật
Hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán tổng hợp quyết
203 CS02.2008 toán ngân sách địa phương tại các cơ quan quản lý tài CN. Đỗ Tiến Dũng
chính cấp tỉnh
24
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Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán
204 CS03.2008 áp dụng trong cuộc kiểm toán quản lý Thuế tại cơ CN. Trần Xuân Trung
quan Thuế và cơ quan Hải quan.
Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán
CN. Nguyễn Đình
205 CS04.2008 áp dụng trong cuộc kiểm toán mua sắm, quản lý và
Tùng
sử dụng tài sản của Ban quản lý dự án
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo
206 CS05.2008 văn bản và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của CN. Đặng Văn Hải
KTNN
207 CS06.2008

Kiểm toán hoạt động trong quản lý dự trữ ngoại hối CN. Nguyễn Khả
nhà nước
Minh

208 CS07.2008

Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực Ths. Đào Thị Thu
bảo hiểm nhân thọ
Vĩnh

Hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện
CN. Phạm Thị Linh
209 CS08.2008 kế hoạch kiểm toán chi tiết trong kiểm toán dự án đầu
Tâm
tư xây dựng
210 CS09.2008

Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách hành chính Ths. Nguyễn Hữu
trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước
Phúc

211 CS10.2008

Hoàn thiện hoạt động thông tin khoa học phục vụ Ths. Nguyễn Đức
hoạt động của Kiểm toán nhà nước
Tuấn

212 CS11.2008

Xác lập tiêu chí kiểm toán và quy trình đánh giá chất
Ths. Hà Minh Tuấn
lượng cuộc kiểm toán các tổ chức kinh tế nhà nước.

Cơ sở hình thành kỹ năng nghề nghiệp và việc tổ
Ths. Nguyễn Mạnh
213 CS12.2008 chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho
Cường
Kiểm toán viên nhà nước
214 CS13.2008

Đổi mới phương thức tổ chức các lớp cập nhật kiến Ths. Nguyễn Bá
thức của Kiểm toán viên nhà nước
Dũng

215 CS14.2008

Hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng các
Ths. Ngô Thu Thủy
ngạch Kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước

216 CS15.2008

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành “Thời báo kiểm
CN. Nguyễn Thắng
toán”
Năm 2009

217

B01.2009

Giải pháp nâng cao vị trí, vai trò của Kiểm toán nhà GS, TS. Vương Đình
nước trong phòng, chống tham nhũng
Huệ

218

B03.2009

Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các PGS, TS. Đoàn Xuân
KTNN khu vực
Tiên

219

B05.2009

Hoàn thiện phương pháp thu thập và đánh giá bằng PGS, TS. Đinh Trọng
chứng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Hanh

220

B06.2009

Hoàn thiện phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm
Ths. Lê Minh Khái
toán của Kiểm toán nhà nước

221

B07.2009

Tổ chức kiểm toán các công ty cổ phần nhà nước giữ PGS, TS. Ngô Trí
cổ phần chi phối
Tuệ
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Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định chế tài đối với
CN. Hoàng Văn
B10.2009 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Kiểm toán
Chương
nhà nước

223 CS01.2009

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
TS. Đoàn Ngọc Xuân
đồng thẩm định cấp Vụ tại KTNN chuyên ngành

Cơ sở lý luận và thực tiễn quy định biện pháp xử phạt
224 CS02.2009 vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành CN. Đặng Văn Hải
vi vi phạm Luật KTNN
225 CS03.2009

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác
CN. Vũ Thị Tiến
lập kế hoạch kiểm toán năm đối với các dự án đầu tư

226 CS04.2009

Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán và rút
CN. Nguyễn Văn Lân
ngắn thời gian lập báo cáo kiểm toán.

227 CS05.2009 Xây dựng giải pháp mạng không dây cho KTNN
228 CS06.2009

CN. Vũ Trịnh Long

Định hướng và giải pháp phát triển, nâng cao năng CN. Phạm Thị Thu
lực nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong KTNN Hà

Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò tổ chức
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quá Ths. Nguyễn Mạnh
229 CS07.2009
trình thực hiện nhiệm vụ được Kiểm toán nhà nước Cường
giao phó
Hoàn thiện việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội
Ths. Nguyễn Thuận
230 CS08.2009 bộ trong lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán
Liên
báo cáo quyết toán ngân sách cấp tỉnh
231 CS09.2009

Kiểm toán hệ thống thông tin của các đơn vị được
Ths. Ngô Thu Thủy
kiểm toán

Nghiên cứu và so sánh tổ chức và hoạt động kiểm
Ths. Đặng Thị Hoàng
232 CS10.2009 soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước
Liên
các nước
233 CS11.2009

Xây dựng các quy trình công việc trong công tác thư Ths. Nguyễn Hữu
ký tổng hợp của Văn phòng KTNN
Phúc
Năm 2010
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234

B01.2010

Xây dựng kế hoạch hành động triển khai chiến lược GS, TS. Vương Đình
phát triển KTNN
Huệ

235

B02.2010

Định hướng và giải pháp thúc đẩy hội nhập của cơ Ths. Nguyễn Trọng
quan KTNN trong cộng đồng quốc tế
Thủy

236

B03.2010

Định hướng và giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng của
Ths. Lê Minh Khái
cơ quan KTNN

237

B04.2010

Định hướng và giải pháp xây dựng quy trình kiểm toán
TS. Cao Tấn Khổng
các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức EPC trọn gói

238

B05.2010

Giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cơ quan Kiểm
CN. Hoàng Hồng Lạc
toán nhà nước giai đoạn 2010-2020

239

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng
GS, TS. Đoàn Xuân
B06.2010 cán bộ, kiểm toán viên theo định hướng chiến lược phát
Tiên
triển KTNN giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn 2020
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240

B07.2010

Giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả pháp luật về
CN. Lê Hoàng Quân
thuế và quản lý thuế trong kiểm toán NSNN

241

B08.2010

Hoàn thiện công tác kiểm toán ngân sách xã, phường, Ths. Nguyễn Hồng
thị trấn
Thái

242

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động kiểm tra, thanh tra
PGS, TS. Đinh Trọng
B09.2010 kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm toán nội bộ
Hanh
của KTNN

243

B10.2010

244

Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình và
B11.2010 phương pháp kiểm toán các quỹ tài chính nhà nước TS. Lê Quang Bính
tập trung

245

Tác động của hoạt động kiểm toán đến chính sách
B12.2010 tài khóa và chính sách tiền tệ trong giai đoạn khủng TS. Lê Đình Thăng
hoảng kinh tế

Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong công tác tổng hợp kết KS. Nguyễn Xuân
quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận kiểm toán Đồng

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công
246 CS01.2010 tác lập dự thảo và phát hành báo cáo kiểm toán dự CN. Vũ Thị Tiến
án đầu tư
Xây dựng nội dung, thủ tục và hồ sơ mẫu biểu cho
Ths. Đào Thị Thu
247 CS02.2010 hoạt động kiểm soát chất lượng của một cuộc kiểm
Vĩnh
toán của KTNN
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên
248 CS03.2010 truyền pháp luật về tổ chức, hoạt động KTNN và các CN. Lê Phương Vân
hoạt động khác của KTNN
249 CS04.2010

Những giải pháp nâng cao chất lượng công khai kết quả
Ths. Đặng Văn Hải
kiểm toán và thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN

250 CS05.2010

Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống mạng Ths. Phạm Mạnh
truyền thông của KTNN
Hùng

251 CS06.2010

Hoàn thiện các quy trình công việc trong công tác của
Ths. Võ Mai Trang
Văn phòng Hội đồng khoa học của KTNN

252 CS07.2010

Hoàn thiện các quy trình công việc trong công tác của Ths. Nguyễn Huy
Vụ Tổ chức cán bộ
Hoàng

253 CS08.2010

Xây dựng quy trình quản lý đầu tư xây dựng tại Ths. Nguyễn Văn
KTNN
Giáp

254 CS09.2010

Hoàn thiện và phát triển Tạp chí nghiên cứu khoa học CN. Nguyễn Hoàng
kiểm toán trong giai đoạn 2010- 2015
Linh

255 CS10.2010

Giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa KTNN TS. Nguyễn Thiện
khu vực V với các địa phương trong hoạt động kiểm toán Phong
Năm 2011

256

Thực trạng công tác quản lý đất đai và giải pháp nâng
TS. Nguyễn Thiện
B01.2011 cao hiệu quả kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực quản
Phong
lý nhà nước về đất đai tại các địa phương
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257

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả phối
Ths. Hoàng Văn
B02.2011 hợp giữa KTNN với các cơ quan, chính quyền địa
Chương
phương

258

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính
công sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, PGS, TS. Nguyễn
B03.2011
2009 và khủng hoảng nợ công tại một số nước châu Đình Hòa
Âu dưới góc nhìn kiểm toán

259

B04.2011

Cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định pháp lý về PGS, TS. Đặng Văn
kế toán và kiểm toán trong Luật Ngân sách nhà nước Thanh

260

B05.2011

Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN CN. Trịnh Mạnh
với Bộ quốc phòng trong hoạt động kiểm toán
Hoán

261

B06.2011

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa KTNN với Bộ Tài
Ths. Đào Văn Dũng
chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

262

B07.2011

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành Trung tâm tích GS, TS. Đoàn Xuân
hợp dữ liệu KTNN
Tiên

Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán
áp dụng cho việc kiểm toán sử dụng kinh phí hoạt CN. Nguyễn Đình
263 CS01.2011
động kiểm tra nhà nước đối với mặt hàng cá, hải sản Tùng
và các sản phẩm chế biến từ loại này
Trái phiếu Chính phủ, các vấn đề cơ bản trong lập kế
264 CS02.2011 hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành quản lý và sử CN. Nguyễn Văn Đạt
dụng vốn Trái phiếu Chính phủ 2006 - 2009
265 CS03.2011

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm Ths. Nguyễn Tuấn
toán tổng quyết toán NSNN hàng năm ở Việt Nam Trung

266 CS04.2011

Thực trang và giải pháp kiểm toán dự án đầu tư trong
Ths. Trần Hải Đông
lĩnh vực quốc phòng

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, trình
duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền
267 CS05.2011
Ths. Vũ Văn Sang
và tài sản nhà nước địa phương của Kiểm toán Nhà
nước Khu vực IX
Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng
kiểm toán thu ngân sách tại cục thuế trong cuộc kiểm Ths. Đặng Quang
268 CS06.2011
toán ngân sách tiền và tài sản nhà nước tại tỉnh, thành Trung
phố trực thuộc Trung ương
269 CS07.2011

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện quy trình tiếp
CN. Vũ Văn Hồng
công dân của KTNN

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác bảo vệ
270 CS08.2011 bí mật nhà nước đối với hoạt động của KTNN trong Ths. Đặng Văn Hải
tình hình mới
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271 CS09.2011

Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ khoa học của Ths. Phan Thanh
KTNN
Bình

272 CS10.2011

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán ngân
CN. Lê Văn Tổng
sách cấp Huyện
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Năm 2012
273

B01.2012

Các giải pháp tăng cường kiểm toán hoạt động của GS, TS. Đoàn Xuân
Kiểm toán nhà nước
Tiên

274

B02.2012

Nâng cao giá trị, lợi ích của Kiểm toán nhà nước trong PGS, TS. Nguyễn
hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô
Đình Hòa

275

B03.2012

Giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát và lập kế PGS, TS. Lê Huy
hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Trọng

276

B04.2012

Cơ sở lý luận và thực tiễn lựa chọn phương pháp kiểm
TS. Lê Quang Bính
toán dựa trên trọng yếu và rủi ro ở Kiểm toán nhà nước

277

B05.2012

Giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục và tổ chức thực
TS. Hoàng Phú Thọ
hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN

278

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh giá hệ
B06.2012 thống KSNB các tập đoàn kinh tế nhà nước trong quá GS, TS. Ngô Thế Chi
trình kiểm toán do KTNN thực hiện

279 CS01.2012 Hoàn thiện công tác thanh tra công vụ của KTNN

CN. Vũ Văn Hồng

Thực trạng hoạt động KHCN của KTNN giai đoạn
Ths. Nguyễn Thị Mai
280 CS02.2012 1997-2011 và định hướng hoạt động KHCN của
Huyền
KTNN giai đoạn 2012-2020
281 CS03.2012

Các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán tổng hợp Ths. Nguyễn Văn
chi ngân sách địa phương
Hùng

Nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đền bù, giải
282 CS04.2012 phóng mặt bằng trong kiểm toán dự án đầu tư xây CN. Vũ Trí Hiền
dựng cơ bản
Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán kinh
283 CS05.2012 phí mua sắm và quản lý, sử dụng hiện vật của các đơn CN. Nguyễn Văn Hảo
vị thuộc Bộ quốc phòng
284 CS06.2012

Các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
CN. Phan Thị Lương
tạm thời của Đảng bộ KTNN

285 CS07.2012

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đề cương báo cáo
Ths. Võ Mai Trang
kiểm toán hoạt động
Năm 2013
Tổ chức kiểm toán lồng ghép trong hoạt động kiểm TS. Lê Đình Thăng
toán ngân sách địa phương
Ths. Hà Thị Mỹ Dung

286

B01.2013

287

Hoàn thiện phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán
chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững TS. Hoàng Quang
B02.2013
tại các huyện nghèo theo nghị quyết 30A/2008/NQ- Hàm
CP của Chính phủ

288

B03.2013

289

B04.2013 Xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán thuế

290

B05.2013

Xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán Chương Ths. Vũ Khánh Toàn
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới Ths. Hà Thị Mỹ Dung
CN. Nguyễn Văn Đạt

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm Ths. Nguyễn Minh
toán nợ công
Giang
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Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm
Ths. Nguyễn Trọng
291 CS01.2013 toán chuyên đề hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết
Khang
định số 167/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội
292 CS02.2013 dung, phương pháp kiểm toán đánh giá tình hình tái Ths. Lê Minh Nam
cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội
293 CS03.2013 dung, phương pháp kiểm toán đánh giá tình hình tái Ths. Đặng Thế Bình
cơ cấu các ngân hàng thương mại nhà nước
294 CS04.2013

Tổ chức công tác kiểm toán dự án phát triển khu đô Ths. Nguyễn Tuấn
thị do KTNN Việt Nam thực hiện
Anh

295 CS05.2013

Xây dựng quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán Ths. Vương Văn
của KTNN
Quang

296 CS06.2013

Xây dựng quy trình kiểm toán công tác thu chi và
Ths. Phạm Thanh Sơn
quyết toán Quỹ BHXH

297 CS07.2013

Xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán trong Ths. Phạm Thị Thu
môi trường CNTT
Hà
Năm 2014
Giải pháp tổ chức quản lý, theo dõi việc thực hiện
Ths. Đào Văn Dũng
kiến nghị kiểm toán của KTNN

298

B01.2014

299

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá
B02.2014 tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán đầu tư Ths. Ngô Văn Quý
dự án công trình giao thông

300

B03.2014

Giải pháp tổ chức áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm Ths. Đào Thị Thu
toán quốc tế ISSAI vào Kiểm toán nhà nước
Vĩnh

301

B04.2014

Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo bồi dưỡng PGS, TS. Nguyễn
kỹ năng cho kiểm toán viên nhà nước
Đình Hòa

302

Xây dựng nội dung và phương pháp đánh giá việc Ths. Nguyễn Hồng
B05.2014 thực hiện Đề án tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Long
nhà nước
Ths. Lê Minh Nam

303

B06.2014

Cơ sở lý luận và thực tiễn thành lập Trường Đào tạo Ths. Doãn Anh Thơ
kiểm toán và Viện nghiên cứu khoa học kiểm toán TS. Lê Đức Luận

304

B07.2014

Thực trạng và giải pháp tổ chức các đoàn kiểm toán
Ths. Trần Khánh Hòa
phối hợp của KTNN

305

Ths. Trương Thị
Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc chống Hương Giang
B08.2014
chuyển giá tại Việt Nam
KS. Nguyễn Cao
Nguyên

Xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán kinh
Ths. Dương Quang
306 CS01.2014 phí được cấp bằng hiện vật tại các đơn vị thuộc Bộ
Chính
Quốc phòng
Xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán việc
CN. Phan Văn
307 CS02.2014 thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lực lượng
Chương
công an nhân dân
30
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Một số giải pháp hoàn thiện các kiến nghị xử lý tài
Ths. Nguyễn Thị
308 CS03.2014 chính trong kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà
Kiều Thu
nước tại các Bộ, ngành của KTNN
309 CS04.2014

Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán hồ sơ
Ths. Đinh Thế Anh
tín dụng tại các NHTM nhà nước

310 CS05.2014

Nâng cao chât lượng kiểm toán chi phí thiết bị trong
Ths. Nguyễn Anh Tú
kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của KTNN

Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn
311 CS06.2014 vốn, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững của Ths. Vũ Kim Tuyến
các DNNN
312 CS07.2014

Xây dựng quy trình thẩm định dự thảo báo cáo kiểm
Ths. Lại Xuân Nghị
toán của hội đồng cấp Vụ

313 CS08.2014 Xây dựng hệ thống đo lường hoạt động của KTNN

Ths. Đặng Thị Hoàng
Liên

Xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ và hợp tác quốc tế
314 CS09.2014 phục vụ công tác đối ngoại và hoạt động kiểm toán Ths. Hà Minh Tuấn
của KTNN
Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định vị trí việc làm và
315 CS10.2014 biên chế của Trung tâm KH & BDCB KTNN giai Ths. Ngô Thu Thủy
đoạn 2015 -2018
316 CS11.2014

Định hướng và giải pháp ảo hóa trung tâm tích hợp CN. Nguyễn Văn
dữ liệu của Kiểm toán nhà nước
Quang

Hoàn thiện nội dung hướng dẫn kiểm toán chuyên đề
Ths. Nguyễn Hữu
317 CS12.2014 miễn, giảm, giãn, hoàn, xóa nợ thuế tại các cuộc kiểm
Hiệp
toán do KTNN khu vực thực hiện
318 CS13.2014

Kiểm toán chuyên đề chương trình mục tiêu quốc gia Ths. Huỳnh Ngọc
về giáo dục do KTNN khu vực thực hiện
Quang
Năm 2015
Xây dựng chương trình kiểm toán ngân sách địa Ths. Vũ Ngọc Tuấn
phương
Ths. Huỳnh Hữu Thọ

319

B01.2015

320

PGS,TS. Lê Huy
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng văn bản quy
Trọng
B02.2015 phạm pháp luật quy định xử phạt vi phạm hành chính
Ths. Đỗ Thị Lan
trong lĩnh vực KTNN
Hương

321

B03.2015

322

TS. Hoàng Quang
Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán dựa trên đánh
B04.2015
Hàm
giá rủi ro và xác định trọng yếu
Ths. Đỗ Trung Dũng

323

B05.2015

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đề án vị trí việc Ths. Đỗ Văn Tạo
làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của KTNN Ths. Trần Hải Đông

PGS, TS. Phan Duy
Hoàn thiện các chương trình và tổ chức đào tạo, bồi
Minh
dưỡng đối với kiểm toán viên.
Ths. Trần Quang Huy
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324

Ths. Khương Tiến
Xây dựng chương trình kiểm toán tài chính Tập đoàn, Hùng
B06.2015
Tổng công ty Nhà nước
Ths. Nguyễn Quang
Huy

325

PGS, TS. Nguyễn
Nội dung và phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu Đình Hòa
B07.2015
lực và hiệu quả trong kiểm toán đầu tư công
Ths. Phan Văn
Thường

326

TS. Lê Đình Thăng
B08.2015 Ngân sách nhà nước năm 2014 dưới góc nhìn KTNN Ths. Lăng Trịnh Mai
Hương

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tổng hợp Ths. Hoàng Cẩm Tú
327 CS01.2015 kết quả kiểm toán lập BCKT năm trong lĩnh vực ngân Ths. Chu Thị Kim
sách địa phương của KTNN
Dung
Ths. Nguyễn Anh
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh tra
Phương
328 CS02.2015
KTNN
Ths. Nguyễn Thu Bảo
Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chi đầu tư Ths. Nguyễn Hoàng
329 CS03.2015 xây dựng cơ bản trong các cuộc kiểm toán ngân sách Long
địa phương
KS. Trần Thị Phương
Ths. Phạm Thị Mỹ
Nâng cao kỹ năng phân tích báo cáo tài chính phục vụ Châu
330 CS04.2015
công tác kiểm toán ở các doanh nghiệp
Ths. Hoàng Thị
Hương Giang
CN. Đào Trọng
Xây dựng tiêu chí kiểm toán tính hiệu lực đối với
Khánh
331 CS05.2015
công tác quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh
CN. Chu Thanh Ngọc
TS. Nguyễn Thị Phan
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn Mai
332 CS06.2015
cán bộ lãnh đạo, quản lý của KTNN
Ths. Nguyễn Tiến
Thọ
Ths. Nguyễn Mạnh
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý khoa
Cường
333 CS07.2015 học phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của
Ths. Nguyễn Quang
KTNN
Huy
Nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu Ths. Vũ Kim Tuyến
334 CS08.2015 lực và hiệu quả trong kiểm toán tập đoàn, tổng công Ths. Nguyễn Quang
ty
Huy

32

335 CS09.2015

Hoàn thiện nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh
Ths. Đặng Hoàng Đạt
tế, hiệu lực và hiệu quả trong kiểm toán NSĐP

336 CS10.2015

Giải pháp hoàn thiện kỹ năng phân tích trong việc lập Ths. Ngô Thu Thủy
kế hoạch kiểm toán của KTNN
Ths. Đỗ Thu Hằng

337 CS11.2015

Vận dụng kỹ năng phân tích trong kiểm toán quyết
Ths. Trần Quang Huy
toán ngân sách Nhà nước

Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

NĂM 1996
Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

B01.1996
XÂY DỰNG CÁC LUẬN CỨ KHOA HỌC HÌNH THÀNH
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Hữu Nhơn
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Thư ký đề tài: CN. Đỗ Mạnh Hàn
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số vấn đề về kiểm toán, kiểm toán nhà nước, vai trò của KTNN trong nền kinh tế thị trường
và sự cần thiết hình thành Luật KTNN;
- Phân tích, so sánh Luật KTNN một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho KTNN
Việt Nam;
- Xây dựng kết cấu và xác định một số nội dung cơ bản để hình thành Luật KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Chương 1: Vai trò của KTNN trong nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam và sự cần thiết hình
thành Luật KTNN
Bản chất của kiểm toán theo hai quan niệm: (1) Kiểm toán được hiểu theo đúng thời cuộc của nó, phát
sinh cùng với cơ chế thị trường; (2) Kiểm toán được đồng nghĩa với kiểm tra kế toán, một chức năng của
bản thân kế toán, một thuộc tính cố hữu của kế toán. Chức năng của kiểm toán bao gồm: Chức năng xác
minh, chức năng bày tỏ ý kiến (chức năng tư vấn).
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Việc hình thành Luật Kiểm toán nhà nước xuất phát từ những vấn đề sau đây: (1) Hoạt động kiểm toán
nhà nước là lĩnh vực hoạt động kiểm tra tài chính công dựa trên cơ sở pháp luật từ phía Nhà nước đối với tất
cả hoạt động tài chính do hệ thống các cơ quan nhà nước và tổ chức nhà nước thực hiện; (2) Tính độc lâp
của kiểm toán nhà nước và hoạt động của nó chỉ tuân thủ pháp luật; (3) Luật kiểm toán nhà nước được hình
thành là sự cần thiết lớn nhất bắt nguồn từ yêu cầu thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quan điểm
quản lý Nhà nước bằng pháp Luật là chủ yếu. (4) Luật KTNN là yêu cầu của việc bổ sung các luật pháp nhà
nước nhưng chưa làm sang tỏ hoạt động của KTNN.
Chương 2: Phân tích, so sánh Luật kiểm toán nhà nước một số nước trên thế giới và bài học kinh
nghiệm
Dựa trên tiêu thức xem xét vị trí pháp lý và mối quan hệ của cơ quan kiểm toán nhà nước với hệ thống
các cơ quan quyền lực của Nhà nước thì nhìn chung các tổ chức KTNN trên thế giới đều thuộc một trong 3
mô hình sau: (1) Mô hình Napoleonic: gồm các nước Pháp, Đức, Áo dựa trên mô hình Tòa thẩm kế, thiết
chế hình thành trên cơ sở hiến pháp luật NSNN, Luật kiểm toán và các bộ luật có liên quan khác, vị trí pháp
lý của nó đứng độc lập giữa hệ thống quyền lực Nhà nước, được tổ chức theo thể chế tam quyền phân lập,
thực hiện chức năng xét xử như tòa án; (2) Mô hình Westminter: Gồm KTNN Mỹ, Anh, Canada, Nga, Ba
Lan, mô hình này gắn liền với Quốc hội là một tổ chức của Quốc hội và hoạt động theo kế hoạch, yêu cầu
của Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội; (3) Mô hình Châu Á: Gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật
Bản… Đặc trưng của mô hình này là vị trí cơ quan KTNN thường thuộc cơ quan hành pháp và áp dụng phổ
biến hoạt động theo mô hình Ủy ban. Mặc dù các cơ quan KTNN này là thành viên của Chính phủ, phải
báo cáo cho Chính phủ nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập chỉ tuân thủ theo pháp luật
và các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ quy định.
- KTNN Việt Nam là tổ chức mới trong hệ thống các cơ quan quyền lực Nhà nước. Nhu cầu nâng cao địa
vị pháp lý và năng lực hoạt động của KTNN là rất cần thiết. Từ kết quả nghiên cứu và nhận thức có được
thông qua việc nghiên cứu các khía cạnh quan trọng Luật KTNN thuộc 3 loại mô hình KTNN phổ biến trên
thế giới để từ đó rút ra kinh nghiệm cần thiết trong việc thiết lập mô hình KTNN Việt Nam và sẽ được thể
chế hóa qua Luật Kiểm toán nhà nước
Chương 3: Xác định những nội dung cơ bản để hình thành Luật Kiểm toán nhà nước
Thông qua việc nghiên cứu những định hướng cơ bản của Lima, kinh nghiệm xây dựng Luật Kiểm toán
nhà nước của một số nước trên thế giới, yêu cầu, điều kiện thực tế, các đặc thù ở nước ta, đề tài đã phân tích
sâu sắc và đưa ra một số kiến nghị những nội dung cần được thể chế hóa trong Luật Kiểm toán Nhà nước:
(1) Địa vị pháp lý: Kiểm toán Nhà nước là một cơ quan kiểm tra tài chính công cao nhất của Nhà nước,
được đảm bảo hoạt động một cách độc lập, thời kỳ quá độ là cơ quan thuộc Chính phủ dưới sự kiểm soát
của Quốc hội; (2) Tổ chức bộ máy và nhân sự: KTNN đươc xây dựng kế hoạch kiểm toán và thực hiện kế
hoạch mà không cần có sự can thiệp của cơ quan nào. Được tự lập ngân sách hàng năm và do Ủy ban kinh
tế - ngân sách Quốc hội hoặc Quốc hội phê chuẩn cuối cùng. Việc bổ nhiệm Tổng kiểm toán do Quốc hội
bổ nhiệm cho nhiệm kỳ từ 10-15 năm và tuổi nghỉ hưu là 65 năm tuổi, phải có vị trí cao tương đương với
các cơ quan quan chức cao nhất của Chính phủ ( Bộ trưởng) hoặc Chánh án Tòa án tối cao; (3) Nội dung
kiểm toán: Quy định rõ không chỉ kiểm toán tài chính mà còn thực hiện kiểm toán tính tuân thủ và chú
trọng nhiều hơn đến kiểm toán hoạt động hoặc kiểm toán trước, trong và kiểm toán sau, kiểm toán ngoại vi
và kiểm toán nội bộ; (4) Đối tượng, phạm vi kiểm toán: Xác định rõ đối tượng, phạm vi kiểm toán, một số
đối tượng quan trọng cần xác định cụ thể và đối tượng phạm vi kiểm toán cần được chế định thành 2 loại:
Loại thuộc thẩm quyền và loại có điều kiện; (5) Nhiệm vụ quyền hạn: Quy định rõ quyền hạn của Kiểm
toán nhà nước, quyền được thực thi, quyền được báo cáo, kiến nghị, xử lý các sai phạm và đặc biệt là mối
quan hệ của Kiểm toán nhà nước với Quốc hội và Chính phủ; (6) Mô hình tổ chức bộ máy: Được tập trung
và thống nhất theo hình thức Kiểm toán nhà nước trung ương, khu vực, tổ chức thêm các Văn phòng Kiểm
toán nhà nước tại các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố quan trọng./.
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B02.1996
MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
CƠ QUAN KTNN
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Hữu Nhơn
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đức Quế
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Văn Mục
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chức năng, vai trò và cơ chế hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
- Phân tích, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Kiểm toán nhà nước Việt Nam
trong thời gian qua.
- Đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Kiểm toán nhà nước phù hợp với đặc điểm kinh tế,
chính trị, xã hội của Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Chương 1: Cơ sở khoa học để thiết lập chức năng, vai trò và cơ chế hoạt động của Kiểm toán
nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã đi vào làm rõ 2 nội dung chính: khái niệm, chức năng, vai trò của cơ quan
Kiểm toán nhà nước và cơ chế hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
Chức năng quan trọng nhất là chức năng kiểm tra tài chính công. Với 3 vai trò quan trọng: thúc đẩy và
bảo đảm sự quản lý, sử dụng tài chính công của các cơ quan hành chính các cấp, các DNNN; đẩy nâng cao
hiệu quả tài chính công; hoàn thiện và nâng cao chất lượng kế toán trong cơ quan Nhà nước, DNNN và các
tổ chức nhận tài trợ của Nhà nước.
Chương 2: Mô hình, cơ chế hoạt động kiểm toán nhà nước của một số nước và của Việt Nam hiện
nay
Trong Chương 2, đề tài phân tích mô hình, cơ chế hoạt động của KTNN một số nước (CHLB Đức,
KTNN Trung Quốc). Từ đó, đề tài rút ra những bài học kinh nghiệm cho mô hình bộ máy và cơ chế hoạt
động của KTNN Việt Nam. Những vấn đề đang đặt ra cho KTNN Việt Nam gồm: (1) Lực lượng hiện có của
KTNN chưa tương xứng với yêu cầu của kiểm toán rộng lớn và cấp bách; (2) Việc tạo dựng địa vị pháp lý
vững chắc hơn của KTNN để KTNN hoạt động theo nguyên tắc độc lập chỉ tuân theo pháp luật và theo các
phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của mình; (3) KTNN còn thiếu hệ thống chuẩn mực, quy trình, cẩm
nang, tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác kiểm toán; (4) Số lượng còn quá ít, chưa đào tạo chuyên về nghề
nghiệp kiểm toán; (5) Cơ sở vật chất điều kiện làm việc còn rất nghèo nàn thiếu thốn và hạn hẹp.
Chương 3: Kiến nghị
Trong Chương 3, đề tài đưa ra 2 kiến nghị quan trọng về mô hình tổ chức bộ máy trong nội bộ KTNN
và Kiến nghị về cơ chế hoạt động.
Về mô hình tổ chức bộ máy trong nội bộ KTNN được thiết chế như sau: (1) Cơ quan lãnh đạo (01 Tổng
kiểm toán và 3 Phó tổng kiểm toán); (2) Hội đồng kiểm toán (gồm: Tổng kiểm toán làm chủ tịch, các Phó
Tổng, các Vụ trưởng); (3) Các vụ, viện: Tổ chức thành 9 vụ và 1 viện; (4) Văn phòng kiểm toán nhà nước
khu vực và Văn phòng kiểm toán nhà nước tại các địa phương; (5) Văn phòng kiểm toán nhà nước đặt ở các
Bộ; (6) Trung tâm đào tạo Kiểm toán viên; (7) Trung tâm dịch vụ và tư vấn kiểm toán.
Kiến nghị về cơ chế hoạt động chú trọng vào đổi mới chương trình và kế hoạch hóa công tác kiểm toán.
Một số kiến nghị khác: Để tăng cường lực lượng kiểm toán và để phát triển dài hơi và phù hợp với xu
thế hội nhập cần đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán và tăng cường điều kiện cơ sở vật chất./.
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B03.1996
CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG CHỨC DANH
TIÊU CHUẨN VÀ CƠ CHẾ THI TUYỂN,
BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC KIỂM TOÁN
NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Hữu Nhơn
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Mục
Thư ký đề tài: TS. Lê Quang Bính
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ công chức trong điều kiện hiện tại và tương lai, tạo tiền đề để
nâng cao hiệu năng, hiệu lực và chất lượng hiệu quả của cơ quan Kiểm toán nhà nước.
- Đánh giá thực trạng về hệ thống chức danh tiêu chuẩn và tổ chức thi tuyển Kiểm toán nhà nước;
- Kiến nghị về xây dựng chức danh tiêu chuẩn và cơ chế thi tuyển, nâng ngạch, bổ nhiệm các chức danh
công chức Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận việc hình thành các chức danh và tiêu chuẩn chức
danh công chức Kiểm toán nhà nước
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý là hết sức cần thiết.
Muốn vậy, vấn đề xây dựng các chức danh và tiêu chuẩn hóa các chức danh Kiểm toán nhà nước cần phải
được coi trọng. Việc hình thành các chức danh và tiêu chuẩn chức danh kiểm toán viên nhà nước đòi hỏi
cần phải dựa trên một số nguyên tắc cơ bản trên cơ sở các đặc điểm riêng của ngành.
Ngoài ra, đề tài cũng đưa ra các loại chức danh, tiêu chuẩn chức danh của kiểm toán viên nhà nước. Với
đặc thù nghề nghiệp, mỗi chức danh kiểm toán viên thể hiện cấp bậc, quyền hạn và nhiệm vụ của mỗi chức
vụ; do vậy việc hình thành các loại chức danh phải thể hiện được điều căn bản đó. Đề tài cũng đề cập đến nội
dung công tác thi tuyển các chức danh kiểm toán viên như hình thức thi, điều kiện thi, quy trình tổ chức thi,…
Chương 2: Thực trạng hệ thống chức danh tiêu chuẩn và tổ chức thi tuyển Kiểm toán nhà nước
Trong chương 2, Đề tài đã làm rõ thực trạng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn chức danh kiểm toán nhà
nước. Hiện nay, theo các quy định của nhà nước có những chức danh đã ban hành tiêu chuẩn nhưng cũng
có nhiều chức danh chưa được cụ thể hóa gắn liền với nhiệm vụ được giao. Do tính chất phức tạp cuả ngành
nên yêu cầu cụ thể đối với từng chức danh kiểm toán nhà nước.
Ngoài ra, đề tài đã làm rõ những tồn tại, vướng mắc của tiêu chuẩn chức danh kiểm toán ảnh hưởng đến
quá trình kiểm toán từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hiện kiểm toán. Đồng thời, đề tài cũng chỉ ra những tồn
tại, hạn chế trong việc thi tuyển, bổ nhiệm đội ngũ công chức, cán bộ quản lý trong thời gian qua còn nhiều
bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.
Chương 3: Kiến nghị về xây dựng chức danh, tiêu chuẩn và cơ chế thi tuyển nâng ngạch, bổ nhiệm
các chức danh công chức KTNN
Đề tài đã xác định các nguyên tắc chung trong việc xây dựng chức danh, tiêu chuẩn kiểm toán viên phải phù
hợp với khuôn khổ pháp lý, pháp lệnh công chức cũng như tiêu chuẩn kiểm toán Việt Nam,… Trên cơ sở đó, xác
định đổi mới cơ cấu tổ chức kiểm toán nhà nước là điểm quan trọng để xây dựng chức danh kiểm toán nhà nước.
Đề tài đã đưa ra một số kiến nghị xây dựng hệ thống chức danh và tiêu chuẩn chức danh kiểm toán nhà
nước như chức danh Tổng Kiểm toán nhà nước, chức danh Kiểm toán trưởng, chức danh Kiểm toán viên
cao cấp, chức danh Kiểm toán viên chính,… Ngoài ra, đề tài cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội
dung trong phương thức thi tuyển và xét tuyển đối với kiểm toán viên nhà nước./.
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B01.1997
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MỘT CUỘC KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hải Ninh
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Hựu
Đơn vị chủ trì: Văn phòng KTNN
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ những vấn đề cơ bản liên quan đến một cuộc kiểm toán từ quan điểm chỉ đạo, cơ sở pháp lý và
khoa học, các giải pháp nghiệp vụ theo trình tự kiểm toán đến tổ chức và điều phối nhân lực phục vụ cho
việc thực thi kiểm toán phải được xem xét, nghiên cứu và xây dựng những phác đồ chuẩn.
- Đánh giá thực trạng các cuộc kiểm toán do kiểm toán nhà nước tiến hành hiện nay;
- Đề xuất nội dung và trình tự tiến hành một cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những cơ sở lý luận của một cuộc kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ khái niệm về kiểm toán. Theo đó kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý
kiến về thực trạng hoạt động được kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật do các kiểm toán viên
thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực. Do vậy, để phù hợp với yêu cầu quản lý và cơ chế kinh
tế, ban đề tài cũng đưa ra các cách phân loại của các mô hình kiểm toán, đó là: kiểm toán theo chức năng
(bao gồm: kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính) và kiểm toán theo chủ thể
(bao gồm: kiểm toán nội bộ, kiểm toán nhà nước, và kiểm toán độc lập).
Kiểm toán là tất yếu và khách quan, phù hợp với yêu cầu quản lý của nền kinh tế. Do đó, đối tượng kiểm
toán bao gồm từ các cá nhân, tập thể trong mối quan hệ với chủ thể kiểm toán. Trên cơ sở nhằm đạt được
mục tiêu kiểm toán, mỗi cuộc kiểm toán đều dựa trên phương pháp kiểm toán phù hợp với nhiệm vụ, yêu
cầu và điều kiện riêng.
Chương 2: Thực trạng các cuộc kiểm toán do kiểm toán nhà nước tiến hành hiện nay
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ thực trạng các cuộc kiểm toán đã và đang được tiến hành ở các kiểm
toán chuyên ngành và khu vực thuộc Kiểm toán nhà nước những năm vừa qua. Qua kết quả kiểm toán, đề
tài đã chỉ ra những mặt đã làm được và hạn chế như: kiểm tra sự tuân thủ của đối tượng kiểm toán; góp ý
cho việc cải tiến quản lý, cải tiến tổ chức sản xuất kinh doanh; nghiên cứu cho quá trình hoàn thiện cơ chế
chính sách,…
Ngoài ra, đề tài đã đánh giá những tồn tại, vướng mắc, hạn chế như trình độ kiểm toán viên chưa đồng
đều, nhiều đoàn chưa xác định rõ mục tiêu... Do đó, một cuộc kiểm toán phải xác định rõ những vấn đề
mang tính chất cơ bản để có những đánh giá chung nhất nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Chương 3: Nội dung và trình tự tiến hành một cuộc kiểm toán
Trên cơ sở thực trạng các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong thời gian qua, đề tài đã xây dựng quy trình
mẫu cho một cuộc kiểm toán. Trên cơ sở các bước trong quy trình, đề tài đã cụ thể hóa từng nội dung như:
chuẩn bị kiểm toán, tiến hành kiểm toán, kết thúc và lập báo cáo một cuộc kiểm toán. Đề tài cũng đề cập
đến những nguyên tắc cơ bản mà mỗi cuộc kiểm toán phải tuân thủ. Đồng thời, đưa ra nguyên tắc cơ bản,
cơ sở pháp lý cũng như hình thức tổ chức một cuộc kiểm toán đạt mục tiêu đề ra./.
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B02.1997
CÁC LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀ QUAN ĐIỂM,
ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUẨN MỰC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Mạnh Hàn
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
Về mặt lý luận, đề tài nhằm làm rõ việc xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán là nhu cầu, đòi hỏi thiết
yếu khách quan của hoạt động kiểm toán. Làm cơ sở pháp lý cho việc giám sát và đánh giá chất lượng hiệu
quả của công tác kiểm toán; là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Kiểm toán viên thực hiện nhiệm vụ, là cẩm nang
hành nghề để trợ giúp cho Kiểm toán viên nâng cao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật kiểm
toán. Đồng thời còn là một tài liệu quan trọng phục vụ cho việc huấn luyện, đào tạo đội ngũ Kiểm toán viên.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Đánh giá thực trạng hoạt động kiểm toán hiện nay ở Việt Nam
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ sự cần thiết của hoạt động kiểm toán trong quản lý, điều hành nền kinh
tế. Kiểm toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động tài chính và là công cụ quản lý có chức năng kiểm tra,
xác nhận tính đúng đắn trung thực, hợp lý của các số liệu, tài liệu, thông tin phản ánh trên báo cáo kế toán
nhằm cung cấp những thông tin đáng tin cậy phục vụ cho quản lý điều hành ở từng đơn vị, tổ chức cũng
như yêu cầu quản lý vĩ mô nền kinh tế. Trước nhu cầu thực tế của hoạt động kiểm toán, các công ty kiểm
toán độc lập và Kiểm toán nhà nước đã ra đời đáp ứng yêu cầu về quản lý của nhà nước, các nhà đầu tư,...
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực tế của hoạt động kiểm toán, đề tài đã đưa ra những thành tựu và kết
quả đạt được như giúp các doanh nghiệp nhận biết và sửa chữa những sai sót trong nghiệp vụ tài chính,…
Đồng thời, đề tài cũng nêu ra những tồn tại hạn chế của hoạt động kiểm toán hiện nay. Đó là về cơ sở pháp
lý và môi trường pháp lý của kiểm toán Việt Nam, về đào tạo cán bộ và kinh nghiệm nghề nghiệp, về chuẩn
mực và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ. Hiện số lượng các tổ chức kiểm toán phát triển khá nhanh về
số lượng nhưng địa vị pháp lý thì chưa có, hệ thống luật lệ chưa hoàn thiện và đồng bộ gây khó khăn cho
việc thực hiện cũng như giám sát chất lượng của hoạt động kiểm toán.
Chương 2: Quá trình hình thành và nội dung của hệ thống các chuẩn mực kiểm toán quốc tế
Trong Chương 2, Đề tài đã làm rõ chuẩn mực kiểm toán và quá trình hình thành hệ thống các chuẩn mực
kiểm toán quốc tế. Ban đề tài đã đề cập tới việc hình thành các chuẩn mực kiểm toán của liên đoàn kế toán
quốc tế (ra đời ngày 7/10/1977 theo sự thỏa thuận của 63 tổ chức kế toán chuyên nghiệp đại diện cho 49
nước) và các chuẩn mực kiểm toán của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (thành lập năm 1953).
Trên tinh thần nhận định 02 hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế đã được phổ biến và đã được chấp nhận
bởi nhiều quốc gia, ban đề tài tập trung nghiên cứu có kế thừa và chọn lọc từ 02 hệ thống chuẩn mực kiểm
toán quốc tế quan trọng trên làm cơ sở đề xuất xây dựng mẫu hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Chương 3: Những quan điểm và định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước
Đề tài đã đề ra mục tiêu, yêu cầu nhằm ban hành một hệ thống chuẩn mực kiểm toán. Đó là phải cụ thể
hóa một số các điều trong các luật quy định; chuẩn mực ra đời không những phục vụ cho các kiểm toán viên
trong quá trình thực hiện kiểm toán mà còn là cơ sở giám sát, đánh giá chất lượng kiểm toán và tăng cường
sự quản lý đối với các hoạt động kiểm toán.
Ngoài ra, đề tài cũng đưa ra khung mẫu hệ thống chuẩn mực kiểm toán trên cơ sở những quan điểm và
định hướng cơ bản để hệ thống chuẩn mực kiểm toán ra đời đáp ứng được những yêu cầu cũng như đảm
bảo phù hợp với hệ thống pháp luật và trình độ quản lý kinh tế tài chính của nước ta. Bên cạnh đó, nó cũng
đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Kiểm toán nhà nước trong tương lai./.
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XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đức Quế
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Quyết Thắng
		
CN. Trần Xuân Huấn
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Ngân sách nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quy trình kiểm toán, quy trình kiểm toán NSNN;
- Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán NSNN hiện hành của KTNN;
- Đề xuất nội dung hoàn thiện quy trình kiểm toán NSNN: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán;
Lập và gửi báo cáo kiểm toán; và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Chương 1: Cơ sở khoa học của quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước
Kiểm toán NSNN là thực hiện quyền lực Nhà nước về mặt tài chính đối với các cơ quan, tổ chức có nghĩa
vụ và thụ hưởng ngân sách. Đặc trưng này đòi hỏi kiểm toán phải thận trọng và phải có các bước đi chính xác.
Quy trình kiểm toán NSNN là trình tự các bước đi của kiểm toán phù hợp với tính quy luật nảy sinh các hiện
tượng thu chi Ngân sách được quy định thành luật hoặc văn bản lập quy của Nhà nước bắt buộc cơ quan Kiểm
toán nhà nước và Kiểm toán viên Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ phải thống nhất chấp hành.
Quy trình kiểm toán cần bảo đảm các yêu cầu: (1) Phản ánh đúng tính quy luật vận động của các hiện tượng
và quá trình ngân sách; (2) Quy trình phải thể hiện trình tự công việc kiểm toán; (3) Quy trình kiểm toán ngân
sách phải sáng rõ, dễ hiểu, dễ thực hiện; (4) Quy trình kiểm toán phải là một khuôn mẫu để có thể vận dụng
vào bất cứ cuộc kiểm toán ngân sách nào và diễn ra ở cấp độ quản lý nào với hình thực kiểm toán nào.
Chương 2: Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước hiện hành
Chương 2 đề tài đã chỉ ra những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện trình tự kiểm toán ngân sách nhà
nước: (1) Việc xác định quy trình kiểm toán Ngân sách gắn chặt với nội dung đối tượng và phạm vi kiểm
toán NSNN; (2) Một số vấn đề rõ nét mà khi xây dựng qui trình kiểm toán không thể bỏ qua là kiểm toán
nội bộ các cơ quan và các doanh nghiệp nhà nước; (3) Trong trình tự các bước đi để tiến tới một quy trình
KTNSNN ở một Bộ, một địa phương hay quy trình chung, việc xác định các giai đoạn bước đi có điểm chưa
thật hợp lý, chẳng hạn việc cho bước khảo sát trong bước xây dựng kế hoạch kiểm toán là chưa thích hợp;
(4) Quy trình kiểm toán chung hiện hành chưa hoàn toàn thích hợp với kiểm toán Tổng quyết toán ngân
sách nhà nước; (5) Trong trình tự kiểm toán hiện hành việc xác định hinh thức, mục tiêu và phương pháp
kiểm toán chưa thật sự rõ ràng và còn những nhận thức chưa hoàn toàn nhất trí; (6) Về căn cứ pháp lý của
quy trình chưa được làm rõ về văn bản quy phạm pháp luật.
Chương 3: Những kiến nghị về hoàn thiện quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước
Đề tài đã tổng hợp những nguyên tắc xây dựng quy trình kiểm toán NSNN: (1) Bảo đảm quy trình kiểm
toán NSNN thống nhất và phù hợp với Luật NSNN; (2) Quy trình kiểm toán NSNN phải quán triệt được
Luật kiểm toán nhà nước hoặc các văn bản nhà nước xác định địa vị pháp lý của hoạt động kiểm toán nhà
nước; (3) Quy trình kiểm toán NSNN phải đảm bảo thực thi chức năng của KTNN đối với NSNN có hiệu
lực và hiệu quả; (4) Quy trình kiểm toán ngân sách vừa phải bảo đảm tính thống nhất của Đoàn kiểm toán,
vừa phải phát huy tính độc lập của KTV trong hoạt động kiểm toán; (5) Quy trình kiểm toán ngân sách phải
thiết thực, rõ ràng, dễ thực hiện.
Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất những điều kiện cần có để thực hiện quy trình kiểm toán NSNN, bao
gồm: (1) Bổ sung, hoàn thiện và xây dựng pháp luật mới để bảo đảm điều kiện pháp lý cho hoạt động kiểm
toán nhà nước nói chung và hoạt động kiểm toán ngân sách nhà nước nói riêng; (2) Xây dựng đội ngũ kiểm
toán viên Ngân sách Nhà nước có phẩm chất trong sáng và có năng lực nghề nghiệp ngày càng thành thạo
hơn, đủ sức vươn lên đáp ứng nhiệm vụ; (3) Chi phí cho các cuộc kiểm toán và nhất là đời sống cho kiểm
toán viên cần phải đảm bảo nhu cầu tối thiểu; (4) Sớm xây dựng và ban hành các chuẩn mực kiểm toán ngân
sách để đảm bảo thực hiện quy trình kiểm toán./.
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XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Hài
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Duy Thanh
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Đầu tư Dự án
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài nhằm làm rõ việc xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ
bản là sự khách quan cần thiết; là vấn đề mang tính cấp bách của thực tiễn trong việc tăng cường công tác
kiểm tra, kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao chất lượng hoạt động của KTNN; là cơ
sở pháp lý cho việc quản lý giám sát, đánh giá chất lượng hiệu quả của công tác kiểm toán cũng như là cẩm
nang giúp các kiểm toán viên trong quá trình thực hiện kiểm toán.
- Phân tích, đánh giá thực trạng về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và vài nét về Kiểm toán đầu tư xây
dựng cơ bản;
- Xây dựng quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản để xây dựng quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ đầu tư xây dựng cơ bản là việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc nâng
cao chất lượng sản phẩm hay một dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Đầu tư xây dựng
cơ bản là hoạt động chiếm tỷ lệ lớn trong ngân sách của mỗi quốc gia, đặc biệt đối với các quốc gia đang
phát triển. Ở Việt Nam, các dự án đầu tư phần lớn sử dụng vốn nhà nước hoặc chi phối bởi nhà nước do đó
việc quản lý thực hiện hoạt động này chịu sự tác động bởi hệ thống các văn bản hướng dẫn của nhà nước.
Với đặc trưng của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, việc kiểm toán của cơ quan Kiểm toán nhà nước
là cần thiết. Thông qua kết quả kiểm toán, các dự án được xác định giá trị đầu tư sát với thực tế, cung cấp
thông tin tới đối tượng cần quan tâm và góp phần ngày càng củng cố cơ cấu quản lý đầu tư.
Chương 2: Thực trạng về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và vài nét về Kiểm toán nhà nước và kiểm
toán đầu tư xây dựng cơ bản
Trong chương 2, đề tài đã làm rõ thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở nước ta trong thời gian
qua. Trên cơ sở kết quả kiểm toán, đề tài đã chỉ ra các mặt làm được và những tồn tại cần khắc phục như:
các công trình xây dựng cơ bản đều có dự án đầu tư được duyệt; công tác này cũng được lập kế hoạch dài
hạn và ngắn hạn, ở cấp vĩ mô (nhà nước, ngành) và vi mô (các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp), đồng thời
kế hoạch hóa và cân đối nguồn vốn cho từng dự án đầu tư; quản lý đầu tư XDCB được tổ chức quản lý theo
từng dự án với những mô hình thích hợp bao gồm: chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, chủ nhiệm
điều hành dự án, chìa khóa trao tay, tự làm; chưa có bộ luật về quản lý xây dựng; việc chấp hành trình tự
đầu tư và xây dựng thiếu nghiêm túc; tính hình lãng phí thất thoát trong xây dựng nghiêm trọng.
Ngoài ra, ban đề tài cũng phân tích những điểm được cũng như những tồn tại, hạn chế làm cơ sở cho việc
xây dựng một quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư XBCD thông qua 4 bước: chuẩn bị kiểm
toán; thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kết quả kiểm toán; kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán.
Chương 3: Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán nhà nước Việt Nam
Tại chương 3, đề tài đã phân tích quy trình kiểm toán và sự cần thiết của nó trong hoạt động kiểm toán
của KTNN. Đề tài cũng chỉ rõ những nguyên tắc và phương pháp xây dựng quy trình kiểm toán dự án đầu
tư XDCB nhằm phát huy tối đa vai trò cho hoạt động rất đặc thù này. Việc có được một quy trình riêng phù
hợp với đặc điểm, quy mô giúp cho cuộc kiểm toán tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.
Đề tài cũng xây dựng một quy trình mẫu với những nội dung cụ thể trên cơ sở các bước trong quy trình
bao gồm: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và kiểm tra, theo dõi thực
hiện kiến nghị kiểm toán. Mỗi nội dung đều được xây dựng chi tiết theo phương pháp kiểm tra, nội dung
kiểm tra, cơ sở pháp lý./.
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PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG VÀ NỘI DUNG CẨM
NANG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Hựu
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Văn Hiển
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài nhằm làm rõ cơ sở khoa học, những nguyên tắc chi phối quá trình nghiên cứu, biên soạn và phát
hành Cẩm nang kiểm toán, là những chỉ dẫn khoa học giúp người sử dụng có thể thuận tiện khi làm việc.
- Đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động KTNN trong điều kiện chưa có cẩm nang hướng dẫn.
- Đề xuất kết cấu và nội dung của cuốn Cẩm nang kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận, phương pháp luận và quy trình xây dựng cẩm nang KTNN
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ vai trò, tác dụng của cẩm nang kiểm toán, nó là công cụ quan trọng
của việc nâng cao chất lượng kiểm toán và bồi dưỡng đội ngũ kiểm toán viên. Cẩm nang kiểm toán là cơ
sở thống nhất hóa quan niệm và cách thức tiến hành các cuộc kiểm toán gồm: mục tiêu kiểm toán; nguyên
tắc tiến hành kiểm toán; nội dung của từng cuộc kiểm toán, giới hạn và phạm vi kiểm toán; biện pháp thực
hiện kiểm toán; các chuẩn mực cần tuân thủ; các bước, trình tự của cuộc kiểm toán.
Cùng với tính cấp thiết của việc nghiên cứu, biên soạn và phát hành cẩm nang kiểm toán là một yêu cầu
khách quan, là nhiệm vụ cấp bách của KTNN thì trong chương này đề tài cũng nêu ra phương pháp luận
của việc biên soạn cẩm nang kiểm toán nhà nước bao gồm: khái niệm về cẩm nang KTNN; 4 bước để tiến
hành biên soạn cẩm nang KTNN và 5 nguyên tắc chỉ đạo việc biên soạn cẩm nang kiểm toán.
Chương 2: Đánh giá thực trạng hoạt động KTNN trong điều kiện chưa có cẩm nang KTNN trong
những năm qua
Trong chương 2, Đề tài đã làm rõ thực trạng và kết quả của các cuộc kiểm toán, đưa ra số lượng và chất
lượng của các cuộc kiểm do KTNN thực hiện. Từ quá trình thực hiện các cuộc kiểm toán đó đã thúc đấy
việc nghiên cứu và tổng kết lý luận kiểm toán và đúc rút kinh nghiệm kiểm toán.
Ngoài ra, đề tài đã làm rõ những hạn chế của các cuộc kiểm toán trong điều kiện chưa có cẩm nang kiểm
toán đó là do cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của KTNN chưa tương xứng với vai trò, vị trí và
chức năng nhiệm vụ của KTNN, chưa có chuẩn mực kiểm toán chính thức được ban hành, chưa có văn bản
quy định về quy trình kiểm toán và đặc biệt là chưa có cẩm nang kiểm toán nhà nước.
Chương 3: Nội dung cẩm nang kiểm toán nhà nước
Tại chương 3, Đề tài đã nêu cụ thể nội dung của cẩm nang gồm: những quy định chung về tổ chức và cơ
chế hoạt động của KTNN; các chuẩn mực của kiểm toán nhà nước; quy trình kiểm toán chung và quy trình
kiểm toán một số lĩnh vực cụ thể như kiểm toán ngân sách nhà nước; kiểm toán các công trình đầu tư xây
dựng cơ bản và dự án; kiểm toán doanh nghiệp nhà nước.
Trong mỗi quy trình kiểm toán ở một số lĩnh vực cụ thể, đề tài cũng đã nêu chi tiết những việc cần làm
ở 3 giai đoạn của cuộc kiểm toán như: giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn thực hiện kiểm toán; lập báo cáo, công
bố kết quả kiểm toán và lưu trữ hồ sơ kiểm toán.
Đề tài đã đưa ra một số kiến nghị đối với Quốc hội, kiến nghị với Trung ương Đảng và Chính phủ và
kiến nghị đối với Kiểm toán nhà nước về việc sớm ban hành luật kiểm toán nhà nước và trước mắt là các
văn bản về chuẩn mực, quy trình kiểm toán nhà nước. Sớm cho phát hành cẩm nang kiểm toán nhà nước làm
chỗ dựa hành nghề cho KTV, làm tài liệu nghiên cứu, học tập và bồi dưỡng KTV và đồng thời tăng cường
công tác kiểm tra chất lượng kiểm toán, tổng kết kinh nghiệm trong thực tiễn để làm cơ sở hoàn thiện các
chuẩn mực và quy trình kiểm toán./.
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B03.1998
XÂY DỰNG PHƯƠNG THỨC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
CÔNG CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Hựu
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Mục
Thư ký đề tài: CN. Lê Thị Nhuận
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo, bồi dưỡng, phương thức, nội dung chương trình
đào tạo, bồi dưỡng.
- Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số nước và khả năng vận dụng vào Việt Nam nói chung
và Kiểm toán nhà nước nói riêng;
- Đề xuất, kiến nghị về nội dung, chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ kiểm toán viên nhà nước
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những luận cứ khoa học để xây dựng phương thức và nội dung chương trình đào tạo bồi
dưỡng nâng cao trình độ công chức KTNN
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ khái niệm về công chức, quan niệm cùng những căn cứ pháp lý tác
động đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán nhà nước nói riêng và của nhà nước nói
chung. Quyết định 874/TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức
nhà nước đã là những tiền đề quan trọng, quyết định quan điểm, phương hướng mục tiêu, nội dung và các
biện pháp cần thiết để nâng cao trình độ công chức Kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công
nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KTNN trong những năm qua và kinh
nghiệm ở một số nước, khả năng vận dụng vào Việt Nam
Trong Chương 2, đề tài đã đưa ra được thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KTNN trong
những năm qua từ đó phân tích, đánh giá được trình độ của đội ngũ công chức KTNN nói chung và kiểm
toán viên nhà nước nói riêng.
Đề tài cũng đưa ra bài học kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng của các nước phát triển trên thế giới, qua
đó cho thấy công tác đào tạo kiểm toán viên nhà nước ở Việt Nam không thể nóng vội, càng không thể sao
chép bất kỳ mô hình đào tạo nào.
Chương 3: Kiến nghị về nội dung, chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ kiểm toán viên nhà
nước
Trong Chương 3, đề tài đã đề xuất về mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên nhà nước (bao gồm
mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể). Từ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, đề tài đã đề xuất nội dung chương
trình đào tạo, bồi dưỡng theo các ngạch Kiểm toán viên, Kiểm toán chính và Kiểm toán cao cấp. Đề tài đă
ra phương thức và quy trình đào tạo, bồi dưỡng và việc tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng kiểm
toán viên nhà nước./.
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B04.1998
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ THIẾT LẬP HỆ THỐNG
KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG
CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC
KINH TẾ NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hải Ninh
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Hựu
Thư ký đề tài: TS. Lê Quang Bính
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống kiểm toán nội bộ và thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ trong các
cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế nhà nước;
- Đánh giá thực trạng hoạt động của Kiểm toán nội bộ ở Việt Nam và nghiên cứu kinh nghiệm kiểm toán
nội bộ của một số nước.
- Kiến nghị về mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ ở Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những luận cứ khoa học để thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ
Trong chương 1, đề tài đã trình bày lý luận để làm nền tảng cho việc xây dựng hệ thống kiểm toán nội
bộ gồm các nội dung:
Khái quát chung về kiểm toán nội bộ đó là một loại hình kiểm soát có tổ chức mà chức năng là đo lường
và đánh giá hiệu quả của những việc kiểm soát khác và mang tính nội kiểm nhằm mục đích kiểm soát và
bảo vệ tài sản và các nguồn lực của công ty; đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu năng của các hoạt
động gồm cả việc kiểm soát phi tài chính; xem xét việc tuân thủ các đạo luật quy định và những yêu cầu,
các chính sách và những quy định nội bộ khác. Từ đó đề tài đã đưa ra cơ sở lý luận quan trọng về vai trò,
vị trí cũng như chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nội bộ, giới thiệu chuẩn mực chuyên môn nghề
nghiệp của kiểm toán nội bộ.
Trong chương này, đề tài cũng giới thiệu 3 hình thức kiểm toán nội bộ phổ biến hiện nay gồm kiểm toán
hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán các báo cáo tài chính. Phạm vi của hoạt động kiểm toán nội bộ
là đánh giá và kiểm toán. Các giai đoạn của kiểm toán nội bộ là lập kế hoạch và thiết kế chương trình kiểm
toán; thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán và các khuyến nghị.
Chương 2: Những kinh nghiệm về tổ chức kiểm toán nội bộ ở một số nước trên thế giới và thực trạng
hoạt động kiểm toán nội bộ ở Việt Nam
Trong Chương 2, đề tài đã đưa ra cơ sở thực tiễn về tổ chức kiểm toán nội bộ ở một số nước trên thế giới
và thực trạng hoạt động kiểm toán nội bộ ở Việt Nam.
Trên thế giới, hoạt động kiểm toán cũng được phân thành 3 loại: kiểm toán nhà nước; kiểm toán độc lập
và kiểm toán nội bộ. Mỗi loại có chức năng, địa vị pháp lý và phạm vi khác nhau, không thể thay thế nhau
được. Kiểm toán nội bộ do các kiểm toán viên nội bộ của đơn vị tiến hành. Kiểm toán nội bộ do các đơn vị,
tổ chức tự lập ra trong bộ máy quản lý của mình.
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Đề tài đã đi sâu nghiên cứu cơ sở thực tiễn thế giới về lịch sử phát triển của kiểm toán nội bộ; nhiệm
vụ của hoạt động của kiểm toán nội bộ; quyền hạn của kiểm toán nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiểm
toán viên nội bộ ở các nước; mối liên hệ giữa kiểm toán viên nội bộ và Ban giám đốc; các tiêu chuẩn để lập
ra bộ phận kiểm toán nội bộ và cụ thể hóa bằng minh họa về mô hình kiểm toán nội bộ ở một số nước như
Mỹ, Pháp và một số nước Châu Á như Singapore; Thái Lan.
Chương 3: Kiến nghị về mô hình tổ chức hoạt động của kiểm toán nội bộ ở Việt Nam
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn được nêu ra ở chương 1 và 2, trong chương 3 đề tài đã đưa ra 4 nguyên tắc
để tạo lập mô hình hoạt động của kiểm toán nội bộ ở Việt Nam gồm: nguyên tắc về pháp luật; nguyên tắc
hoạt động độc lập và tuân thủ pháp luật; nguyên tắc phù hợp với đặc điểm tổ chức và hoạt động của tổ chức
đơn vị; nguyên tắc hiệu quả trong tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ.
Kiến nghị một số mô hình cụ thể tổ chức kiểm toán nội bộ. Ở các Bộ, Ngành, cơ quan trung ương thì
nên tổ chức theo mô hình phòng kiểm toán nội bộ. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thì thành lập
Ban kiểm toán nội bộ và đối với doanh nghiệp nhà nước thì có thể tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ dưới
dạng ban, nhóm, tổ công tác trực thuộc hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp.
Kiến nghị về chế định của luật pháp và quản lý nhà nước đối với kiểm toán nội bộ ở Việt Nam cần được
kiểm soát trên 2 phương diện: kiểm soát về kỹ năng chuyên môn, về chuẩn mực hoạt động nghề nghiệp và
kiểm soát về cơ chế hoạt động của lực lượng kiểm toán nội bộ.
Kiến nghị về cơ chế hoạt động của kiểm toán nội bộ trong đơn vị gồm mối quan hệ giữa các chức danh
trong đơn vị như: Kế toán trưởng, người quản lý kiểm toán, giám sát viên kiểm toán, kiểm toán viên thâm
niên, trợ lý kiểm toán viên… và mối quan hệ của kiểm toán nội bộ trong quá trình hoạt động như: mối quan
hệ giữa kiểm toán nội bộ với các hoạt động khác của tổ chức, mối quan hệ của kiểm toán nội bộ với các nhà
quản lý, mối quan hệ của kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên bên ngoài./.

50

Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

NĂM 1999
Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

B01.1999
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG CUỘC ĐẤU TRANH
CHỐNG GIAN LẬN VÀ THAM NHŨNG
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Hữu Nhơn
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Hài, CN. Đỗ Mạnh Hàn
Thư ký đề tài: CN. Đặng Xuân Thành
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về tham nhũng và vai trò, vị trí của cơ quan Kiểm toán nhà nước
trong việc ngăn ngừa, phát hiện và đấu tranh chống gian lận và tham nhũng.
- Phân tích, đánh giá thực trạng về vai trò của KTNN trong cuộc đấu tranh chống gian lận và tham nhũng;
- Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống gian lận và tham nhũng.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về gian lận, tham nhũng và vai trò của KTNN trong cuộc đấu tranh
chống gian lận và tham nhũng
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ gian lận, tham nhũng được xem như là một vấn nạn của xã hội, là mối
nguy cơ xâm hại đến hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước, là quốc nạn cần phải được lý giải và loại trừ.
Gian lận và tham nhũng có ở mọi nơi, cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Vì vậy, vấn đề đấu tranh
phòng chống các tệ nạn này là vấn đề búc xúc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong
thời kỳ cải cách, đổi mới và cũng là đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.
Những yếu tố cơ bản làm cơ sở cho việc xác định vai trò của KTNN trong việc ngăn ngừa và đấu tranh
chống nạn tham nhũng cũng được Ban đề tài làm rõ, cụ thể: KTNN được đảm bảo tính độc lập như: độc lập
với cơ quan bị kiểm tra, độc lập về mặt chức năng và nhiệm vụ, độc lập về mặt tài chính, độc lập về nhân
sự; KTNN có chức năng kiểm tra thường xuyên và toàn diện hệ thống NSNN; Hiệu quả và sự tác động
mạnh mẽ của báo cáo kiểm toán…
Chương 2: Thực trạng về vai trò của KTNN trong cuộc đấu tranh chống gian lận và tham nhũng ở
nước ta trong thời gian qua
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ thực trạng về tình hình gian lận và tham những ở nước ta trong những
năm vừa qua. Qua quá trình đấu tranh và phát hiện những biểu hiện chủ yếu của tệ nạn này của được chỉ rõ
dưới các dạng: sai lầm và gian lận trong kế toán, tham ô, tệ nạn đưa hối lộ và nhận hối lộ. Bên cạnh đó, đề
tài cũng nêu ra các yếu tố môi trường tạo điều kiện cho gian lận và tham nhũng phát triển, đó chính là kẽ hở
của hệ thống pháp luật Việt Nam, trong các bộ luật, chuẩn mực, các quy định của Nhà nước,...
Ngoài ra, đề tài đã làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, vướng mắc, hạn chế từ kết quả kiểm
toán như thiếu vắng những quy định rõ ràng cho việc áp dụng pháp luật, chưa có thiết chế bắt buộc đối với
các cá nhân, đơn vị trong việc phối hợp tìm bằng chứng thuyết phục, sự nhận thức chưa đầy đủ của Kiểm
toán viên về hoạt động kiểm toán tính kinh tế và hiệu quả sử dụng công quỹ. Đề tài cũng đã đưa ra những
bài học kinh nghiệm trong việc phát hiện ngăn chặn gian lận góp phần nâng cao vai trò KTNN trong cuộc
đấu tranh chống tham nhũng và gian lận một cách có hiệu quả.
Chương 3: Các giải pháp của KTNN nhằm góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống gian lận và tham nhũng
Đề tài đã đưa ra các giải pháp kỹ thuật để ngăn ngừa, phát hiện gian lận và tham nhũng như: tuân thủ
quy định về đạo đức KTV; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, kỹ năng ngăn ngừa và phát
hiện gian lận, tham nhũng của KTV và đoàn kiểm toán; tập trung kế hoạch kiểm toán các lĩnh vực có rủi
ro cao;…Cùng với các giải pháp tổng thể nhằm tạo ra môi trường phòng chống gian lận và tham nhũng có
hiệu quả như: hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường công tác quản lý tài chính kế toán; xây dựng, củng
cố và phát huy hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;…
Đề tài đề xuất một số kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và kiến nghị đối với Kiểm toán
nhà nước (như hoàn thiện khung pháp lý về phòng chống gian lận, tham nhũng; nâng cao địa vị pháp lý và đảm
bảo tính độc lập của cơ quan KTNN; mở rộng quyền hạn và phạm vi KTNN; bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình
độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ngăn ngừa và phát hiện gian lận và tham nhũng cho kiểm toán viên;…)./.
Bản tin đặc biệt
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MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM
TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Lâm
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Bá Khương
Thư ký đề tài: TS. Lê Quang Bính
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực phía Bắc
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ việc tổ chức mô hình và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước khu vực hiệu quả là tất yếu
khách quan trên cơ sở đảm bảo cho hoạt động của kiểm toán nhà nước phù hợp với sự phát triển của nền
kinh tế và sự phát triển của ngành.
- Thực trạng về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước khu vực hiện nay;
- Kiến nghị mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN khu vực.
Nội dung nghiên cứu
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm toán nhà nước khu vực trong cơ cấu tổ chức kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã chỉ rõ sự ra đời của KTNN khu vực là kết quả phát triển tất yếu của KTNN.
KTNN khu vực là một bộ phận của KTNN đặt tại các khu vực theo vùng lãnh thổ, thực hiện chức năng kiểm
toán theo phạm vi phân công của KTNN. Với vai trò hết sức quan trọng trong cơ cấu chung của nhà nước
pháp quyền, KTNN được coi là cơ quan kiểm tra tài chính công tối cao. Do vậy, cơ cấu tổ chức KTNN phải
luôn tương thích với cơ cấu các cấp hành chính, với đối tượng kiểm toán của KTNN. KTNN khu vực có vai
trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn KTNN trên lĩnh vực kiểm soát
tài chính công theo vùng, lãnh thổ trên phạm vi cả nước.
Đề tài cũng đã đưa ra nhiều mô hình tổ chức bộ máy cũng như cơ chế hoạt động của KTNN khu vực và
phân tích những mặt được, những tồn tại hạn chế trong mỗi mô hình để tìm ra mô hình phù hợp với điều
kiện phát triển của KTNN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Chương 2: Thực trạng về mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước khu vực hiện nay
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ thực trạng về tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN khu vực những
năm vừa qua, chỉ ra những mặt đã làm được và hạn chế của các KTNN khu vực về tổ chức; về quy hoạch,
đào tạo cán bộ; về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc; về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán,… Ngoài
ra, ban đề tài đánh giá mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN khu vực, chỉ ra những tồn tại, vướng
mắc, hạn chế trong quá trình hoạt động như: kinh phí và chế độ cho kiểm toán viên chưa có quy định cụ
thể; cơ chế phối hợp giữa KTNN với KTNN khu vực; trình độ của đội ngũ cán bộ kiểm toán viên, phương
pháp làm việc của kiểm toán viên còn hạn chế; biểu mẫu, báo cáo kết quả kiểm toán còn chưa thống nhất,
thiếu cụ thể, chưa có sức thuyết phục đối với các đơn vị được kiểm toán.
Chương 3: Kiến nghị mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nhà nước khu vực
Tại Chương 3, đề tài đã đưa ra các yêu cầu mang tính cấp thiết nhằm hoàn thiện mô hình KTNN khu
vực trong đó gắn liền với việc hoàn thiện mô hình cũng như đáp ứng yêu cầu về quản lý, hoàn thiện về tổ
chức và cơ chế hoạt động của KTNN cũng như nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả và tính linh hoạt của KTNN
khu vực. Bên cạnh đó, ban đề tài cũng định hướng xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của KTNN khu
vực để phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo hiệu quả đáp ứng kế hoạch và mục tiêu nhiệm vụ được giao.
Đề tài đã đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN khu
vực. Ngoài ra, đề tài cũng đề cập đến một số điều kiện cần thiết đề thực hiện các kiến nghị này như: nâng
cao hơn nữa điều kiện và địa vị pháp lý của KTNN, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như kinh
phí hoạt động và các chế độ đãi ngộ cho Kiểm toán viên tại KTNN khu vực./.
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B03.1999
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT
TOÁN NGÂN SÁCH MỘT BỘ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đức Quế
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Đạt Đạo
Thư ký đề tài: Ths. Mai Vinh
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Ngân sách nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về NSNN, kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách và quy trình kiểm
toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.
- Phân tích, đánh giá thực trạng về kiểm toán ngân sách một Bộ của KTNN;
- Đề xuất xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách một Bộ.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học của quy trình kiểm toán ngân sách một Bộ
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước, đó là trình tự các bước trong
quá trình kiểm toán mà đoàn kiểm toán và kiểm toán viên phải thực hiện. Quy trình kiểm toán trợ giúp cho
kiểm toán viên xác định được bước đi ngắn nhất nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng kiểm toán, tiết kiệm
thời gian và chi phí.
Trên cơ sở đặc điểm về hoạt động tài chính ngân sách và cùng với trình tự lập, chấp hành và quyết toán
của Bộ, đề tài đã đưa ra nguyên tắc xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách một Bộ. Đó là những điểm cơ
bản cần tuân thủ để đạt được mục tiêu kiểm toán.
Đề tài cũng đã làm rõ những căn cứ để xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách một Bộ, đó là các văn
bản như Luật NSNN và các văn bản nhà nước liên quan mật thiết đến quản lý NSNN; là quy chế hoạt động
của cơ quan KTNN và chức năng, nhiệm vụ của vụ kiểm toán NSNN, mục đích của kiểm toán NSNN; là
thực tiễn quá trình kiểm toán trong thời gian qua.
Chương 2: Thực trạng về kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách một Bộ của KTNN
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ thực trạng kiểm toán quyết toán ngân sách một Bộ thể hiện qua việc
đánh giá kết quả kiểm toán trong thời gian qua. Trên cơ sở kiểm toán thu và chi ngân sách, ban đề tài đã chỉ
ra những mặt tích cực và những tồn tại cần khắc phục của các đơn vị thuộc Bộ được kiểm toán như các đơn
vị chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN, công tác quản lý còn buông lỏng, chưa sát sao kiểm tra,...
Từ thực trạng công tác quản lý tài chính ngân sách, đề tài cũng phân tích nguyên nhân dẫn đến các sai sót
trên vừa do khách quan vừa do chủ quan tại các Bộ khi thực hiện công tác lập, phân bổ, chấp hành NSNN.
Ngoài ra, đề tài cũng phân tích những điểm được cũng như những tồn tại, hạn chế làm cơ sở cho việc
xây dựng một quy trình kiểm toán quyết toán ngân sách một Bộ thông qua 4 bước: chuẩn bị kiểm toán; thực
hiện kiểm toán; lập báo cáo kết quả kiểm toán; kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán.
Chương 3: Xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách một Bộ
Tại Chương 3, đề tài đã xác định phạm vi, đối tượng, mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động kiểm toán
cũng như xây dựng quy trình mẫu trên cơ sở các bước tổ chức hoạt động kiểm toán ngân sách một Bộ. Trên
cơ sở các bước trong quy trình, đề tài đã cụ thể hóa từng nội dung đối với lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện
kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và kiểm tra, theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán. Mỗi nội dung đều
được cụ thể hóa từ cơ sở pháp lý đến phương pháp thực hiện cũng như cách thức chi tiết tiến hành đối với
từng phần hành công việc như phương pháp thu thập thông tin, phương pháp kiểm toán từng chỉ tiêu: quỹ
cơ quan, các khoản phải nộp ngân sách./.
Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

55

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

B04.1999
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI
CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Văn Bích
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Hồ Sỹ Hồng
Thư ký đề tài: CN. Trần Nhật Thành
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại để
làm căn cứ nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
- Phân tích, đánh giá thực trạng các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại do Kiểm
toán nhà nước thực hiện;
- Xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận để xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại là các số liệu, các thông
tin tổng hợp về thực trạng tài sản, nguồn hình thành và kết qủa hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài
chính, tiền tệ tại một thời kỳ hoạt động. Do vậy, kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại là yêu
cầu cấp thiết nhằm cung cấp thông tin đáng tin cậy phục vụ lợi ích cho người gửi tiền, các chủ nợ và các
đối tác thương mại khác.
Đề tài cũng đã làm rõ những hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại thể hiện trên báo cáo tài chính
là đối tượng cần được kiểm toán như: nghiệp vụ tài sản nợ, nghiệp vụ tài sản có. Đồng thời, đề tài cũng
phân tích một số những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng
thương mại nhằm nhấn mạnh những nội dung này trong quá trình khảo sát, lập kế hoạch cũng như xác định
nội dung và phương pháp kiểm toán. Đề tài cũng đã đề cập đến các loại rủi ro có thể xảy ra trong quá trình
kiểm toán báo cáo tài chính. Từ đó, xác định một số vấn đề có tính nguyên tắc khi thực hiện kiểm toán tại
các ngân hàng nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại do Kiểm toán
nhà nước thực hiện
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính tại các ngân hàng thương mại
thể hiện qua việc đánh giá kết quả kiểm toán. Đề tài chỉ ra những mặt đã làm được và hạn chế của các ngân
hàng, từ đó đưa ra các biện pháp như đào tạo cán bộ, công tác tổ chức điều hành.
Ngoài ra, ban đề tài cũng phân tích những điểm được cũng như những tồn tại, hạn chế làm cơ sở cho
việc xây dựng một quy trình kiểm toán ngân hàng thương mại (thông qua 4 bước: chuẩn bị kiểm toán; thực
hhiện kiểm toán; lập báo cáo và công bố kết qủa kiểm toán, lưu trữ hồ sơ; theo dõi, kiểm tra đối tượng được
kiểm toán thực hiện các kiến nghị kiểm toán).
Chương 3: Xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam
Tại chương 3, trên cơ sở thực trạng các cuộc kiểm toán đã tổ chức trong thời gian qua, ban đề tài đã xây
dựng quy trình mẫu kiểm toán báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại. Trên cơ sở các bước trong quy
trình, đề tài đã cụ thể hóa từng nội dung như trong bước chuẩn bị kiểm toán đề cập đến các nội dung như: công
tác khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán, bồi dưỡng nghiệp vụ cho kiểm toán viên./.
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B05.1999
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN KIỂM TOÁN
HOẠT ĐỘNG
Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hải Ninh
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Hựu
Thư ký đề tài: CN. Đỗ Mạnh Hàn
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Khái quát một số vấn đề lý luận chung về kiểm toán hoạt động, so sánh kiểm toán hoạt động với các
loại hình kiểm toán khác;
- Nghiên cứu sự hình thành, phát triển của kiểm toán hoạt động trên thế giới và thực trạng kiểm toán
hoạt động ở Việt Nam;
- Đề xuất xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia làm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kiểm toán hoạt động
Trong Chương 1, đề tài đưa ra những vấn đề cơ bản về kiểm toán hoạt động như khái niệm, sự cần thiết
phải thực hiện kiểm toán hoạt động, những đặc trưng cơ bản của kiểm toán hoạt động trong quan hệ so sánh
với các loại hình kiểm toán khác và những điều kiện để tiến hành kiểm toán hoạt động có hiệu quả. Ngoài
ra, đề tài còn bàn đến đối tượng, phạm vi và nội dung của kiểm toán hoạt động, trong đó có việc kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện mục đích hoạt động, việc sử dụng các nguồn lực, kiểm tra, đánh giá các chương
trình hoạt động, hệ thống kiểm soát, quản lý, ảnh hưởng tác động môi trường bên ngoài… Đề tài có đề cập
đến những phương pháp kiểm toán hoạt động như kiểm tra hồ sơ, tài liệu, khảo sát, phỏng vấn, tham khảo
ý kiến chuyên gia…
Chương 2: Sự hình thành, phát triển kiểm toán hoạt động trên thế giới và thực trạng kiểm toán hoạt
động ở Việt Nam
Đề tài nêu khái quát về sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trên thế giới và thực trạng kiểm
toán hoạt động ở Việt Nam. Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán mới được phát triển trên thế giới
từ những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ XX; hiện nay, rất nhiều Cơ quan Kiểm toán Tối cao của các
nước có nền kinh tế phát triển như: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ấn Độ, Bỉ, Hà Lan, Nauy, Đan
Mạch… xem kiểm toán hoạt động là hoạt động chính và chủ yếu trong hoạt động kiểm toán. Kiểm toán
Nhà nước Việt Nam trong những năm gần đây đã bắt đầu chú trọng và định hướng từng bước thực hiện loại
hình kiểm toán hoạt động.
Chương 3: Xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động
Đề tài đi sâu vào xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động ở Việt Nam qua các bước lập kế hoạch, thực
hiện, báo cáo và kiểm toán phúc tra. Việc lập kế hoạch kiểm toán hoạt động trải qua các khâu thu thập thông
tin về đối tượng kiểm toán, lựa chọn các đề tài, nội dung cơ bản thực hiện kiểm toán, lập kế hoạch chiến
lược và lập kế hoạch kiểm toán cụ thể. Trong bước thực hiện kiểm toán, đề tài nhấn mạnh xây dựng phương
pháp, thu thập bằng chứng kiểm toán và các giấy tờ làm việc. Trong bước báo cáo, đề tài đề cập đến một số
nội dung cần chú ý, các tiêu chí đánh giá chất lượng báo cáo kiểm toán hoạt động, trình tự xét duyệt, thông
qua và phát hành báo cáo và kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm toán./.
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B06.1999
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Hựu
Thư ký đề tài: TS. Đinh Trọng Hanh
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của KTNN nhằm
hòa nhập với sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả của hoạt động của KTNN
- Mô hình hệ thống thông tin và các giải pháp chủ yếu tổ chức, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của KTNN
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ vai trò của công nghệ thông tin rất quan trọng trong công tác quản lý.
Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý vĩ mô các hoạt động kinh tế tài chính nhà nước, Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết số 49/CP, trong đó nêu rõ: xây dựng những nền móng bước đầu vững chắc cho một kết cấu hạ
tầng về thông tin trong xã hội, có khả năng đáp ứng nhu cầu cơ bản về thông tin trong quản lý nhà nước và
trong các hoạt động kinh tế xã hội… Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý giúp cho việc kiểm
soát việc chấp hành luật và các thể lệ tài chính của các đơn vị sử dụng NSNN một cách nhanh chóng và
chính xác; phát hiện sự bất hợp lý trong cơ cấu tổ chức quản lý, sử dụng NSNN và đề xuất những biện pháp
kịp thời; khả năng mô hình hóa cơ cấu quản lý, cho phép cải tiến cơ chế quản lý phù hợp với yêu cầu của
thực tiễn và hội nhập với sự phát triển của thế giới.
Trên cơ sở phân tích, đề tài khẳng định việc ứng dụng của công nghệ thông tin trong hoạt động KTNN
là thật sự cần thiết trợ giúp cho các nhà quản lý trong suốt quá trình thực hiện hoạt động kiểm toán từ lập
kế hoạch đến điều khiển tác nghiệp từng cuộc kiểm toán; là công cụ hiệu quả trợ giúp các kiểm toán viên
trong việc thực hiện nhiệm vụ; trợ giúp công tác văn phòng trong việc thao tác nghiệp vụ,...
Chương 2: Những nhân tố chủ yếu tác động đến mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của KTNN
Trong Chương 2, đề tài đã đề cập tới những nhân tố chủ yếu quyết định hình thức và nội dung của mô
hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KTNN chính là cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý và những
đặc điểm về hoạt động chuyên môn kiểm toán của KTNN.
Ngoài ra, đề tài đã làm rõ các nội dung cơ bản của hệ thống thông tin KTNN, các phân hệ hệ thống thông
tin, các nội dung thông tin chủ yếu của các phân hệ, các chức năng của các nhóm phân hệ thông tin phục vụ
thực hiện kiểm toán, phương thức tổ chức các phân hệ thông tin trong hệ thống thông tin KTNN.
Chương 3: Mô hình hệ thống thông tin và các giải pháp chủ yếu tổ chức, triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động của KTNN
Đề tài đã đưa ra phương hướng phát triển và hoàn thiện về tổ chức, hoạt động của hệ thống KTNN.
Bên cạnh đó, đề tài xác định cụ thể những yêu cầu chủ yếu trong xây dựng mô hình hệ thống thông tin của
KTNN (đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất giữa quản lý hành chính nội bộ và hoạt động chuyên môn
kiểm toán trên cơ sở phân cấp phù hợp; hệ thống thông tin phải tận dụng để khai thác đến mức cao nhất,
đảm bảo dễ dàng, thuận lợi trong quá trình điều hành, sử dụng phù hợp với điều kiện phát triển cũng như
năng lực tài chính của KTNN,…)
Đề tài đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tổ chức tốt việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của KTNN (như: tổ chức bộ máy chỉ đạo và quản lý thống nhất việc triển khai xây dựng
hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của KTNN, xây dựng ngân hàng cơ sở
dữ liệu và thư viện điện tử KTNN, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của KTNN)./.
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B01.2000
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN HÌNH THÀNH
MÔ HÌNH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CÁC CHUYÊN NGÀNH
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Hựu
Thư ký đề tài: Ths. Mai Vinh
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về chức năng, nhiệm vụ của KTNN, đặc
biệt đi sâu nghiên cứu để cụ thể hóa về chức năng, nhiệm vụ của KTNN đối với các chuyên ngành.
- Đề xuất và kiến nghị những giải pháp để hoàn thiện mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước các chuyên
ngành phù hợp với điều kiện phát triển của KTNN Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước các chuyên ngành
Trong Chương 1, đề tài giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của KTNN theo Nghị định số 70/CP ngày
11/7/1994 của Chính phủ và nêu mô hình Kiểm toán nhà nước chuyên ngành. Theo đó, Kiểm toán nhà nước
chuyên ngành là các đơn vị kiểm toán thuộc KTNN, thực hiện chức năng kiểm toán theo các lĩnh vực, các
ngành của nền kinh tế xã hội, hoặc các đối tượng đặc biệt theo sự phân công của Tổng KTNN. Mỗi đơn vị
chuyên ngành có phạm vi hoạt động riêng nhưng đều thống nhất trong phạm vi hoạt động và vai trò, địa vị
pháp lý của cơ quan KTNN.
Căn cứ tổ chức Kiểm toán nhà nước chuyên ngành là: Hệ thống tổ chức hành chính các cấp được quy
định trong Hiến pháp.
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Mô hình kiểm toán chuyên ngành được tổ chức như sau:
+ Theo hệ thống tổ chức hành chính nhà nước;
+ Theo lĩnh vực hoạt động tài chính;
+ Theo hệ thống tổ chức tài chính công;
+ Theo phân ngành kinh tế quốc dân;
Nguyên tắc tổ chức mô hình kiểm toán chuyên ngành là tăng cường hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của
các tổ chức kiểm toán chuyên ngành, phù hợp với môi trường pháp lý của Việt Nam, nâng cao trách nhiệm
của KTNN chuyên ngành theo phạm vi hoạt động và tránh bị chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.
Điều kiện cần thiết để tổ chức Kiểm toán nhà nước chuyên ngành gồm có điều kiện pháp lý, điều kiện
nhân sự phải được cơ cấu ngành nghề chuyên môn phù hợp, trang thiết bị kỹ thuật phải phù hợp với đặc
điểm hoạt động của các chuyên ngành.
Chương 2: Thực trạng về mô hình tổ chức các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành của KTNN Việt
Nam và kinh nghiệm tổ chức Kiểm toán nhà nước chuyên ngành của một số nước trên thế giới.
Trong Chương 2, đề tài đã khái quát về mô hình hệ thống tổ chức kiểm toán nhà nước, nêu cụ thể chức
năng, nhiệm vụ của mô hình kiểm toán nhà nước chuyên ngành hiện nay. Đồng thời, đề tài đã đánh giá thực
trang mô hình tổ chức các KTNN chuyên ngành hiện nay qua thực tiễn hoạt động, yêu cầu hoàn thiện tổ
chức bộ máy KTNN và giới thiệu kinh nghiệm một số tổ chức KTNN chuyên ngành ở một số nước. Đề tài
cũng đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và mô hình KTNN chuyên ngành trong lĩnh vực kiểm toán ngân
sách nhà nước; kiểm toán doanh nghiệp nhà nước; kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình dự
án, vay nợ viện trợ Chính phủ và kiểm toán chương trình đặc biệt.
Bên cạnh đó đề tài cũng đưa ra những đánh giá về thực trạng mô hình tổ chức các kiểm toán nhà nước
chuyên ngành hiện nay qua thực tiễn hoạt động và yêu cầu hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước.
Nhìn chung, bộ máy tổ chức của KTNN như hiện nay là tương đối phù hợp, thuận lợi trong công tác chỉ
đạo điều hành, đánh giá đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực được kiểm toán. Tạo điều kiện chuyên môn hóa đội
ngũ kiểm toán viên. Tuy nhiên, do chưa có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong xây dựng và thực hiện
kế hoạch kiểm toán, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các đơn vị kiểm toán ngành, giữa
KTNN chuyên ngành với KTNN khu vực nên gây khó khăn cho việc lập kế hoạch kiểm toán, dẫn đến chất
lượng kiểm toán không cao.
Trong chương 2, đề tài cũng đã giới thiệu kinh nghiệm tổ chức các KTNN chuyên ngành ở một số nước
như CHLB Đức, Trung Quốc, Thái Lan để đưa ra những giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức các KTNN
chuyên ngành của KTNN Việt Nam.
Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện về mô hình tổ chức các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành
của một số nước trên thế giới.
Đề tài đã nêu định hướng hoàn thiện mô hình tổ chức các kiểm toán nhà nước chuyên ngành trong giai
đoạn hiện nay phụ thuộc nhiều vào quan điểm về vị trí pháp lý của KTNN tức là KTNN là cơ quan của Quốc
hội hay là cơ quan của Chính phủ. Tuy nhiên thì dù thuộc Quốc hội hay Chính phủ thì KTNN vẫn được tổ
chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất và hoạt động độc lập, không chịu sự quản lý chi phối của chính
quyền các cấp.
Với định hướng trên thì đề tài đã giới thiệu 03 mô hình Kiểm toán chuyên ngành có thể áp dụng ở Việt
Nam đó là: Tổ chức KTNN chuyên ngành theo hệ thống tổ chức hành chính nhà nước kết hợp với tổ chức
theo lĩnh vực hoạt động tài chính công; Tổ chức KTNN chuyên ngành theo hệ thống tổ chức quản lý tài
chính công và Tổ chức KTNN chuyên ngành theo mô hình tổ chức kiểm toán nhà nước Liên bang Đức. Sau
khi trình bày 03 mô hình, đề tài đã đánh giá ưu nhược điểm của từng mô hình, tính ưu việt của nó trong giai
đoạn hiện nay của KTNN Việt Nam và đưa ra giải pháp để hoàn thiện mô hình KTNN chuyên ngành đã lựa
chọn là tổ chức KTNN các chuyên ngành theo hệ thống tổ chức hành chính nhà nước kết hợp với tổ chức
theo lĩnh vực hoạt động tài chính công./.
62

Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

B02.2000
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN TRONG VIỆC XÁC
ĐỊNH PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA KTNN VÀ SỰ KHÁC
NHAU GIỮA HOẠT ĐỘNG KTNN VỚI THANH TRA NHÀ
NƯỚC VÀ THANH TRA TÀI CHÍNH
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Hựu
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Thư ký đề tài: Ths. Trương Thị Hương Giang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về kiểm tra, kiểm soát nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
- Phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động của hệ thống các cơ quan kiểm tra, kiểm soát, thanh tra
nhà nước.
- Đề xuất giải pháp xác định phạm vi hoạt động của KTNN với các cơ quan Thanh tra nhà nước và thanh
tra tài chính.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Vai trò, đối tượng và tính chất hoạt động của cơ quan KTNN và các cơ quan kiểm tra nhà
nước trong nền kinh tế thị trường
Trong Chương 1, đề tài đã giới thiệu tổng quan bối cảnh ra đời và những đặc điểm cơ bản về hoạt động
của các cơ quan kiểm tra nhà nước ở Việt Nam đó là kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chung, kiểm soát nội bộ
và kiểm toán.
Đề tài đã xác định làm rõ bản chất và cơ chế hoạt động của các cơ quan kiểm tra nhà nước gồm Kiểm
toán nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra tài chính cũng đã được đề tài đề cập đến trong chương
1 này.
Chương 2: Thực trạng về hoạt động của Kiểm toán nhà nước và các cơ quan kiểm tra nhà nước khác
Đề tài đã khái quát quá trình phát triển của cơ quan kiểm tra nhà nước từ thời kỳ. Đặc biệt đề tài đã khái
quát quá trình tổ chức lại hệ thống kiểm tra- kiểm soát Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn đổi mới qua các
mặt: nhận thức về hoạt động kiểm tra kiểm soát trong đời sống xã hội, môi trường pháp lý để hoàn thiện tổ
chức hệ thống kiểm tra kiểm soát; đổi mới căn bản hệ thống chế độ tài chính; kế toán phù hợp với nền kinh
tế đang chuyển đổi; hình thành hệ thống thanh tra nhà nước từ trung ương đến địa phương; thanh tra tài
chính, thanh tra chuyên trách của Đảng và công đoàn và hình thành và phát triển mạnh mẽ hệ thống kiểm
toán với các bộ máy hoạt động có tư cách pháp lý khác nhau.
Bên cạnh thực trạng tổ chức và hoạt động của KTNN, đề tài cũng đã sơ lược lịch sử hình thành, tổ chức
hoạt động của Thanh tra nhà nước với những vấn đề đặt ra đối với kiểm tra tài chính công trong các giai
đoạn: 1945-1954; 1955-1965; 1965-1975; 1975-1986; và 1987 đến nay.
Thực trạng và quá trình phát triển của Thanh tra tài chính cũng được đề tài nghiên cứu chi tiết, đánh giá
qua các thời kỳ phát triển, đồng thời nêu rõ các mặt còn tồn tại, hạn chế của công tác thanh tra tài chính hiện
nay còn chồng chéo, chưa hiệu quả, vừa đá bóng vừa thổi còi.
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Những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ của các cơ quan kiểm tra nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ
thống kiểm tra nhà nước cũng được đề tài nghiên cứu sâu và giới thiệu trong chương 2.
Chương 3: Những định hướng cơ bản tăng cường và thống nhất các công cụ kiểm tra tài chính công
Đề tài đã đưa ra các định hướng chung về sự hình thành một hệ thống kiểm tra tài chính công thống nhất
bằng việc đánh giá những tồn tại, hạn chế để đưa ra các định hướng chung nhất.
Phạm vi hoạt động và tính chất kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước của KTNN và
các cơ quan kiểm tra nhà nước được đề tài giới thiệu trong chương này nhằm xác định phạm vi kiểm tra của
các cơ quan kiểm tra nhà nước, đánh giá tính chất hoạt động của các cơ quan kiểm tra nhà nước và việc xử
lý kết quả kiểm tra. Từ đó, đề tài đưa ra những kiến nghị để xây dựng hệ thống kiểm toán tài chính công
nhà nước một cách thống nhất và hiệu quả.
Tuy nhiên, những vấn đề này vẫn cần tiếp tục bàn và trao đổi để làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống
kiểm tra, kiểm soát nhà nước nói chung và cơ quan kiểm toán nhà nước nói riêng./.
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B03.2000
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT
LƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ CỦA
KIỂM TOÁN VIÊN KTNN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Hài
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Văn Bích
		
CN. Nguyễn Văn Thai
Thư ký đề tài: CN. Đỗ Mạnh Hàn
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức hành nghề
kiểm toán viên;
- Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề
nghiệp KTV của KTNN;
- Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức hành nghề kiểm
toán viên.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận về kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức hành
nghề kiểm toán viên
Chương 1 làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức hành nghề
kiểm toán viên như khái niệm kiểm soát chất lượng kiểm toán, những nội dung cơ bản của kiểm soát chất
lượng kiểm toán và thiết lập hệ thống kiểm soát đạo đức hành nghề của KTV.
Chương 2: Thực trạng về tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức hành nghề
KTV của KTNN trong thời gian qua
Từ khái quát về mô hình tổ chức và kết quả hoạt động của KTNN trong những năm qua, đề tài phân tích
những thực trạng về tổ chức, thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức hành nghề kiểm toán
viên, trong đó làm rõ những tồn tại, hạn chế như hành lang pháp lý chưa đầy đủ, tổ chức bộ máy còn bất
cập, công tác đào tạo còn chưa được chú trọng đúng mức.
Chương 3: Những giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức hành nghề
kiểm toán viên
Đề tài đưa ra những giải pháp để tăng cường hiệu quả hoạt kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức
hành nghề của KTV Nhà nước như: xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý để tăng cường công tác kiểm soát
chất lượng kiểm toán; xây dựng nội dung, phương thức kiểm soát chất lượng kiểm toán, hoàn thiện tổ chức
bộ máy chuyên trách và phân cấp kiểm soát chất lượng, quản lý hoạt động kiểm toán./.
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B04.2000
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HÌNH THÀNH PHƯƠNG
PHÁP LUẬN XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
CÁC NGẠCH KTV NHÀ NƯỚC.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Trọng Hanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Trọng Thủy
		
CN. Lê Thị Nhuận
Thư ký đề tài: Ths. Ngô Thu Thủy
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về cấu trúc của quy trình đào tạo các ngạch KTV gồm: mục
tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo trong mối quan hệ nội tại giữa chúng với hình thức tổ chức
đào tạo
- Nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo các ngạch KTV;
- Đưa ra các định hướng, xây dựng chương trình đào tạo các ngạch KTV.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình đào tạo các ngạch KTV nhà nước
Đề tài làm rõ các khái niệm về kiểm toán viên nhà nước, các ngạch KTV nhà nước, cơ sở hình thành
các ngạch KTV và sự cần thiết xây dựng quy trình đào tạo các ngạch KTV nhà nước. Quy trình đào tạo các
ngạch KTV có 4 nhân tố cơ bản là: mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp tổ chức đào tạo, hình
thức tổ chức đào tạo. Đề tài cũng chỉ rõ những nhân tố chủ yếu về môi trường đào tạo ảnh hưởng đến quy
trình đào tạo các ngạch KTV như tiêu chuẩn các ngạch, tổ chức và hoạt động của KTNN, người học, người
dạy và các điều kiện tổ chức đào tạo.
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo các ngạch KTVNN
Tại chương này, đề tài khái quát quá trình hình thành KTNN và đội ngũ KTV nhà nước. Trọng tâm của
chương này, đề tài đi sâu vào đánh giá thực trạng “các lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm toán” và “hội thảo của
KTNN”. Đề tài đánh giá chi tiết từ mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp tổ chức đào tạo, hình
thức tổ chức đào tạo. Ngoài ra, đề tài còn đề cập đến thực trạng công tác đào tạo “bồi dưỡng kiến thức quản
lý nhà nước cho KTV” của Học viện hành chính quốc gia.
Bên cạnh việc đánh giá thực trạng công tác đào tạo ngạch KTV của KTNN VN, đề tài còn tham khảo
kinh nghiệm đào tạo KTVNN của một số nước như Anh, Nhật, Pháp, Đức, Thái Lan… và kinh nghiệm
đào tạo công chức của học viện hành chính quốc gia. Từ đó rút ra những điểm tương đồng và bài học kinh
nghiệm cho KTNN. Đề tài chỉ rõ những mặt làm được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những
tồn tại đó.
Chương 3: Những định hướng xây dựng quy trình đào tạo các ngạch KTV
Đề tài đưa ra những phương hướng để phát triển và hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của hệ thống
KTNN, những nguyên tắc chủ yếu định hướng xây dựng quy trình đào tạo các ngạch KTV nhà nước. Trên
cơ sở đó, đề tài đưa ra quy trình chung đào tạo các ngạch KTV, xây dựng mục tiêu, nội dung và phương
pháp đào tạo các ngạch KTV… Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện
quy trình đào tạo./.
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CS01.2000
XÂY DỰNG QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KIỂM
TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Tạ Xuân Thâu
Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra và Kiểm tra nội bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về quy trình thẩm định báo cáo kiểm toán của Kiểm toán
nhà nước.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong
thời gian qua.
- Đề xuất quy trình thẩm định báo cáo kiểm toán bao gồm: Trình tự nội dung, phương pháp thẩm định,
tổ chức hoàn thiện cơ chế kiểm tra báo cáo kiểm toán và kiến nghị một quy trình khả thi thẩm định báo cáo
kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận của “Quy trình thẩm định báo cáo kiểm toán”
Trong chương 1, đề tài đã lảm rõ khái niệm, phân loại, đặc trưng, vai trò, hình thức và tính pháp lý của
báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán là một bước của quy trình kiểm toán, là sản phẩm của cuộc kiểm
toán, chứa đựng những thông tin số liệu, tài liệu kiểm toán, phản ánh tình hình thu chi của đơn vị được kiểm
toán theo chuẩn mực kiểm toán và nguyên tắc tài chính kế toán, là ý kiến nhận xét, đánh giá và kết luận
của KTV về tình hình hoạt động và chấp hành các chế độ kinh tế, tài chính kế toán do nhà nước quy đinh.
Báo cáo kiểm toán gắn với cuộc kiểm toán cụ thể. Nội dung BCKT dựa trên những bằng chứng kiểm toán
thu thập được, phản ánh kết quả kiểm tra, và giải trình về tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán.
BCKT là tài liệu tư vấn đối với đối tượng sử dụng báo cáo và được công khai trước công luận qua phương
tiện thông tin đại chúng.
Từ đặc điểm, tính chất của BCKT, đề tài đã nêu ra một số vấn đề đặt ra cho việc thẩm định báo cáo kiểm
toán tức là việc nghiên cứu, xem xét, kiểm tra lại kết quả công việc nào đó đã được hoàn thiện xem nó có
được thực hiện đúng với quy trình, chuẩn mực đề ra hay không. Việc thẩm định phải được thực hiện đối
với các nội dung của hình thức văn bản; thủ tục kiểm toán; tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị; thẩm
định kết quả kiểm toán; thẩm định cả những nhận xét và kiến nghị.
Việc thẩm định được thực hiện theo phương pháp đánh giá tổng hợp, so sánh, đối chiếu dựa trên Báo cáo
kiểm toán và các tài liệu khác như bằng chứng kiểm toán, biên bản làm việc giữa các bên, biên bản kiểm
toán của các tổ thực hiện kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của KTNN
Trong chương 2, đề tài đã nêu thực trạng của báo cáo kiểm toán và công tác thẩm định báo cáo kiểm
toán của Kiểm toán nhà nước.
Về công tác thẩm định báo cáo kiểm toán. Để thực hiện công tác thẩm định, thì yêu cầu đầu tiên là việc
tổ chức bộ máy thẩm định. Hiện nay việc thẩm định BCKT đang được giao cho Phòng Tổng hợp – Pháp
chế của Văn phòng KTNN tổ chức kiểm tra, thẩm định về thể thức, nội dung và chất lượng biên bản kiểm
toán trước khi phát hành của 4 KTNN chuyên ngành. Nói chung, hiện nay KTNN chưa có được tổ chức phù

Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

67

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

hợp với chức năng nhiệm vụ chuyên làm công tác kiểm tra soát xét chất lượng của BCKT. Đội ngũ cán bộ
tham gia làm công tác kiểm tra, thẩm định còn quá yếu, non về trình độ, thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực
kiểm toán và còn kiêm nhiệm quá nhiều việc nên kết quả kiểm tra, thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Quy trình thẩm định chưa được ban hành nên việc kiểm tra thẩm định còn là giải pháp tình thế vì vậy chất
lượng của BCKT cũng cần được quan tâm hơn.
Chương 3: Quy trình thẩm định báo cáo kiểm toán của KTNN
Từ cơ sở lý luận và thực trạng trên, trong chương 3, đề tài đã đưa ra quy trình thẩm định BCKT của
KTNN được thực hiện theo 3 bước:
Bước 1: Chuẩn bị: gồm chuẩn bị điều kiện cho thẩm định như tổ chức bộ máy để tiến hành công tác thẩm
định, cơ sở pháp lý của BCKT. Thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến báo cáo kiểm toán phục vụ cho
công tác thẩm định; lập kế hoạch thẩm định.
Bước 2: Thực hiện thẩm định: Lựa chọn phương pháp thẩm định, nội dung thẩm định tiến hành ở cả 3
phần của BCKT là phần mở đầu, phần kết quả và phần nhận xét kiến nghị của BCKT.
Bước 3: Kết thúc và đánh giá kết quả thẩm định báo cáo phải đưa ra được những nhận xét, đánh giá về
yêu cầu và mục đích của BCKT cần đạt được để đánh giá xem BCKT có đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu
và đưa ra kết luận, kiến nghị của Ban thẩm định.
Tóm lại, báo cáo kết quả thẩm định cũng cần có 3 phần: Phần mở đầu nêu căn cứ, lý do của công tác
thẩm định. Phần nội dung phải nêu đầy đủ, cụ thể và chi tiết những vấn đề của BCKT và Phần kết luận kiến
nghị phải xác định rõ BCKT đạt loại nào và có đề xuất, kiến nghị gì đối với BCKT./.
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CS04.2000
CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG
ĐỀ ÁN THI NÂNG NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN LÊN
KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Trọng Thủy
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công chức, ngạch công chức, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch
công chức, và thi nâng ngạch công chức.
- Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước và những vấn đề đặt ra
đối với việc thi nâng ngạch kiểm toán viên lên kiểm toán viên chính.
- Đề xuất xây dựng đề án thi nâng ngạch kiểm toán viên lên kiểm toán viên chính.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 03 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung về công chức và thi nâng ngạch công chức
Trong chương 1, đề tài hệ thống hóa những vấn đề chung về công chức và thi nâng ngạch công chức.
Khái niệm về công chức, ngạch công chức, tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức
Bên cạnh đó, trong chương này đề tài đã nghiên cứu sâu về việc thi nâng ngạch công chức, về nguyên tắc
tổ chức thi nâng ngạch công chức và phân cấp quản lý thi nâng ngạch công chức; Điều kiện thi nâng ngạch
công chức; Hình thức thi nâng ngạch Cơ sở xây dựng bộ đề thi nâng ngạch công chức và xác định nhu cầu,
vị trí việc làm của công chức nhà nước.
Chương 2: Kiểm toán viên nhà nước- thực trạng và những vấn đề đặt ra về đội ngũ kiểm toán viên
nhà nước, thi nâng ngạch kiểm toán viên lên kiểm toán viên chính.
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra về đội ngũ kiểm toán viên nhà nước
và việc thi nâng ngạch kiểm toán viên lên kiểm toán viên chính của KTNN
Đề tài đã tập trung phân tích việc xếp ngạch kiểm toán viên cho đội ngũ kiểm toán viên hiện tại của
KTNN và chỉ ra những điểm hợp lý và bất hợp lý đối với lực lượng tuyển dụng mới thông qua thi tuyển và
đối với lực lượng tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị khác về.
Tóm lại, chương 2 đã đi sâu làm rõ những nội dung cơ bản về kiểm toán viên nhà nước, đặc biệt đề tài
đã công phu đánh giá thực trạng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch kiểm toán, thực trạng đội ngũ kiểm toán
viên nhà nước, thực trạng xếp ngạch kiểm toán và thi nâng ngạch kiểm toán viên lên ngạch kiểm toán viên
chính để làm cơ sở cho đề xuất kiến nghị trong chương 3.
Chương 3: Một số kiến nghị trong việc tổ chức thi nâng ngạch kiểm toán viên lên kiểm toán toán
viên chính
Từ những sự phân tích ở phần trên, đề tài đã hoàn thiện tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch kiểm toán viên
và kiểm toán viên chính trên cả 03 nội dung: Chức trách nhiệm vụ, hiểu biết và yêu cầu trình độ. Đề tài
đã đưa ra yêu cầu đối với việc xác định chức danh, tiêu chuẩn cụ thể của ngạch cho từng bộ phận trong cơ
quan. Yêu cầu mỗi vị trí việc làm của mỗi ngạch được xác định trong từng bộ phận phải có nội dung công
việc cụ thể, phù hợp với mức độ phức tạp theo quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch.
Bên cạnh đó đề tài cũng đã đưa ra một số kiến nghị trong việc tổ chức thi nâng ngạch kiểm toán viên lên
kiểm toán viên chính hiện nay cần phải dự kiến cơ cấu ngạch công chức kiểm toán của KTNN; dự kiến chỉ
tiêu dự thi nâng ngạch kiểm toán viên chính; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ thi nâng ngạch kiểm toán
viên lên kiểm toán viên chính; xây dựng bộ đề thi và cuối cùng là kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch kiểm
toán viên lên kiểm toán viên chính lần thứ nhất của KTNN. Đề tài cũng đã kiến nghị về điều kiện thi, kinh
phí tổ chức thi./.
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CS05.2000
ĐỊNH HƯỚNG VÀ NỘI DUNG KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ
TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN.Nguyễn Văn Mục
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và biên chế của Kiểm toán nhà nước.
- Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và biên chế của Kiểm toán nhà nước.
- Đề xuất những định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế của cơ quan Kiểm toán
nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 03 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và biên chế của cơ quan kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài giới thiệu về sự ra đời của hoạt động kiểm toán và cơ quan Kiểm toán nhà nước.
Hoạt động kiểm toán được ra đời nhằm tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế để giảm bớt các hiện tượng
tiêu cực, vi phạm pháp luật về kinh kế tài chính, về sản xuất kinh doanh, về đầu tư xây dựng cơ bản..., lợi
ích kinh tế của Nhà nước và của nhân dân bị xâm phạm.
Kiểm toán nhà nước có vai trò thúc đẩy và bảo đảm quản lý tài chính công của Nhà nước và các đơn vị
có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp tuân thủ pháp luật; thúc đẩy nâng cao hiệu quả tài chính công;
nâng cao chất lượng kế toán đối với các đơn vị được kiểm toán.
Kiểm toán nhà nước thuộc hệ thống hành pháp của Nhà nước, thực hiện chức năng kiểm tra tài chính
công phục vụ quản lý vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. Hiện nay về mặt pháp lý, vị trí này của KTNN là cơ
quan thuộc Chính phủ.
Chương 2: Thực trạng tổ chức và biên chế của KTNN và những vấn đề đặt ra
Đề tài đánh giá thực trạng về tổ chức của KTNN hiện nay. Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn,
tổ chức bộ máy của KTNN đã được nêu cụ thể trong Nghị định 70/CP và các văn bản quy phạm pháp luật
khác như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ngân hàng.
Về biên chế của KTNN, do là đơn vị mới thành lập, không xuất phát từ một tổ chức tiền thân, đội ngũ
cán bộ phải xây dựng từ đầu nên nguồn cán bộ ban đầu của KTNN được lấy từ các Bộ, ngành, địa phương
và thông qua xét tuyển từ sinh viên mới tốt nghiệp đại học thông qua thi tuyển.
Về tổ chức bộ máy cũng đã phù hợp với yêu cầu thực tế của hoạt động kiểm toán. Tuy nhiện do hoạt
động của KTNN mỗi ngày một mở rộng về phạm vi, quy mô, tính phức tạp và phải từng bước nâng cao chất
lượng, bộ máy đó bắt đầu bộc lộ những khiếm khuyết, đòi hỏi sớm được kiện toàn
Về biên chế, công chức KTNN đã có nhiều kinh nghiệm, được tuyển chọn đúng quy trình, được tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, có thể đảm đương được nhiệm vụ phân công. Tuy nhiên cần có cơ chế đánh giá
chất lượng đội ngũ công chức để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện để tinh giảm những
trường hợp không đủ yêu cầu.
Đề tài cũng đã giới thiệu kinh nghiệm về tổ chức và biên chế của một số cơ quan KTNN các nước trên
thế giới như Đức, Trung Quốc, Indonexia.
Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của cơ quan KTNN
Từ thực trạng trên, trong Chương 3, đề tài đã đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện tổ chức bộ máy và
tinh giản biên chế của KTNN:
Bổ sung một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN, điều chỉnh chức năng nhiệm
vụ của KTNN; điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN; Bổ sung nhiệm vụ ban hành các chuẩn
mực KTNN; bổ sung về giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán.
Về tổ chức bộ máy cũng cần được nâng cấp các phòng ban thuộc Văn phòng KTNN lên thành Vụ Tổng
hợp, Vụ Tổ chức cán bộ…; thành lập thêm Trung tâm tin học, Vụ kiểm soát chất lượng; tổ chức lại bộ máy
bằng cách đổi tên các KTNN khu vực thành khu vực I, II, III, IV... Tổ chức lại Văn phòng KTNN, tổ chức
lại các KTNN chuyên ngành.
Tinh giản biên chế bằng cách đánh giá đội ngũ cán bộ, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho KTV,
thực hiện thi nâng ngạch để nâng cao chất lượng công chức trong toàn ngành./.
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CS07. 2000
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TRONG
GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hữu Thọ
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề về vai trò của CNTT và sự cần thiết khách quan phải ứng dụng CNTT
trong công tác giảng dạy.
- Đề xuất những nội dung chủ yếu ứng dụng CNTT vào giảng dạy các môn học kiểm toán và đề xuất các
giải pháp, kiến nghị để triển khai thực hiện.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Thành tựu của CNTT trong đời sống kinh tế xã hội và sự cần thiết khách quan của việc
ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy
Trong chương 1, đề tài đã nêu khái quát thành tựu của CNTT và sự cần thiết khách quan của việc ứng
dụng CNTT trong công tác giảng dạy.
CNTT là tập hợp các phương pháp, phương tiện và các công cụ kỹ thuật điện tử, tin học, viễn thông - chủ
yếu là máy tính điện tử và mạng viễn thông nhằm cung cấp các giải pháp cho việc tổ chức khai thác và sử
dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin phong phú và tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con
người và xã hội. CNTT có thành phần chủ yếu là máy tính và mạng truyền thông. Chức năng của CNTT là
thu thập, xử lý, lưu cất và truyền thông tin.
Trong công tác giảng dạy, CNTT là phương tiện trực quan, giao lưu và điều khiển trong dạy học. CNTT
là phương tiện thỏa mãn nhu cầu sư phạm và mô hình hóa các đối tượng. CNTT cũng là phương tiện lưu
trữ và khai thác thông tin…
Chương 2: Những nội dung chủ yếu của việc ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy các môn học
kiểm toán - một số giải pháp và kiến nghị
Từ hạn chế của việc giảng dạy truyền thống với những thuận lợi, tiện ích mà CNTT mang lại, đề tài đã
đưa ra mô hình hệ thống giảng dạy và học tập có sử dụng công nghệ thông tin gồm: phương tiện giảng dạy
và học tập có sử dụng máy tính và mạng máy tính để thiết kế bài giảng và truyền tải bài giảng đến học viên.
Trong phần này đề tài cũng giới thiệu một số phần mềm phục vụ giảng dạy như Microsoft NetMeeting và
Microsoft PowerPoint. Đây là 2 phần mềm thừa hưởng nhiều tính năng ưu việt của Microsoft. Nhiệm vụ
của giảng viên chỉ cần thiết kế bài giảng theo nội dung yêu cầu trên máy tính, còn học viên cần tập trung vào
những vấn đề thầy trình chiếu trên màn hình, chủ động tham gia các nội dung học tập. Đề tài đã giới thiệu
rất chi tiết phương pháp sử dụng phần mềm PowerPoint – công cụ soạn giáo trình, giáo án của các môn học
kiểm toán trên máy tính để giảng viên và học viên sử dụng hiệu quả phần mềm này.
Đề tài đã đưa ra một số kiến nghị trước mắt cũng như lâu dài để ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt
động giảng dạy môn kiểm toán ở KTNN và giới thiệu một số sản phẩm bài giảng cụ thể từ việc ứng dụng
CNTT vào giảng dạy./.
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CS08.2000
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN KIỂM TOÁN TUÂN THỦ
TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Quốc Nam
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực phía Bắc
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống một số cơ sở lý luận về tầm quan trọng của kiểm toán tuân thủ trong đầu tư xây dựng cơ bản.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về kiểm toán tuân thủ cho các KTV khi tiến hành
kiểm toán đầu tư XDCB
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 03 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm toán tuân thủ trong đầu tư xây dựng
Kiểm toán giai đoạn trước khi thực hiện dự án (tiền kiểm toán) để đánh giá xem chủ trương đầu tư dự án
có hợp lý không, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa, mục tiêu kinh tế xã hội của dự án có vi phạm
chính sách của Nhà nước ban hành không và xem xét xem dự án có khả thi về mặt kỹ thuật, thiết bị, giải
pháp xây dựng, tổ chức quản lý, tài chính, hiệu quả đạt được, thời gian hoàn vốn…
Kiểm toán tuân thủ trong giai đoạn thực hiện dự án với tư cách là tư vấn việc chấp hành nghiêm chỉnh
điều lệ, quy chế đầu tư xây dựng trong mọi hoạt động đầu tư xây dựng nhà nước đã ban hành
Kiểm toán tuân thủ trong giai đoạn kết thúc dự án (hậu kiểm) nhằm phát hiện những sai phạm trong quá
trình đầu tư.
Nội dung kiểm toán tuân thủ trong đầu tư xây dựng là kiểm toán việc thực hiện mục tiêu dự án, việc chấp
hành trình tự đầu tư xây dựng; việc tuân thủ quy chế đấu thầu; việc tuân thủ điều lệ quản lý chất lượng công
trình xây dựng; việc tuân thủ chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư; việc tuân thủ
chế độ áp dụng định mức, đơn giá trong đầu tư xây dựng; việc tuân thủ chế độ tài chính, hạch toán kế toán
trong đầu tư xây dựng; việc tuân thủ chế độ nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào vận hành dự án và việc
tuân thủ quy chế quản lý dự án, hình thức quản lý dự án.
Chương 2: Thực trạng tình hình tuân thủ quy chế điều lệ đầu tư xây dựng và thực trạng kiểm toán
tuân thủ trong đầu tư xây dựng
Thực trạng của việc tuân thủ quy chế điều lệ đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập như: đầu tư sai chính
sách của Nhà nước; không tôn trọng trình tự đầu tư; thực hiện sai quyết định đầu tư; vi phạm quy chế đấu
thầu; vi phạm điều lệ quản lý chất lượng công trình đối với vai trò cả là khảo sát, thiết kế dự án, cả đơn vị
thi công, cả chủ đầu tư và cả cơ quan chức năng quản lý nhà nước đều có những sai sạm nhất định.
Trong việc đánh giá thực trạng tình hình kiểm toán tuân thủ trong đầu tư xây dựng hiện nay đề tài đã
đưa ra những yêu cầu cần thiết đối với KTNN trong việc thực hiện kiểm toán ở cả 3 giai đoạn trước, trong
và sau khi thực hiện dự án cả yêu cầu về năng lực chuyên môn, kỹ năng kiểm toán, nội dung cần kiểm toán,
và các phương pháp để thực hiện kiểm toán mà mỗi KTV cần nắm được để tiến hành kiểm kiểm toán tuân
thủ trong đầu tư xây dựng.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng kiểm toán tuân thủ trong đầu tư xây dựng
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đã đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường chất lượng trong kiểm toán
tuân thủ đầu tư xây dựng đó là cần phải xác định kiểm toán tuân thủ là nội dung cơ bản trong kiểm toán đầu
tư xây dựng nên cần nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho KTV và hướng tới ban hành
quy trình kiểm toán tuân thủ trong đầu tư xây dựng. Để thực hiện các giải pháp trên thì KTNN cần tổ chức
các hội thảo khoa học về kiểm toán tuân thủ, mở lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ lý luận về kiểm toán
thuân thủ cho KTV và xây dựng sổ tay cẩm nang kiểm toán tuân thủ./.
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HOÀN THIỆN NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ
CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trịnh Văn Cảnh
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về nội dung, phương pháp lập và công bố
báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm của KTNN;
- Đề xuất những nội dung, phương pháp lập và công bố tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của
KTNN, tạo điều kiện cho công tác lập báo cáo tổng hợp được thuận lợi dễ dàng mà vẫn đạt được những
yêu cầu về nội dung và hình thức, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các bên cần sử dụng
theo quy định.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 03 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về lập và công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của KTNN
Trong Chương 1, đề tài đã nêu khái niệm, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, trình tự lập và thông qua báo
cáo tổng hợp kết quả kiểm toán cũng như điều kiện để lập BCTH kết quả kiểm toán và kiểm tra soát xét
chất lượng báo cáo kiểm toán.
BCTH kết quả kiểm toán là kết quả tổng hợp các cuộc kiểm toán trong năm của KTNN thực hiện theo
kế hoạch kiểm toán được Chính phủ phê duyệt nhằm đánh giá một cách khách quan, trung thực việc thực
hiện những mục tiêu của năm kiểm toán, cung cấp những thông tin chọn lọc phục vụ cho sự điều hành và
lãnh đạo của Chính phủ, Quốc hội.
BCTH được lập trên cơ sở các báo cáo kiểm toán riêng lẻ do KTNN tiến hành trong năm vì vậy các báo
cáo riêng lẻ cần phải đảm bảo chất lượng ngay từ đầu.
Chương 2: Thực trạng công tác lập và công bố báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình
kiểm toán
Hiện nay, KTNN chưa xây dựng được quy trình lập và công bố kết quả kiểm toán nhưng việc lập BCTH
thường được tiến hành theo các bước:
Lập đề cương báo cáo kiểm toán: Việc này thường được tiến hành vào tháng 10 hàng năm do Văn phòng
KTNN chủ trì xây dựng, gồm các nội dung chính là nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, đánh giá tình
hình thực hiện kế hoạch kiểm toán năm, tổng hợp kết quả kiểm toán và đưa ra các nhận xét, kiến nghị kèm
theo các phụ lục, mẫu biểu.
Soạn dự thảo: Văn phòng KTNN soạn căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN và tình hình kinh tế
xã hội, tình hình thực hiện ngân sách để soạn dự thảo BCTH, tiến hành lấy ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo và
trình hội đồng xét duyệt báo cáo.
Xét duyệt báo cáo do hội đồng xét duyệt báo cáo thực hiện. Thành viên hội đồng gồm: Tổng KTNN,
các Phó Tổng KTNN, Chánh Văn phòng KTNN, các kiểm toán trưởng kiểm toán khu vực, Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc và các thành viên soạn thảo báo cáo tiến hành xét duyệt và chỉnh lý hoàn chỉnh báo cáo.
Công bố và lưu trữ BCTH do Văn phòng KTNN thực hiện.
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Bên cạnh việc nêu thực trạng lập BCTH kết quả kiểm toán đang thực hiện tại KTNN thì đề tài cũng đã
đưa ra kinh nghiệm lập và công bố kết quả kiểm toán của KTNN Đức.
Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện về nội dung, phương pháp lập và công bố báo cáo tổng hợp
kết quả kiểm toán năm của KTNN
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, trong chương 3, đề tài đã nêu ra những giải pháp cho từng nội dung cụ thể
của quá trình lập BCTH kết quả kiểm toán. Đề tài đặc biệt chú trọng đến giải pháp trong việc hoàn thiện
nội dung, phương pháp lập và công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán. BCTH cần hoàn thiện theo
định hướng: Bằng chứng kiểm toán thu thập được từ các đoàn kiểm toán phải chính xác, đầy đủ, thích hợp.
Các biên bản và báo cáo kết quả kiểm toán phải đảm bảo chất lượng. Công tác tổng hợp số liệu kiểm toán
phải chính xác. Nội dung báo cáo phải phản ánh một cách tổng hợp nhất kết quả kiểm toán trong năm của
KTNN và việc công bố báo cáo cần phải quan tâm để thông tin của BCTH được kịp thời đến với các đối
tượng quan tâm.
Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra các giải pháp đối với việc kiểm tra, soát xét chất lượng của BCKT
chuyên ngành; giải pháp đối với việc hoàn thiện báo cáo tổng hợp và công bố báo cáo tổng hợp hàng năm
của KTNN./.
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B01.2001
VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG
CUỘC CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Đình Hựu
Thư ký đề tài: TS. Mai Vinh
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về cải cách hành chính và những đặc trưng chủ yếu của tiến trình
cải cách hành chính ở nước ta thời gian qua; vai trò và những tác động của Kiểm toán nhà nước trong tiến
trình cải cách hành chính hiện nay.
Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của Kiểm toán nhà nước và vai trò, tác động của KTNN đối với
quá trình cải cách hành chính ở nước ta.
Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của KTNN nhằm tăng hiệu quả, hiệu
lực quản lý nhà nước đối với nền tài chính công.
Nội dung nghiên cứu:
Đề tài được chia làm 03 chương, có nội dung như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về vai trò của Kiểm toán nhà nước trong công cuộc cải cách hành chính
Nhà nước
Trên cơ sở nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công cuộc cải cách hành chính Nhà nước
của Kiểm toán nhà nước, đề tài đã xác định được mục tiêu, nội dung cải cách hành chính đối với Kiểm toán
nhà nước.
Chương 1 cũng làm rõ được vai trò quan trọng của Kiểm toán nhà nước trong tiến trình cải cách hành
chính công thể hiện khi tiến hành kiểm toán Ngân sách nhà nước, tức là trực tiếp tác động đến cải cách nền
hành chính quốc gia.
Chương 2: Thực trạng về hoạt động của Kiểm toán nhà nước trong thời gian qua và vai trò tác động
của nó đối với quá trình cải cách hành chính Nhà nước
Trên cơ sở nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề thực tiễn, đề tài đã đánh giá thực trạng hoạt động
của Kiểm toán nhà nước để rút ra những ưu điểm, tồn tại làm cơ sở đưa ra những giải pháp thực hiện chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính Nhà nước đối với Kiểm toán nhà nước.
Chương 3: Những giải pháp nâng cao vai trò Kiểm toán nhà nước trong công cuộc cải cách nền
hành chính Nhà nước
Trong chương 3, đề tài đưa ra được ý kiến đề xuất nhằm nâng cao vai trò của Kiểm toán nhà nước trong
công cuộc cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên vững mạnh để
nâng cao chất lượng kiểm toán, đồng thời từng bước hòa nhập với hoạt động kiểm toán của các nước trong
khu vực và trên thế giới./.

Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

77

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

B02.2001
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Văn Bích
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Mạnh Hàn
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Văn Hiển
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống các phương pháp kiểm toán chung và việc ứng dụng các phương
pháp đó trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ.
Điều kiện và phương thức ứng dụng rộng rãi các phương pháp kiểm toán vào hoạt động Kiểm toán nhà
nước theo các loại hình kiểm toán và một số định hướng cho việc hoàn thiện hệ thống phương pháp kiểm toán.
Đưa ra kiến nghị về các giải pháp cơ bản trong việc tổ chức thực hiện hệ thống phương pháp kiểm toán
nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm toán do KTNN thực hiện.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống các phương pháp kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài đã nêu vai trò, vị trí của hệ thống phương pháp kiểm toán, đưa ra khái niệm
chung về phương pháp kiểm toán và sự cần thiết phải sử dụng các phương pháp kiểm toán trong quá trình
kiểm toán. Đề tài cũng giới thiệu phương pháp chung để tiếp cận phương pháp kiểm toán và phân loại hệ
thống các phương pháp kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng việc ứng dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong hoạt động của
KTNN thời gian qua
Trong Chương 2, đề tài đã khái quát tình hình kết quả thực hiện kiểm toán của KTNN, nêu sơ lược về
quá trình hình thành và phát triển, điều kiện, môi trường hoạt động và kết quả thực hiện kiểm toán của
KTNN Việt Nam trong thời gian qua.
Đề tài đánh giá thực trạng việc ứng dụng hệ thống các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán trong hoạt động
của KTNN qua việc thực hiện các loại hình kiểm toán của KTNN, từ đó đề tài nêu ra những hạn chế và
nguyên nhân của những tồn tại trong việc ứng dụng hệ thống các phương pháp kiểm toán trong hoạt động
Kiểm toán nhà nước và rút ra các bài học kinh nghiệm để thực hiện các cuộc kiểm toán đạt chất lượng cao.
Chương 3: Những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường việc ứng dụng và hoàn thiện hệ thống các
phương pháp – kỹ thuật kiểm toán trong hoạt động KTNN.
Từ thực trạng việc ứng dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong hoạt động của KTNN thời gian
qua, ở Chương 3, tác giả đã đưa ra những giải pháp có tính kỹ thuật nhằm tăng cường việc ứng dụng hệ
thống các phương pháp - kỹ thuật kiểm toán trong các loại hình kiểm toán như: Kiểm toán Báo cáo tài
chính; kiểm toán hoạt động; kiểm toán tuân thủ trong điều kiện môi trường tin học hóa và kiểm toán bằng
máy vi tính.
Đề tài đề xuất, kiến nghị lãnh đạo KTNN cần có quan điểm thống nhất, xem việc ứng dụng các phương
pháp – kỹ thuật kiểm toán là nhân tố để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của KTNN; tăng cường
kiểm tra, xem xét việc đưa vào ứng dụng các phương pháp – kỹ thuật kiểm toán ở tất cả các cấp, ở tất cả
các giai đoạn của quy trình kiểm toán nhằm hoàn thiện các phương pháp - kỹ thuật kiểm toán; quan tâm tới
việc huấn luyện, đào tạo, phổ biến phương pháp - kỹ thuật kiểm toán, động viên, khuyến khích để KTV ứng
dụng các phương pháp - kỹ thuật kiểm toán vào thực tiễn hoạt động và không ngừng nghiên cứu, bổ sung,
hoàn thiện các quy định hướng dẫn các phương pháp - kỹ thuật kiểm toán trong từng giai đoạn kiểm toán./.
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B03.2001
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HOÀN
THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Trọng Hanh
Thư ký đề tài: Ths. Trịnh Văn Cảnh
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Xác định những quan điểm, định hướng trong sự phát triển KTNN và các nguyên tắc trong xây dựng
hệ thống pháp luật KTNN
- Đề xuất nội dung chủ yếu và hình thức của hệ thống pháp luật về KTNN
- Kiến nghị hệ thống các giải pháp trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật về KTNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTNN
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ cơ sở của sự ra đời và hoạt động của cơ quan KTNN là để thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra tài chính Nhà nước, tài sản công – chức năng vốn có của KTNN và sự ra đời của KTNN
cũng là sự phát triển hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đề tài cũng đã nêu vai trò, vị trí pháp lý của cơ quan KTNN là cơ quan kiểm tra tài chính Nhà nước và
tài sản công cao nhất của Nhà nước. Hoạt động của KTNN nhằm đánh giá tính kinh tế của việc quản lý và
sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước và tài sản công, góp phần nâng cao hiệu lực của hệ thống pháp luật
về kinh tế, tài chính và KTNN góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế, tài chính.
Chương 2: Thực trạng hệ thống pháp luật về Kiểm toán nhà nước
Đề tài đã khái quát về sự hình thành hệ thống pháp luật về KTNN hiện hành ở Việt Nam. Thực trạng của
hệ thống pháp luật về Kiểm toán nhà nước ở Việt Nam và của một số nước trên thế giới.
Từ thực trạng trên, đề tài đã rút ra những bài học kinh nghiệm về tầm quan trọng của hệ thống pháp luật
đối với thực tiễn hoạt động của Kiểm toán nhà nước và là điều kiện quan trọng đảm bảo hiệu lực hoạt động
của KTNN, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển của KTNN. Hệ thống pháp luật này phải luôn được bổ
sung và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của KTNN.
Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTNN
Tại chương 3, đề tài đã đề cập đến định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTNN bằng việc xác
định rõ địa vị pháp lý của cơ quan KTNN, xác định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi và đối tượng
kiểm toán của KTNN; hoàn thiện hệ thống tổ chức và cán bộ của KTNN.
Tại chương này, đề tài cũng đưa ra nguyên tắc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTNN trên
cơ sở bảo đảm sự thống nhất, tính toàn diện, đồng bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam về KTNN và kỹ
thuật lập pháp khi tiến hành xây dựng khung pháp lý và những nội dung chủ yếu của hệ thống pháp luật về
KTNN gồm Hiến pháp, Luật KTNN, các đạo luật có liên quan, các văn bản dưới luật.
Để hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTNN đề tài đã đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện bằng
cách: Xây dựng đề án “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTNN”; chuẩn bị các điều kiện vật
chất cho thực hiện đề án và một số giải pháp khác như đẩy mạnh nghiên cứu khoa học hướng vào mục tiêu
hoàn thiện pháp luật về KTNN; tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền và ban hành các quy trình cụ
thể trong xây dựng từng loại văn bản pháp luật về KTNN.
Từ những giải pháp trên, đề tài đã đưa ra một số kiến nghị đối với Quốc hội, đối với Bộ Tài chính và đối
với Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng hệ thống pháp luật về KTNN./.
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B04.2001
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN CÔNG,
PHÂN CẤP TRONG TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN
CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KTNN
Chủ nhiệm: TS. Đinh Trọng Hanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Trọng Thủy
Thư ký đề tài: CN. Vương Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phân công, phân cấp, tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán của
Kiểm toán nhà nước.
- Xây dựng những định hướng có tính nguyên tắc chỉ đạo việc hoàn thiện phân công, phân cấp trong tổ
chức quản lý và thực hiện hoạt động kiểm toán;
- Đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu về đổi mới công tác kế hoạch kiểm toán, phân định phạm vi, chức
năng, nhiệm vụ giữa hai phân hệ và những nội dung cụ thể hoàn thiện phân công phân cấp trong mỗi phân
hệ tổ chức và thực hiện hoạt động kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, đề tài có kết cấu làm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt
động kiểm toán của KTNN
Trong Chương 1, đề tài đưa ra những khái niệm, nội dung cơ bản về phân công, phân cấp trong tổ chức
và quản lý, thực hiện hoạt động kiểm toán và những nhân tố tác động chủ yếu đến phân công, phân cấp
trong tổ chức quản lý thực hiện kiểm toán. Từ đó, làm rõ tính cần thiết phải có sự phân công, phân cấp trong
tổ chức quản lý và thực hiện kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động kiểm
toán của KTNN
Từ quá trình hình thành và hiện trạng về hệ thống tổ chức Kiểm toán nhà nước, đề tài đã phân tích, đánh
giá thực trạng về phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kiểm toán, trong đó
nêu rõ những hạn chế chủ yếu và nguyên nhân của các hạn chế này. Ngoài ra, đề tài còn đưa ra những kinh
nghiệm về phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động kiểm toán của một số KTNN
khác trên thế giới.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân công, phân cấp trong tổ chức quản lý và
thực hiện các hoạt động kiểm toán của KTNN
Chương 3 đưa ra những định hướng chủ yếu trong phát triển, hoàn thiện tổ chức và cơ chế hoạt động
của KTNN giai đoạn 2001-2010 và phương hướng hoàn thiện phân công, phân cấp để tăng cường hiệu lực,
hiệu quả bộ máy tổ chức quản lý kiểm toán, nâng cao năng lực, quyền, trách nhiệm của các KTV trực tiếp
thực hiện kiểm toán và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa hoạt động tổ chức quản lý và hoạt
động tổ chức thực hiện kiểm toán. Ban đề tài còn đưa ra những nguyên tắc chỉ đạo phân công, phân cấp và
giả pháp hoàn thiện phân công phân cấp như đổi mới công tác tổ chức kế hoạch kiểm toán, phân định phạm
vi, chức năng, nhiệm vụ giữa phân hệ quản lý và phân hệ thực hiện hoạt động kiểm toán…/.
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B05.2001
ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN TIÊU CHUẨN CÁC NGẠCH,
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI NÂNG
NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Hài
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Mục
Thư ký đề tài: TS. Nguyễn Thị Phan Mai
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tiêu chuẩn các ngạch, nội dung và phương thức tổ chức
thi nâng ngạch KTV.
Đề xuất những nguyên tắc cho việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn các ngạch KTV và nội dung, phương
thức tổ chức thi nâng ngạch cho KTVNN
Kiến nghị những nội dung chủ yếu về các tiêu chuẩn mới của các ngạch KTV như tiêu chuẩn về phẩm
chất nghề nghiệp và tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với từng ngạch KTV, KTVC, KTVCC và giải pháp tổ chức
xây dựng hệ thống tiêu chuẩn các ngạch KTVNN và nội dung, phương thức thi nâng ngạch.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tiêu chuẩn ngạch, nội dung và phương thức tổ chức thi
nâng ngạch KTVNN
Trong Chương 1, đề tài đã đưa ra cơ sở lý luận về tiêu chuẩn các ngạch, nội dung và phương thức tổ
chức thi nâng ngạch:
Khái niệm về KTVNN là những công chức chuyên môn, thực hiện các hoạt động nghề nghiệp thuộc
chức năng kiểm toán; có tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực nghề nghiệp theo quy định của nhà nước, được
bổ nhiệm vào một ngạch, thực hiện công vụ và thuộc biên chế của cơ quan KTNN. KTVNN được phân
thành 3 ngạch là KTV; KTVC; KTVCC.
Tiêu chuẩn ngạch KTVNN là hệ thống các quy định cụ thể của Nhà nước về phẩm chất, năng lực của
công chức và phẩm chất năng lực chuyên biệt của nghề nghiệp, được xác định phù hợp với chức trách của
mỗi ngạch KTV.
Xác định cơ sở tiêu chuẩn ngạch kiểm toán viên dựa trên lý luận về nhân cách nghề nghiệp, lý luận về
phân công lao động xã hội và các yếu tố chủ yếu về tiêu chuẩn ngạch KTV. Các nhân tố ảnh hướng đến
tiêu chuẩn ngạch KTVNN là các nhân tố môi trường hoạt động của Kiểm toán nhà nước và các nhân tố bên
trong hệ thống Kiểm toán nhà nước.
Nội dung thi nâng ngạch và phương thức tổ chức thi nâng ngạch một cách khoa học sẽ góp phần tiêu
chuẩn hóa KTVNN theo các ngạch. Qua đó hiện thực hóa tiêu chuẩn ngạch KTVNN trong thực tiễn hoạt
động kiểm toán.
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Chương 2: Thực trạng về tiêu chuẩn các ngạch, nội dung và phương thức tổ chức thi nâng ngạch
KTVNN
Đề tài đã đưa ra cơ sở thực tiễn về thực trạng tiêu chuẩn ngạch KTV thông qua đánh giá quá trình hình
thành đội ngũ KTVNN từ khi thành lập cả về số lượng, chất lượng của KTV ở cả mặt trình độ chuyên môn,
kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, trình độ về ngoại ngữ, tin học. Theo đánh giá này thì trong hiện
tại cũng mới chỉ đáp ứng được phần yêu cầu công tác kiểm toán báo cáo tài chính. Trong tương lai, khi
KTNN thực hiện kiểm toán ở các loại hình khác thì đội ngũ KTV hiện tại khó có thể đảm bảo được chất
lượng kiểm toán.
Về thực trạng tiêu chuẩn ngạch KTV, đề tài đã đánh giá thực trạng dựa trên Pháp lệnh cán bộ, công
chức, Quyết định số 407/TCCP-VC về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành tài chính, Hệ thống
chuẩn mực KTNN để đưa ra những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại của các ngạch KTV hiện hành trên các
mặt về tính pháp lý, những nội dung tiêu chuẩn ngạch KTVNN. Từ đánh giá này đề tài đã xác định được
những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những hạn chế về tiêu chuẩn ngạch KTV hiện nay.
Kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng các ngạch, phương thức thực hiện nâng ngạch KTVNN được
lấy từ mô hình cơ cấu ngạch và phương thức thực hiện nâng ngạch của KTNN một số nước như Cộng hòa
Liên bang Đức, KTNN Vương quốc Anh, KTNN Cộng hòa Pháp.
Chương 3: Phương hướng, nội dung và những biện pháp chủ yếu đổi mới và hoàn thiện tiêu chuẩn
các ngạch, nội dung và phương thức tổ chức thi nâng ngạch KTVNN
Đề tài đã đưa ra những định hướng chủ yếu trong phát triển KTNN ảnh hưởng đến xây dựng tiêu chuẩn
các ngạch, nội dung và phương thức tổ chức thi nâng ngạch KTV là yêu cầu khách quan phụ thuộc vào
nhiều yếu tố môi trường cũng như yêu cầu phát triển nội tại của hệ thống KTNN.
Từ những định hướng và các nguyên tắc đề tài xác định được những quan điểm định hướng và những
kiến nghị cụ thể trong đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thi nâng ngạch. Việc tổ chức thi nâng
ngạch là giai đoạn cuối cùng của quy trình đào tạo các ngạch KTV, đánh giá kết quả của quá trình đào tạo,
là cơ sở cho việc bổ nhiệm các ngạch KTV nên nó là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt
động của các KTV trong thực tiễn. Xác định được tầm quan trọng đó, đề tài đã kiến nghị các biện pháp tổ
chức thực hiện bằng cách thay đổi cơ bản phương thức đào tạo và thi nâng ngạch công chức; tạo lập hành
lang pháp lý cho quá trình đào tạo và thi nâng ngạch KTVNN; xây dựng ban hành quy trình và tổ chức
thực hiện việc đánh giá KTVNN theo từng chức ngạch; xây dựng và ban hành quy trình đào tạo và thi nâng
ngạch mới áp dụng cho giai đoạn 2001-2005./.
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B06.2001
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN
TÂM LÝ VÀ NHÂN CÁCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Đình Hựu
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Thư ký đề tài: Ths. Ngô Thu Thủy
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về nhân học, tâm lý học, xã hội học, khoa học quản lý, khoa học đào tạo, bồi
dưỡng và sử dụng nhân lực và các khoa học khác liên quan đến hoạt động kiểm toán để giúp hình thành và
phát triển tâm lý KTV Nhà nước.
- Mô hình hóa những tiêu chí, những chuẩn mực về tâm lý của KTV Nhà nước và các nhân tố ảnh hưởng
đến tâm lý KTV để luận giải các con đường, các giải pháp có thể sử dụng để tác động một cách tích cực
đến tâm lý KTV.
- Đánh giá trên những nét khái quát thực trạng tâm lý KTVNN để phân tích những mặt mạnh, mặt yếu,
những nhược điểm về tâm lý KTV, từ đó tìm các giải pháp nhằm giúp hình thành và củng cố các nhân tố
tích cực, hạn chế các nhân tố tiêu cực.
- Nghiên cứu các nhân tố có tính môi trường tâm lý, môi trường hoạt động, tìm hiểu các điều kiện cần
và đủ để giúp các giải pháp được đề ra có tính khả thi cao.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học hình thành, phát triển tâm lý và nhân cách KTVNN
Chương 1 đưa ra những vấn đề chung về tâm lý, đạo đức và nhân cách như khái niệm, cấu trúc và con
đường hình thành nhân cách, sự hình thành tâm lý và nhân cách công chức - KTVNN trước những tác động
của môi trường tự nhiên- xã hội, đặc trưng và tiêu chuẩn tâm lý cơ bản của nhân cách công chức - công
chức lãnh đạo, cơ sở khoa học hình thành nhân cách KTVNN, nhìn từ chuẩn mực kiểm toán và Luật Đạo
đức INTOSAI.
Chương 2: Thực trạng tâm lý và nhân cách KTVNN Việt Nam
Đề tài đánh giá tổng quát về những mặt mạnh, mặt yếu trong tâm lý và nhân cách KTVNN hiện nay,
đánh giá môi trường là nguyên nhân khách quan tác động đến tâm lý và nhân cách KTVNN và quá trình tự
học tập, tu dưỡng, rèn luyện của KTVNN là nguyên nhân chủ quan tác động đến sự hình thành tâm lý và
nhân cách KTVNN.
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị hình thành, củng cố và phát triển tâm lý và nhân cách KTVNN
Một số giải pháp được đề cập là: Hoàn thiện môi trường hoạt động kiểm toán (môi trường pháp lý, môi
trường kiểm toán, môi trường đào tạo, bồi dưỡng KTV và môi trường tổ chức, quản lý các hoạt động của
KTV với tư cách con người trong hành động); Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng KTVNN; Tăng
cường sự giáo dục, bồi dưỡng của các tổ chức CT- XH; Đổi mới công tác tổ chức, nhân sự, quản lý và sử
dụng KTV; Nghiên cứu ban hành một quy định về quy tắc đạo đức công chức kiểm toán; Tăng cường cơ sở
vật chất đảm bảo cho hoạt động kiểm toán, tạo điều kiện cho KTV công tác và phấn đấu thuận lợi./.
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CS01.2001
ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ
TOÁN TẠI CƠ QUAN KTNN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Lệ Chi
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về ứng dụng tin học trong công tác quản lý tài chính, kế toán.
- Đề xuất mô hình ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Kiểm toán nhà nước.
- Đưa ra một số giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính, kế toán của Kiểm toán nhà
nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học của việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính và kế toán trong
KTNN
Đề tài đi từ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy hành chính và quản lý tài chính của
cơ quan KTNN, làm rõ sự cần thiết khách quan của việc ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính- kế toán.
Tiếp theo, đề tài nêu ra thực trạng ứng dụng CNTT vào quản lý tài chính và kế toán trong KTNN, về các
mặt cơ sở hạ tầng, những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình ứng dụng và điểm qua một vài sản phẩm CNTT
trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán.
Chương 2: Mô hình ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính kế toán tại cơ quan KTNN
Đề tài tập trung phân tích mô hình ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính kế toán tại cơ quan
KTNN. Trước hết, đề tài mô tả những yêu cầu cần đạt được của việc áp dụng tin học trong công tác quản
lý tài chính kế toán, rồi đưa ra mô hình chung cho việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính - kế
toán. Đề tài đưa ra những mô hình ứng dụng tin học vào giải quyết bài toán kế toán HCSN, quản lý tài sản,
vật tư, quản lý lao động, tiền lương, quản lý kế hoạch kinh phí và tổ chức báo cáo thông tin nhanh phục vụ
nhu cầu quản lý tài chính - kế toán.
Chương 3: Một số giải pháp trong việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính - kế toán
tại cơ quan KTNN
Đề tài đề xuất những giải pháp nhằm ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính - kế toán tại cơ
quan KTNN, trong đó có các nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, về xây dựng phần mềm, về đào tạo kiến
thức tin học cho đội ngũ làm công tác quản lý tài chính kế toán, trong đó làm rõ những kiến thức cần đào
tạo và phương thức đào tạo, bồi dưỡng./.

84

Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

CS02.2001
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT
ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG KIỂM TOÁN VIÊN CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Thị Nhuận
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đào tạo, bồi dưỡng và công tác tổ chức, quản lý hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, bồi đưỡng kiểm toán viên
của Kiểm toán nhà nước.
- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ cho các cán bộ công chức của KTNN
Đề tài làm rõ một số khái niệm chung như chủ thể đào tạo, khách thể đào tạo, quá trình giáo dục và một
số nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả, nguyên tắc kế thừa và phát huy, nguyên tắc
đáp ứng nhu cầu công việc, nguyên tắc khuyến khích đối với người tham gia, để tiến tới khái quát những
yêu cầu, nguyên tắc chung và sự cần thiết đặt ra đối với công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng kiểm toán viên của KTNN.
Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo và bồi dưỡng KTV của KTNN
Đề tài phân tích thực trạng công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo và bồi dưỡng KTV của KTNN,
bắt đầu từ môi trường hình thành, nguồn hình thành đội ngũ KTV, chất lượng đầu vào, đồng thời đưa ra thực
trạng tình hình tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng từ năm 1994 đến năm 2001, phân tích rõ từ
khâu xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, đến việc triển khai, kiểm tra, phối hợp thực hiện.
Ngoài ra, đề tài còn phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo và bồi
dưỡng KTV của KTNN
Đề tài đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo và bồi
dưỡng như hoàn thiện mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng KTV của KTNN (định hướng đến năm 2010); đổi
mới việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên: từ xây dựng kế hoạch cụ thể ngắn hạn đến
kế hoạch dài hạn. Ngoài ra, đề tài còn đưa ra kiến nghị đổi mới quản lý nội dung đào tạo chuẩn bị cho từng
ngạch kiểm toán viên và tăng cường cơ sở pháp lý cho hoạt động KTNN nói chung và công tác đào tạo, bồi
dưỡng nói riêng./.
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CS04.2001
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUY HOẠCH
CÁN BỘ CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Trọng Thủy
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về cán bộ, quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở hình thành những cơ sở
lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, kết quả phân tích đánh giá thực trạng đội ngũ
cán bộ, công chức của KTNN và những vấn đề đặt ra trong công tác quy hoạch cán bộ, đề tài đưa ra những
định hướng và nội dung quy hoạch cán bộ của KTNN đến năm 2005.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Quy hoạch cán bộ và nội dung quy hoạch cán bộ
Đề tài đưa ra khái niệm về quy hoạch cán bộ, vai trò của quy hoạch cán bộ cũng như quy trình xây dựng
quy hoạch cán bộ và một số vấn đề cần chú ý trong công tác quy hoạch cán bộ.
Chương 2: Định hướng và giải pháp xây dựng quy hoạch cán bộ của KTNN từ nay đến năm 2005
Đề tài đưa ra căn cứ, đối tượng quy hoạch cán bộ của KTNN đến năm 2005; điều tra, khảo sát, đánh giá
thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của KTNN, phân tích cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và dự
báo nhu cầu nguồn cán bộ đến năm 2005./.
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CS06.2001
HỒ SƠ KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Tạ Xuân Thâu
Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra và Kiểm tra nội bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hồ sơ kiểm toán, bao gồm: khái niệm hồ sơ kiểm toán và
quy trình sử dụng hồ sơ kiểm toán về các mặt: nội dung, hình thức, giá trị pháp lý của hồ sơ, việc quản lý,
sử dụng khai thác hồ sơ kiểm toán;
- Phân tích, đánh giá thực trạng về hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và công tác quản lý, sử dụng
và khai thác hồ sơ kiểm toán.
- Đề xuất quy trình quản lý sử dụng hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Hồ sơ kiểm toán
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận về hồ sơ và hồ sơ kiểm toán, hình thức, nội dung
của hồ sơ của một cuộc kiểm toán. Chất lượng hồ sơ kiểm toán được đánh giá dưới 2 giác độ: chất lượng
các tài liệu kiểm toán trong hồ sơ và chất lượng công tác bảo quản, quản lý, phục vụ cho khai thác hồ sơ.
Nội dung hồ sơ kiểm toán được nghiên cứu dưới 7 khía cạnh: Hồ sơ cuộc kiểm toán phản ánh hoạt động
kiểm toán theo thời gian, theo các bước trong quy trình kiểm toán, theo loại tài liệu làm việc, phản ánh hoạt
động kiểm toán theo kiểm toán viên, cách sắp xếp tài liệu trong hồ sơ, theo cách phân loại tài liệu và nội
dung pháp lý của cặp hồ sơ. Ngoài ra, đề tài cũng phân tích ý nghĩa và tác dụng của việc đổi mới quản lý
sử dụng hồ sơ kiểm toán đối với việc sử dụng và khai thác .
Chương 2: Quy định về hồ sơ kiểm toán
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ 2 nội dung: thực trạng hồ sơ một cuộc kiểm toán những năm vừa qua
và yêu cầu về hồ sơ kiểm toán. Thực trạng hồ sơ kiểm toán, chất lượng tài liệu, chất lượng công tác lưu
trữ, việc lưu trữ hồ sơ kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước và vấn đề cung cấp thông tin kết quả kiểm toán.
Yêu cầu về tính pháp lý của hồ sơ cuộc kiểm toán bao gồm yêu cầu về tính pháp lý của hồ sơ cuộc kiểm
toán; yêu cầu quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm toán; số lượng và loại hồ sơ cũng như hình thức biểu hiện và
phương thức quản lý lưu giữ hồ sơ.
Chương 3: Đổi mới quy trình quản lý và sử dụng hồ sơ kiểm toán
Tại Chương 3, đề tài đã đưa ra 4 nội dung chính đó là vấn đề thẩm quyền quản lý và sử dụng hồ sơ kiểm
toán, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ một cuộc kiểm toán, những quy định về khai thác và sử dụng hồ sơ, những
chế định và tổ chức về quản lý hồ sơ kiểm toán.
Đề tài đã trình bày chi tiết những quy định về quản lý hồ sơ đối với Kiểm toán nhà nước, đối với KTNN
chuyên ngành và KTNN các khu vực. Dựa trên quy định này, các đơn vị có thể dễ dàng áp dụng thực hiện
việc quản lý hồ sơ theo đúng quy chuẩn. Yêu cầu sử dụng hồ sơ kiểm toán cũng được đề cập đến trong chương
này, trong đó bao hàm quy định đối với người quản lý, quy định đối với người sử dụng và khai thác hồ sơ.
Ngoài ra, đề tài cũng đưa ra lộ trình thực hiện gồm 2 giai đoạn từ 2001-2003 và từ 2003-2005, trong đó
đề tài đã xây dựng rất cụ thể và chi tiết các công việc cần làm để hiện thực hóa các giải pháp đề xuất của
đề tài./.
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CS07.2001
ỨNG DỤNG VÀ HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM
TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ
TOÁN QUỐC PHÒNG - AN NINH
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đinh Thị Thức
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Chương trình đặc biệt
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về vị trí, vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc quản lý sử
dụng ngân sách quốc phòng, đặc điểm chi ngân sách quốc phòng và cơ sở để xác định đối tượng và phương
pháp kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị dự toán ngân sách trong quốc phòng.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm toán báo cáo tài chính quốc phòng.
- Đề xuất các phương pháp kiểm toán cụ thể giúp kiểm toán viên vận dụng trong quá trình kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung
Trong chương 1, đề tài phân tích 3 khía cạnh: vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc quản lý, sử dụng
ngân sách quốc phòng; Đặc điểm hệ thống chi ngân sách quốc phòng; cơ sở xác định đối tượng và phương
pháp kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính quốc phòng. Ngân sách chi cho quốc phòng luôn chiếm tỷ trọng
lớn trong tổng chi ngân sách nhà nước. Vấn đề quản lý, kiểm soát các khoản chi này luôn đòi hỏi phải chi
đúng, chi hợp lý và đảm bảo có hiệu quả. Do đó vai trò của KTNN luôn quan trọng đối với cả 2 đối tượng:
sử dụng ngân sách và quản lý ngân sách. Với đặc điểm chi NSNN cho hoạt động quốc phòng là 4 cấp dự
toán (cấp 1: Bộ Quốc phòng, cấp 2: Quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, Tổng cục, cấp 3: Sư đoàn, Bộ
chỉ huy quân sự tỉnh, học viện..; cấp 4: Trung đoàn, Ban chỉ huy quân sự huyện, thị và tương đương...). Đề
tài trình bày chi tiết việc phân cấp nhiệm vụ chi và nội dung chi cho công tác quốc phòng, trình tự lập dự
toán và chấp hành ngân sách của Bộ quốc phòng.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị dự toán quốc phòng
Trong chương này, dựa vào kết quả kiểm toán của KTNN trong 6 năm tại các đơn vị dự toán ngân sách
quốc phòng, đề tài đã liệt kê những vấn đề kiểm toán viên phát hiện (sai sót phổ biến) và thực tế vận dụng
các phương pháp kỹ thuật kiểm toán vào công tác kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị dự toán quốc phòng.
Từ đó đưa ra những yêu cầu thực tế đòi hỏi đơn vị phụ trách việc kiểm toán quốc phòng (Kiểm toán chương
trình đặc biệt) phải đổi mới từ những hạn chế: số lượng KTV, chất lượng KTV (trình độ)…
Chương 3: Ý kiến về ứng dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính đơn
vị dự toán quốc phòng
Tại Chương 3, đề tài đưa ra các phương pháp kiểm toán đơn vị dự toán ngân sách quốc phòng, nội dung
cụ thể từng phương pháp và kỹ thuật kiểm toán. Và cách thức áp dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm
toán để lập đề cương chi tiết kiểm toán, kỹ thuật để thực hiện kiểm toán tại đơn vị, kỹ thuật kiểm toán để
viết biên bản kiểm toán và kỹ thuật soạn thảo yêu cầu để kiểm tra hiệu lực các kiến nghị đã nêu trong biên
bản kiểm toán. Đồng thời đề tài trình bày các điều kiện để áp dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán
này đối với cơ quan KTNN và đối với KTV./.
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CS08.2001
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC
KIỂM TOÁN THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ CỦA
ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Thanh Hải
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Đầu tư Dự án
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài làm rõ cơ sở khoa học của việc kiểm tra đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị
của Đoàn Kiểm toán nhà nước, sự cần thiết và nội dung cơ bản của quy trình kiểm tra các đơn vị được kiểm
toán.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến
nghị của Đoàn KTNN.
- Đề xuất quy trình kiểm tra việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của Đoàn KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học của việc kiểm tra đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị
của Đoàn kiểm toán
Trong chương 1, đề tài đi vào phân tích các vấn đề cơ bản về kiểm toán và quy trình kiểm toán, sự cần
thiết của việc kiểm tra các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đồng thời, đề
tài đã đưa ra các công việc chính hiện nay KTNN đang làm trong quá trình kiểm tra các đơn vị được kiểm
toán thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn KTNN đó là: kế hoạch hóa, chuẩn bị cho quá trình kiểm tra,
kiểm tra thực tế tại đơn vị được kiểm toán, báo cáo kết quả về việc đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết
luận, kiến nghị của Đoàn KTNN. Dựa trên việc phân tích thông lệ các nước Đức, Úc, Ấn độ về việc kiểm
tra tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN để làm cơ sở cho việc đề xuất Quy trình kiểm tra
tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN tại Chương 3.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị
của Đoàn KTNN
Trong chương này, đề tài trình bày sơ lược về nội dung quy trình kiểm tra các đơn vị được kiểm toán
thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm toán và thực trạng công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị
của KTNN từ 1995-2001. Những vướng mắc trong kiểm tra thực hiện kiến nghị và nguyên nhân ảnh hưởng
đến công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị (nguyên nhân chủ quan và khách quan). Từ đó KTNN cần thiết
phải có một quy trình kiểm tra thực hiện các kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm toán.
Chương 3: Các kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tra tình hình thực hiện các kết luận, kiến
nghị của Đoàn KTNN
Tại Chương 3, đề tài đề xuất quy trình kiểm tra các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến
nghị của đoàn KTNN. Quy trình bao gồm 7 bước: Gửi công văn, Lập kế hoạch kiểm tra, thành lập tổ kiểm
tra, tiến hành kiểm tra, Lập biên bản kiểm tra, Lập báo cáo trình Lãnh đạo KTNN và theo dõi các bước thực
hiện tiếp theo. Đồng thời, đề tài đã đưa ra các điều kiện đi kèm để thực hiện quy trình kiểm tra đối với Nhà
nước và đối với KTNN./.
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CS09.2001
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN VIỆC SỬ
DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH
CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH
Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Quí Hưng
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực miền trung
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh;
- Phân tích, đánh giá thực trạng chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước và công tác kiểm tra tài chính tại
các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh;
- Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý ngân sách cấp tỉnh và đổi mới nội dung, phương pháp kiểm toán
sử dụng ngân sách Nhà nước tại đơn vị hành chính sự nghiệp.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Tính chất, đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
Trong Chương 1, đề tài phân tích tính chất, đặc điểm tài chính các đơn vị HCSN cấp tỉnh. Vấn đề phân
cấp quản lý, mô hình quản lý, cấp phát và chi tiêu nguồn kinh phí NSNN. Báo cáo quyết toán của các đơn
vị HCSN là một bộ phận để tổng hợp báo cáo quyết toán chi ngân sách tỉnh. Kết quả kiểm toán tại các đơn
vị HCSN cấp tỉnh là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng báo cáo quyết toán chi ngân sách tỉnh.
Chương 2: Tình hình chấp hành Luật Ngân sách và công tác kiểm tra tài chính tại các đơn vị hành
chính sự nghiệp
Đề tài đi vào phân tích chu trình ngân sách hiện nay để nhận ra các tồn tại (hạn chế), cụ thể là: công
tác lập dự toán chưa sát với thực tế, mới lập cho phần chi hoạt động do ngân sách cấp còn thiếu các khoản
thu từ hoạt động sự nghiệp có thu, dẫn đến chi tiêu không chặt chẽ, thoát ly sự kiểm soát của Kho bạc nhà
nước. Việc phân giao dự toán còn chậm, thiếu cụ thể. Chấp hành chi theo dự toán còn nhiều tồn tại: chưa
chấp hành chế độ, định mức chi của Nhà nước. Nguyên nhân là do lập dự toán không sát, nhu cầu thực tế
cũng cao hơn dự toán lập và do chế độ chính sách của Nhà nước không còn phù hợp nhưng vẫn chưa được
sửa chữa. Công tác kế toán, quyết toán chi của đơn vị HCSN còn bấp cập: việc hạch toán tại các đơn vị chủ
quản chỉ mang tính chất thống kê, không có bảng cân đối tài khoản toàn ngành nên việc quản lý kinh phí
còn chưa sát sao. Việc quyết toán của các đơn vị phải được xét duyệt trước khi tổng hợp quyết toán. Tuy
nhiên, thực tế lại ngược lại, công tác kiểm tra quyết toán được thực hiện sau khi ra thông tri duyệt y dự toán
dẫn đến làm giảm tính chính xác của số liệu báo cáo quyết toán chi ngân sách.
Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán đối với đơn vị HCSN cấp tỉnh. KTNN (cụ
thể là KTNN khu vực miền trung) qua thực tiễn kiểm toán các đơn vị HCSN đã rút ra một số tồn tại cần
nghiên cứu hoàn thiện trong các bước của quy trình kiểm toán: Khâu chuẩn bị kiểm toán, khâu thực hiện
kiểm toán, Lập báo cáo kiểm toán và Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Chi tiết trong từng khâu, đề
tài chỉ rõ những điểm mấu chốt cần hoàn thiện.
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý ngân sách cấp tỉnh và hoàn thiện nội dung, phương pháp
kiểm toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp
Trong chương này, đề tài đưa ra 2 giải pháp chính đó là tăng cường kỷ luật tài chính trong việc sử dụng
kinh phí NSNN tại đơn vị hành chính sự nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của kiểm toán sử dụng
NSNN tại đơn vị HCSN cấp tỉnh. Để các giải pháp khả thi, đề tài cũng đã đề xuất các kiến nghị với Chính
phủ, Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước./.
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CS10.2001
MÔ HÌNH HÓA VÀ ĐỊNH LƯỢNG CÁC LUỒNG THÔNG
TIN CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Hạ Thủy
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về mô hình hóa và định lượng các luồng thông tin trong hoạt động
của Kiểm toán nhà nước;
- Nghiên cứu khả năng mô hình hóa và định lượng những luồng thông tin chính trong hoạt động của
Kiểm toán nhà nước;
- Đề xuất thiết kế chi tiết các ứng dụng tin học vào từng bài toán của phân hệ thông qua thực hiện việc
mô hình hóa các luồng thông tin trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc mô hình hóa và định lượng các luồng thông tin trong hoạt động
của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đưa ra một số khái niệm cơ bản về quá trình xử lý thông tin, luồng thông tin,
định lượng thông tin, hoạt động quản lý và hoạt động tác nghiệp, công cụ tin học sử dụng trong quản lý...
Sau đó đề tài đã phân tích các hoạt động của KTNN bằng việc thống kê phân loại các loại hình xử lý thông
tin trong hoạt động KTNN và sự hình thành các luồng thông tin trong hoạt động của KTNN.
Chương 2: Mô hình hóa và định lượng những luồng thông tin chính trong hoạt động của KTNN
Bằng việc phân loại các loại hình xử lý thông tin trong KTNN thành 5 loại thông tin: xử lý thông tin
cho lãnh đạo KTNN, xử lý thông tin trong quản lý chuyên môn kiểm toán, xử lý thông tin trong tác nghiệp
kiểm toán, xử lý thông tin trong quản lý hành chính nội bộ và xử lý thông tin trong phục vụ lưu trữ. Đề tài
đưa ra mô hình hóa và định lượng luồng thông tin trong từng phân hệ xử lý thông tin. Từ việc mô tả các
hoạt động nghiệp vụ, định lượng thông tin vào ra, những thông tin chính cần cung cấp thường xuyên, mô tả
các đối tượng liên quan đến quá trình xử lý thông tin, mô tả các thông tin, thông tin danh mục, sơ đồ luồng
thông tin trong phân hệ.
Chương 3: Kiến nghị một số giải pháp nhằm tin học hóa các hoạt động của KTNN
Trong nội dung 2 chương đã trình bày cho thấy các hoạt động của KTNN rất đa dạng và có nhiều vấn đề
khá phức tạp. Trong Chương 3, đề tài trình bày 5 giải pháp cần thực hiện để tin học hóa các hoạt động của
KTNN: Chuẩn hóa các quy trình quản lý, hoàn thiện và thống nhất các loại mẫu biểu báo cáo, Triển khai
thực hiện Đề án “Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của KTNN giai đoạn 2001-2005”; Triển khai
tin học hóa các hoạt động tác nghiệp kiểm toán và xây dựng cơ sở dữ liệu.
Để cho việc tin học hóa các hoạt động của KTNN có thể thành công được, điều kiện thực hiện giải pháp
bao gồm: nâng cao trình độ tin học của KTV, công chức KTNN; trang bị cơ sở vật chất về tin học. Tức là
xây dựng một đội ngũ nòng cốt về CNTT thì việc tổ chức, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin trong
KTNN được quan tâm đúng mức thì việc khai thác, xử lý luồng thông tin mới hiệu quả./.
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CS11.2001
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG
VIỆC KHẢO SÁT PHỤC VỤ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Ngọc Ẩn
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực phía Bắc
Kết quả: Đạt
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận về khảo sát kiểm toán như vai trò, mục tiêu, yêu cầu của công tác khảo sát;
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác khảo sát của Kiểm toán nhà nước trong thời gian qua;
- Đề xuất quy trình, nội dung công tác khảo sát phục vụ lập kế hoạch kiểm toán và các giải pháp nhằm
hoàn thiện công tác khảo sát.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Nhận thức về khảo sát kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài trình bày 4 nội dung: các vấn đề về khảo sát kiểm toán nói chung, khảo sát kiểm
toán của Kiểm toán nhà nước, những mục tiêu cần đạt được của công tác khảo sát kiểm toán và những yêu
cầu của khảo sát kiểm toán. Khảo sát kiểm toán là việc thu thập thông tin cần thiết về đơn vị được kiểm toán
trước khi lập kế hoạch kiểm toán. Công tác khảo sát kiểm toán cần đạt được mục tiêu: thu thập thông tin cơ
bản về đơn vị, giúp cho KTV có cái nhìn thấu đáo và bao quát về đơn vị được kiểm toán, tạo cơ sở để KTV
phân tích đánh giá được quy mô của cuộc kiểm toán giúp bố trí nhân sự, thời gian, sự phối hợp có hiệu quả
giữa các KTV với nhau. Yêu cầu của khảo sát kiểm toán là phải thu thập được thông tin về hoạt động đơn
vị được kiểm toán, nhanh gọn, hợp thể thức và nhân sự đi khảo sát phải có năng lực và kinh nghiệm trong
lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
Chương 2: Thực trạng về khảo sát kiểm toán hiện nay
Trong chương này, trên cơ sở phân tích khảo sát chung để chọn đơn vị (đối tượng) kiểm toán, đề tài
trình bày nội dung khảo sát kiểm toán để thu thập thông tin về đơn vị kiểm toán. Trong đó, công việc khảo
sát kiểm toán phân ra theo lĩnh vực kiểm toán: Kiểm toán ngân sách nhà nước, kiểm toán dự án đầu tư xây
dựng cơ bản và kiểm toán đối với doanh nghiệp nhà nước. Trong công tác tổ chức đoàn khảo sát hiện nay
còn một số bất cập về mặt bố trí nhân sự, thời gian, công tác tuyên truyền, tập huấn cho KTV về đơn vị kiểm
toán trước khi tham gia khảo sát còn thiếu sót. Vấn đề đánh giá tình hình công tác khảo sát kiểm toán còn
chưa được thực hiện. Trước những tồn tại ở khâu khảo sát kiểm toán, việc đánh giá và đúc rút kinh nghiệm
còn chưa được thực hiện. Do đó vẫn xảy ra tình trạng các đoàn khảo sát chưa thu thập được kết quả như
mong đợi và vẫn tồn tại những thiếu sót không đáng có dẫn đến thời gian kiểm toán kéo dài, tốn nhiều công
sức của KTV, KTV bỏ sót nhiều thử nghiệm cần thiết, bằng chứng thu thập không đầy đủ và ít giá trị. Chất
lượng kiểm toán thấp, Báo cáo kiểm toán chứa nhiều rủi ro.
Chương 3: Quy trình, nội dung công việc khảo sát phục vụ lập kế hoạch kiểm toán và một số giải
pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo sát kiểm toán
Đề tài đề xuất Quy trình, nội dung cơ bản của khảo sát kiểm toán đối với doanh nghiệp nhà nước. Quy
trình gồm 3 bước: Thu thập các thông tin cần thiết về đơn vị được kiểm toán, đánh giá chung về đơn vị được
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kiểm toán và Lập báo cáo về khảo sát kiểm toán từ đó đưa ra định hướng cho cuộc kiểm toán.
Sau khi đề xuất quy trình khảo sát kiểm toán đối với doanh nghiệp nhà nước, đề tài đưa ra định hướng
chung về khảo sát kiểm toán. Nhận định khảo sát kiểm toán là nội dung cơ bản của bước Chuẩn bị kiểm
toán (một trong bốn giai đoạn của cuộc kiểm toán), cần nâng cao nhận thức về khảo sát kiểm toán cho các
KTV và hướng tới ban hành quy trình khảo sát kiểm toán chung cho toàn ngành. Cuối cùng đề tài đã đề
xuất 3 giải pháp chính nhằm tăng cường chất lượng khảo sát kiểm toán đó là: tổ chức hội thảo khoa học
về khảo sát kiểm toán, mở lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ về khảo sát kiểm toán cho KTV, xây dựng
sổ tay cẩm nang khảo sát kiểm toán. Để thực hiện được những giải pháp này, đề tài đã đề xuất một số kiến
nghị với KTNN./.
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CS12.2001
KIỂM TOÁN NGHIỆP VỤ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phí Công Hùng
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số vấn đề nhận thức về kiểm toán hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại quốc
doanh;
- Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm toán về hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại quốc
doanh;
- Xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán nghiệp vụ cho vay tại các ngân hàng thương mại quốc
doanh.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Một số nhận thức kiểm toán hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại quốc
doanh và kinh nghiệm của nước ngoài
Trong chương 1, đề tài trình bày các nội dung chính: các vấn đề về hoạt động tín dụng của Ngân hàng
thương mại quốc doanh những năm qua. Những vấn đề nổi cộm như tình trạng nợ quá hạn ngày càng tăng
cao. Các nguyên nhân của tình trạng này. Kiểm toán hoạt động cho vay trong kiểm toán báo cáo tài chính
của KTNN Philippines và những vấn đề có thể vận dụng vào kiểm toán cho vay của KTNN Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng về kiểm toán hoạt động tín dụng ở các ngân hàng thương mại quốc doanh do
Kiểm toán nhà nước thực hiện
Trong chương này, đề tài phân tích kết quả kiểm toán 2 ngân hàng: Ngân hàng công thương Việt Nam
và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam về kiểm toán xác nhận các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính, kiểm
toán huy động, sử dụng vốn, đánh giá việc tuân thủ các chế độ, chính sách và pháp luật của nhà nước. Một
số hạn chế trong thực hiện kiểm toán về nghiệp vụ kiểm toán, phương pháp kiểm toán. Một số kinh nghiệm
rút ra từ hai cuộc kiểm toán ngân hàng thương mại.
Chương 3: Xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương
mại quốc doanh
Trong chương này, đề tài đi vào phân tích cơ sở để xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán nghiệp
vụ cho vay. Dựa theo Bảng cân đối tài chính của Ngân hàng thương mại, một số chỉ tiêu liên quan đến hoạt
động tín dụng khi thực hiện kiểm toán nghiệp vụ cho vay. Cuối cùng đề tài xây dựng nội dung và phương
pháp kiểm toán nghiệp vụ cho vay./.
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B01.2002
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG TIN HỌC
Chủ nhiệm: PGS, TS. Nguyễn Đình Hựu
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Hạ Thủy
Thư ký đề tài: CN. Vương Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp luận ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán báo cáo
tài chính;
- Nghiên cứu tổ chức công tác kiểm toán của KTNN trong điều kiện ứng dụng tin học;
- Đề xuất các định hướng và giải pháp cụ thể trong tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh
nghiệp nhà nước trong điều kiện ứng dụng tin học.
Nội dung đề tài:
Đề tài kết cấu thành 3 chương, nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Luận cứ khoa học của kiểm toán Báo cáo tài chính trong điều kiện ứng dụng tin học
Trong Chương này, đề tài đi vào phân tích 4 nội dung chính: Tổng quan về KTNN; tổ chức và hoạt động
kiểm toán báo cáo tài chính; ứng dụng tin học trong công tác tổ chức kiểm toán BCTC DNNN; và tiền đề,
điều kiện để ứng dụng tin học vào tổ chức hoạt động kiểm toán BCTC DNNN
Từ việc phân tích tổng quan về KTNN (chức năng, nhiệm vụ), tổ chức hoạt động kiểm toán BCTC
(phạm vi và đối tượng kiểm toán BCTC...) và việc ứng dụng tin học trong công tác tổ chức kiểm toán BCTC
DNNN vào quy trình kiểm toán từ khâu lập kế hoạch đến khi kiểm tra thực hiện kết luận kiến nghị kiểm
toán, đề tài đi đến phân tích các luận cứ là tiền đề và điều kiện ứng dụng tin học vào tổ chức hoạt động kiểm
toán BCTC DNNN. Đó là những quy định mang tính pháp lý, quy trình lập BCTC và việc sử dụng phần
mềm kế toán ở các DNNN, giao dịch điện tử, Chính phủ điện tử và thách thức mới cho hoạt động kiểm
toán…
Chương 2: Thực trạng tổ chức kiểm toán BCTC của KTNN, kinh nghiệm tổ chức kiểm toán trong
điều kiện ứng dụng tin học trong và ngoài nước
Trong chương này, đề tài đi vào các vấn đề chính sau:
Trước hết, đề tài phân tích môi trường tin học trên thế giới và trong nước. Trước thực tế công nghệ thông
tin đang phát triển một cách nhanh chóng và đã thâm nhập vào đời sống, công việc như việc xuất hiện giao
dịch điện tử, khái niệm Chính phủ điện tử, thanh toán điện tử liên ngân hàng… thì thực trạng môi trường
tin học trong các DNNN (đối tượng kiểm toán của KTNN) hiện nay ra sao.
Thứ hai, đề tài phân tích việc ứng dụng tin học vào việc tổ chức kiểm toán BCTC DNNN của KTNN
hiện nay như thế nào?
Thứ ba, đề tài đã phân tích một cách cụ thể môi trường tin học của KTNN, thực trạng tổ chức kiểm toán
BCTC DN trong điều kiện ứng dụng tin học cũng như việc tổ chức kiểm toán trong điều kiện ứng dụng tin
học của một số tổ chức kiểm toán trong và ngoài nước (Intosai, KTNN cộng hòa Liên bang Đức, Ấn độ,
VACO…). Từ đó, đề tài rút ra một số nhận xét về thực trạng ứng dụng tin học trong tổ chức hoạt động kiểm
toán của các tổ chức kiểm toán trong và ngoài nước và xu thế ứng dụng tin học vào tổ chức hoạt động kiểm
toán và những việc cần làm của KTNN.
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Chương 3: Tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính DNNN trong điều kiện ứng dụng tin học
Trên cơ sở mục tiêu và yêu cầu của việc tổ chức công tác kiểm toán BCTC DNNN trong điều kiện ứng
dụng tin học, đề tài trình bày việc tổ chức kiểm toán BCTC DNNN trong điều kiện ứng dụng tin học được
thể hiện rõ nét trong quy trình kiểm toán (từ giai đoạn lập kế hoạch, chuẩn bị kiểm toán đến giai đoạn kết
thúc và lập Báo cáo kiểm toán) cũng như trong công tác quản lý điều hành và chỉ đạo hoạt động của Đoàn
kiểm toán và việc lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán DNNN. Việc tổ chức kiểm toán BCTC DNNN
trong điều kiện ứng dụng tin học chính là việc triển khai thực hiện các quy trình kiểm toán BCTC DNNN
với sự bổ sung những nội dung cần thiết để ứng dụng tin học trong từng khâu của quy trình.
Đề tài trình bày định hướng và giải pháp cho việc tổ chức kiểm toán BCTC DNNN trong điều kiện ứng
dụng tin học. Từ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, căn cứ vào thực trạng về môi trường tin học
của KTNN và các DNNN cũng như căn cứ vào phương pháp kiểm toán có sự trợ giúp của CNTT, đề tài đề
xuất 3 giải pháp chính: Xây dựng hạ tầng CNTT cho việc tổ chức kiểm toán BCTC DNNN; Chuẩn hóa các
quy trình, phương pháp kiểm toán và các biểu mẫu, hồ sơ kiểm toán BCTC DN; Đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức tin học cho đội ngũ kiểm toán viên và cán bộ quản lý. Sau đó đề tài đưa ra lộ trình, kế hoạch thực hiện
(gồm 2 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị từ 2003-2005, giai đoạn hoàn thiện và phát triển từ 2005-2010) và đề
xuất một số kiến nghị cụ thể với KTNN, với đơn vị được kiểm toán./.
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B02.2002
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Trịnh Ngọc Sơn
Thư ký đề tài: TS. Mai Vinh
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Ngân sách nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ sự cần thiết và ý nghĩa của kiểm toán tổng quyết toán NSNN trong toàn bộ chu trình NSNN;
các cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng quy trình kiểm toán tổng quyết toán NSNN
- Xây dựng quy trình kiểm toán tổng quyết toán NSNN với tư cách là một Báo cáo tài chính tổng hợp và
có tính độc lập về NSNN của quốc gia hàng năm;
- Đề xuất các điều kiện và giải pháp để thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu lực kiểm toán tổng quyết
toán NSNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tổng quyết toán NSNN và kiểm toán tổng quyết toán NSNN
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ 3 vấn đề lý luận chính đó là: Khái niệm NSNN và quản lý NSNN; Báo
cáo tổng quyết toán NSNN và vấn đề kiểm toán Báo cáo tổng quyết toán NSNN.
Về khái niệm NSNN và quản lý NSNN, đề tài đi vào phân tích những khái niệm cơ bản liên quan đến
NSNN như: khái niệm NSNN, những nội dung thu chi chủ yếu của NSNN, vấn đề phân cấp NSNN, hệ
thống NSNN, chu trình NSNN, hệ thống mục lục NSNN và quản lý chu trình NSNN.
Về báo cáo tổng quyết toán NSNN: đề tài xác định khái niệm, vai trò và yêu cầu của Báo cáo tổng quyết
toán NSNN, nội dung và kết cấu cũng như căn cứ lập, phương pháp lập và trình tự lập báo cáo này.
Cuối cùng, đề tài trình bày việc kiểm toán Báo cáo tổng quyết toán NSNN bao gồm 4 giai đoạn cơ bản:
Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập Báo cáo kiểm toán và kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm
toán.
Chương 2: Thực trạng thẩm định tổng quyết toán NSNN của KTNN Việt Nam và kinh nghiệm kiểm
toán tổng quyết toán NSNN của một số nước trên thế giới
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ 3 nội dung: Thực trạng thẩm định tổng quyết toán NSNN của KTNN
Việt Nam (phân tích thực trạng thẩm định tổng quyết toán NSNN theo 3 giai đoạn: lập kế hoạch thẩm định,
thực hiện thẩm định và lập báo cáo thẩm định); Đánh giá thực trạng thẩm định tổng quyết toán NSNN
(những thành tựu đạt được, yếu kém và bất cập và nguyên nhân của yếu kém và bất cập); Kinh nghiệm kiểm
toán tổng quyết toán NSNN của một số nước trên thế giới (KTNN Cộng hòa Liên bang Đức, Malaysia)
được trình bày cụ thể trong đề tài.
Yêu cầu về tính pháp lý của hồ sơ cuộc kiểm toán bao gồm yêu cầu về tính pháp lý của hồ sơ cuộc kiểm
toán; yêu cầu quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm toán; số lượng và loại hồ sơ cũng như hình thức biểu hiện và
phương thức quản lý lưu giữ hồ sơ.
Chương 3: Xây dựng quy trình kiểm toán tổng quyết toán NSNN
Tại Chương 3, Đề tài đã đưa ra 5 nội dung chính đó là: Sự cần thiết và mục đích kiểm toán tổng quyết
toán NSNN; Yêu cầu xây dựng quy trình kiểm toán tổng quyết toán NSNN; Đối tượng và căn cứ kiểm toán
tổng quyết toán NSNN; Xây dựng quy trình kiểm toán tổng quyết toán NSNN và các kiến nghị để nâng cao
chất lượng và hiệu lực kiểm toán tổng quyết toán NSNN. Có thể nói, việc xây dựng quy trình kiểm toán
tổng quyết toán NSNN là sản phẩm giá trị của đề tài./.
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B03.2002
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Văn Bích
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Phí Công Hùng
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Văn Hiển
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ những vấn đề lý luận và phương pháp luận tạo ra cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kiểm
toán hoạt động NHTMNN.
- Đề xuất quy trình kiểm toán hoạt động ngân hàng thương mại nhà nước
- Đưa ra những kiến nghị và điều kiện thực hiện giải pháp trong việc tổ chức thực hiện quy trình kiểm
toán hoạt động NHTMNN đã đề xuất.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán hoạt động ngân hàng thương mại nhà nước
Trong chương 1, đề tài phân tích 2 nội dung chính: Ngân hàng thương mại nhà nước và hoạt động của
nó; Cơ sở lý luận của kiểm toán hoạt động NHTMNN.
Để làm rõ khái niệm Ngân hàng thương mại nhà nước, đề tài dựa trên việc phân tích cụ thể các nội dung:
Vị trí, vai trò của NHTMNN trong nền kinh tế; Đặc điểm và tổ chức hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ.
Đề tài đã làm rõ khái niệm và sự cần thiết kiểm toán hoạt động NHTMNN, những đặc trưng cơ bản của
kiểm toán hoạt động so với các loại hình kiểm toán khác khi thực hiện kiểm toán hoạt động của NHTMNN;
Đồng thời đề tài trình bày các nội dung: mục tiêu, đối tượng và phạm vi, tiêu chí kiểm toán, nội dung kiểm
toán, việc ứng dụng các phương pháp - kỹ thuật kiểm toán vào kiểm toán hoạt động và vấn đề lý luận về
quy trình kiểm toán hoạt động NHTMNN.
Chương 2: Kiểm toán hoạt động Ngân hàng thương mại trên thế giới và thực trạng ở Việt Nam
Đề tài trình bày 2 nội dung chính: Thực trạng kiểm toán hoạt động NHTM của một số nước (Thái Lan,
Trung Quốc); Khái quát về thực trạng kiểm toán hoạt động NHTMNN ở Việt Nam.
Trong nội dung thực trạng kiểm toán hoạt động ở một số nước, đề tài trình bày một số chuẩn mực kiểm
toán hoạt động và rút ra một số nhận xét từ việc nghiên cứu quy trình kiểm toán NHTM và chuẩn mực kiểm
toán hoạt động của một số nước trong khu vực và của INTOSAI để làm cơ sở xây dựng quy trình kiểm toán
hoạt động NHTMNN ở Việt Nam trong Chương 3.
Đề tài phân tích khái quát về thực trạng hoạt động của các NHTMNN Việt Nam (quy mô và cơ cấu vốn;
tình hình sử dụng vốn, hoạt động thanh toán và dịch vụ tài chính, kết quả kinh doanh và rút ra một số nhận
xét về hoạt động của các NHTMNN thời gian qua); Cuối cùng đề tài phân tích thực trạng về kiểm toán hoạt
động NHTMNN thời gian qua trong đó có thực trạng về kiểm toán NHTMNN và thực trạng về kiểm toán
hoạt động NHTMNN (những nội dung kiểm toán hoạt động đã thực hiện) do KTNN thực hiện và rút ra
những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của hạn chế này.
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Chương 3: Xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động ngân hàng thương mại nhà nước
Tại Chương 3, đề tài trình bày 3 nội dung: nguyên tắc xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động NHTMNN
do KTNN thực hiện; Quy trình kiểm toán hoạt động NHTMNN; Những điều kiện và giải pháp để thực hiện
quy trình kiểm toán hoạt động NHTMNN. Có thể nói quy trình kiểm toán hoạt động NHTMNN do ban đề
tài đề xuất chính là sản phẩm của đề tài. Sản phẩm này rất có giá trị cho công tác kiểm toán của KTNN./.
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B04.2002
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH
ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Hài
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Bá Khương
Thư ký đề tài: CN. Vũ Văn Họa
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực phía Bắc
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về NSNN như khái niệm, phân cấp, vai trò của NSNN, quy trình NSNN
và nội dung của Báo cáo quyết toán NSNN;
- Phân tích, đánh giá thực trạng quy trình kiểm toán ngân sách địa phương do KTNN thực hiện;
- Đề xuất xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách địa phương
Trong Chương 1, đề tài đi sâu vào phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến NSNN: khái niệm và phân
cấp NSNN (khái niệm, vai trò của NSNN, Quy trình NSNN - từ khâu lập dự toán và phân bổ dự toán, chấp
hành NSNN, quyết toán NSNN). Nội dung Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương được đề tài trình bày
khá chi tiết theo các mục trong báo cáo: cân đối quyết toán NSĐP, quyết toán thu NSĐP, quyết toán chi
NSĐP… theo BCQT ngân sách tỉnh, huyện, xã. Cuối cùng đề tài trình bày cơ sở lý luận của quy trình kiểm
toán NSNN
Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán ngân sách địa phương
Trong chương 2, đề tài trình bày các quy trình kiểm toán hiện tại của KTNN hiện nay đang được áp
dụng: Quy trình kiểm toán NSNN, quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án ĐTXD, Quy trình kiểm
toán DNNN. Quy trình kiểm toán NSNN được phân tích cụ thể từ việc đánh giá tình hình kiểm toán NSĐP
trong những năm qua, những thành tựu và tồn tại. quy trình kiểm toán NSĐP ở một số nước trên thế giới
(Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Ấn độ) cũng được đề tài đưa vào mang tính chất tham khảo kinh
nghiệm cho Quy trình kiểm toán NSĐP đề xuất ở phần sau.
Chương 3: Xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách địa phương
Trên cơ sở nguyên tắc, yêu cầu xây dựng quy trình kiểm toán NSĐP đề tài đề xuất quy trình kiểm toán
ngân sách địa phương. Quy trình bao gồm 4 bước cơ bản: chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, Lập
báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán, kiểm tra đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị của
KTNN. Để việc ứng dụng quy trình kiểm toán được áp dụng một cách hiệu quả vào thực tế, đề tài đã xây
dựng các biểu mẫu Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đính kèm trong phần phụ lục của đề tài./.
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B05.2002
VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ
VĨ MÔ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Thư ký đề tài: Ths. Ngô Thu Thủy
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lí luận về vai trò của KTNN trong quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường; Đánh giá vai
trò của KTNN đối với quản lý vĩ mô nền kinh tế hiện nay và làm rõ mối quan hệ giữa hoạt động kiểm toán
của cơ quan KTNN với các công cụ trong hệ thống các công cụ kiểm tra, kiểm soát vĩ mô của Nhà nước;
- Định hướng xây dựng các giải pháp phát huy vai trò của KTNN trong quản lý vĩ mô nền kinh tế Việt
Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về vai trò của KTNN trong quản lý vĩ mô nền kinh tế
Trong chương 1, đề tài trình bày 4 vấn đề lý luận chính: Bản chất và một số vấn đề lý luận chung về quản
lý vĩ mô của Nhà nước; Các công cụ kiểm tra, kiểm soát vĩ mô của Nhà nước; Vai trò và nội dung kiểm tra
kiểm soát vĩ mô nền kinh tế của KTNN; Vai trò của KTNN trong quản lý vĩ mô nền kinh tế ở một số nước
trên thế giới (Cộng Hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hàn Quốc).
Chương 2: Thực trạng vai trò của cơ quan KTNN Việt Nam trong những năm qua và những vấn đề
đặt ra
Trong chương này, sau khi khái quát sự ra đời và phát triển của KTNN đề tài phân tích vai trò của KTNN
đối với quản lý vĩ mô nền kinh tế thời gian qua. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại về hoạt động kiểm toán
của KTNN trong những năm qua; những tác động của hoạt động KTNN đến quá trình quản lý vĩ mô nền
kinh tế hiện nay.
Trên cơ sở đó, đề tài phân tích những vấn đề đặt ra đối với hoạt động của KTNN hiện nay về môi trường
pháp lý, địa vị pháp lý, chuyên môn nghiệp vụ và vấn đề cơ sở vật chất, kỹ thuật và chế độ đãi ngộ đối với
công chức.
Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của KTNN trong quản lý vĩ mô nền
kinh tế quốc dân
Trong Chương 3, đề tài trình bày 3 nội dung: định hướng tăng cường vai trò KTNN trong quản lý vĩ mô
nền kinh tế; giải pháp và lộ trình thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường vai trò của KTNN; và những
điều kiện thực hiện giải pháp.
Đối với các giải pháp: đề tài đưa ra 6 nhóm giải pháp bao gồm: hoàn thiện hệ thống Luật pháp và nâng
cao địa vị pháp lý của KTNN, giải pháp phát triển các loại hình kiểm toán, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ
chế hoạt động của KTNN, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán, xây dựng văn bản quy định các chế
tài xử phạt đối với các sai phạm phát hiện trong quá trình kiểm toán và cuối cùng là thực hiện chế độ kiểm
toán bắt buộc và thường xuyên đối với tất cả các cơ quan nhà nước – tức là việc kiểm toán được thực hiện
theo Luật định.
Để thực hiện một cách hiệu quả và khả thi các giải pháp trên, đề tài đưa ra các điều kiện thực hiện giải
pháp cụ thể đó là: đổi mới chính sách quản lý,sử dụng và kiểm soát tài chính công; các điều kiện đối với bản
thân cơ quan KTNN và các kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và các ngành, các cấp./.
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B06.2002
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP VÀ LƯU
TRỮ HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Trọng Hanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Thai
Thư ký đề tài: CN. Phan Trường Giang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, từ đó tổng hợp thành những vấn
đề lý luận về lập và lưu trữ hồ sơ của KTNN.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập và lưu trữ HSKT của KTNN
- Đề xuất hệ thống các giải pháp xây dựng và hoàn thiện quy trình lập và lưu trữ HSKT của KTNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình lập, lưu trữ hồ sơ kiểm toán của KTNN
Trong Chương 1, đề tài trình bày 5 nội dung chính: Khái niệm hồ sơ kiểm toán và vai trò của nó đối với
hoạt động kiểm toán của KTNN, công tác lập hồ sơ kiểm toán – ý nghĩa và nội dung, những nội dung chủ
yếu của công tác lưu trữ HSKT, Quy trình lập và lưu trữ HSKT và những nhân tố ảnh hưởng đến trình tự
lập và lưu trữ HSKT.
Chương 2: Thực trạng quy trình lập, lưu trữ HSKT của KTNN
Trong chương này, đề tài đi vào phân tích 4 nội dung chính bao gồm: hiện trạng về hệ thống tổ chức, cơ
chế quản lý và thực hiện kiểm toán của KTNN, tình hình chung về công tác lập, lưu trữ hồ sơ kiểm toán của
KTNN, thực trạng về quy trình lập, lưu trữ hồ sơ kiểm toán của KTNN và kinh nghiệm một số cơ quan tổ
chức trong và ngoài nước trong công tác lập, lưu trữ hồ sơ kiểm toán.
Trong phần hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý và thực hiện kiểm toán của KTNN, đề tài phân tích về
phương diện: quá trình hình thành và hiện trạng hệ thống tổ chức của KTNN; Tình hình chung về công tác
lập, lưu trữ hồ sơ kiểm toán của KTNN, đề tài thống kê các văn bản pháp quy quy định về công các lập,
lưu trữ hồ sơ kiểm toán và sự phân công trách nhiệm trong lập HSKT và tổ chức bộ máy lưu trữ hồ sơ kiểm
toán và thực trạng tình hình cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin
trong lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán của KTNN.
Ngoài ra, đề tài phân tích thực trạng về quy trình lập, lưu trữ hồ sơ kiểm toán của KTNN và kinh nghiệm
một số cơ quan tổ chức trong và ngoài nước trong công tác lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán.
Chương 3: Những giải pháp xây dựng và hoàn thiện quy trình lập, lưu trữ hồ sơ kiểm toán của
KTNN
Dựa trên phương hướng phát triển tổ chức và hoạt động của KTNN, những nguyên tắc cơ bản xây dựng
quy trình lập và lưu trữ HSKT, đề tài đã xây dựng quy trình lập và lưu trữ HSKT của KTNN. Ba giải pháp
chủ yếu tổ chức thực hiện và hoàn thiện quy trình lập và lưu trữ HSKT. Các giải pháp này bao gồm: giải
pháp về kỹ thuật nghiệp vụ, giải pháp về tổ chức quản lý và giải pháp xúc tiến hiện đại hóa công tác lập và
lưu trữ HSKT dựa trên việc ứng dụng CNTT.
Cuối cùng đề tài kiến nghị lộ trình đổi mới và hoàn thiện công tác lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán theo 3
giai đoạn: giai đoạn 1 năm 2003, giai đoạn 2 năm 2004 và giai đoạn 3 năm 2005./.
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B07.2002
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC CHƯƠNG
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Hùng Minh
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Duy Thanh
Thư ký đề tài: CN. Hoàng Phú Thọ
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Đầu tư Dự án
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về Chương trình mục tiêu quốc gia và kiểm toán Chương trình
mục tiêu quốc gia;
- Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia của KTNN;
- Đề xuất giải pháp xây dựng quy trình kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận để xây dựng quy trình kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia
Trong chương 1, đề tài đi vào 2 nội dung lý luận chính đó là: Chương trình mục tiêu quốc gia và cơ chế
hoạt động của nó; cơ sở lý luận để xây dựng quy trình kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia của cơ quan KTNN
Trong chương này, đề tài trình bày khái quát thực trạng kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia
được KTNN thực hiện từ 1995 đến nay. Các bước tiến hành kiểm toán các CTMTQG theo công tác kiểm
toán của KTNN từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán năm, quy trình kiểm toán của KTNN và các nguyên
nhân tồn tại. Để có thể ứng dụng kinh nghiệm kiểm toán CTMTQG ở các nước, đề tài đã trình bày các bước
của quy trình kiểm toán các CTMTQG ở các nước đang phát triển như Ấn Độ.
Chương 3: Xây dựng quy trình kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia
Trong Chương 3, đề tài trình bày 3 nội dung: nguyên tắc và yêu cầu xây dựng quy trình kiểm toán các
CTMTQG. Trên cơ sở nguyên tắc và yêu cầu, đề tài đề xuất quy trình kiểm toán các CTMTQG, những điều
kiện để đảm bảo cho việc thực hiện quy trình kiểm toán các CTMTQG./.
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CS01.2002
PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIỂM TOÁN
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG CUỘC KIỂM TOÁN
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Thanh Nhã
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực phía Nam
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận về vai trò, vị trí kiểm toán DNNN trong kiểm toán ngân sách địa phương;
- Đánh giá thực trạng kiểm toán DNNN trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương trong thời gian
qua;
- Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiểm toán DNNN trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Sự cần thiết phải kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước trong cuộc kiểm toán ngân sách
nhà nước
Trong chương 1, đề tài trình bày 4 vấn đề lý luận chính:
- Cơ sở lý luận về kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước
- Vai trò của DNNN trong việc đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương và phát triển kinh tế xã
hội tại địa phương.
- Vai trò, tác dụng của DNNN trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương
- Phương hướng hoàn thiện nội dung kiểm toán DNNN trong kiểm toán ngân sách địa phương
Chương 2: Thực trạng kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa
phương trong thời gian qua
Đề tài trình bày các nội dung: cơ sở pháp lý, phạm vi và giới hạn kiểm toán, đối tượng kiểm toán, nội
dung kiểm toán (doanh thu, chi phí, kết quả sản xuất kinh doanh, thuế GTGT, tình hình thực hiện nghĩa vụ
với Nhà nước, việc quản lý và sử dụng tài sản cố định), phương pháp kiểm toán, báo cáo kiểm toán và thực
hiện quy chế, tổ chức quản lý và điều hành kiểm toán. Dựa trên thực trạng hoạt động kiểm toán DNNN
trong các cuộc kiểm toán NSNN mà KTNN thực hiện, đề tài đã đánh giá thực trạng và rút ra những mặt làm
được, những mặt còn tồn tại, hạn chế là tiền đề để đưa ra các giải pháp ở Chương 3.
Chương 3: Những giải pháp nhằm tăng cường kiểm toán DNNN trong kiểm toán ngân sách địa
phương
Trong Chương 3, đề tài trình bày 4 giải pháp chính đó là: Xây dựng quy trình kiểm toán DNNN trong
cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (dựa vào quy trình hiện tại, đề tài đi sâu và phân tích cuộc kiểm toán
này sẽ thực hiện những nội dung gì ở từng khâu: chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán…), Hoàn thiện
phương pháp vận dụng của KTV (nâng cao kỹ năng kiểm toán của KTV), Nâng cao chất lượng của biên
bản kiểm toán (giải pháp này hướng đến việc nâng cao chất lượng biên bản kiểm toán thông qua việc nắm
vững quy trình, kế hoạch mục tiêu kiểm toán, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán của KTV), Tăng cường
công tác theo dõi kiểm tra đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN./.
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CS02.2002
ỨNG DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN
VÀO KIỂM TOÁN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Bá Khương
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực phía Bắc
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận vận dụng quy trình kiểm toán “Báo cáo quyết toán dự án đầu tư XDCB” vào
kiểm toán các dự án khi tiến hành kiểm toán NSNN tại địa phương;
- Đề xuất một số điểm vận dụng quy trình cho phù hợp với quy mô dự án địa phương.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung về kiểm toán các dự án đầu tư XDCB tại địa phương
Trong Chương 1, đề tài trình bày 5 vấn đề lý luận chính: ý nghĩa, tác dụng của việc kiểm toán các dự
án, công trình XDCB; Yêu cầu của công tác kiểm toán các DAĐT khi tiến hành kiểm toán NSNN tại địa
phương; Đặc điểm các dự án ĐTXD tại địa phương; đặc điểm của công tác kiểm toán ĐTXD thuộc địa
phương; sự cần thiết ứng dụng quy trình kiểm toán ĐTXD khi kiểm toán công trình dự án thuộc địa phương.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán và sự vận dụng quy trình kiểm toán ĐTXD vào kiểm toán
các dự án, công trình khi kiểm toán NSNN tại địa phương
Trong chương này, đề tài trình bày các nội dung: tình hình công tác kiểm toán ĐTXDCB tại địa phương,
quy trình thực hiện. Thực trạng ứng dụng quy trình kiểm toán ĐTXD vào kiểm toán dự án công trình khi
kiểm toán NSNN tại địa phương. Từ đó, đề tài đã đánh giá chung về công tác kiểm toán và vận dụng quy
trình kiểm toán ĐTXD vào kiểm toán công trình dự án thuộc địa phương hiện nay (những tồn tại, hạn chế,
nội dung đã làm được).
Chương 3: Vận dụng quy trình kiểm toán “Báo cáo quyết toán dự án đầu tư” vào kiểm toán công
trình, dự án thuộc địa phương
Trong Chương 3, đề tài đưa ra định hướng chung của việc vận dụng quy trình kiểm toán “Báo cáo quyết
toán dự án đầu tư” vào kiểm toán công trình, dự án thuộc địa phương”, trên cơ sở đó, đề tài ứng dụng quy
trình này vào kiểm toán công trình, dự án thuộc địa phương chi tiết trong từng bước của quy trình kiểm toán.
Cuối cùng, đề tài đưa ra những giải pháp và kiến nghị để ứng dụng quy trình (bố trí nhân sự, kiểm toán chi
tiết tại các ban QLDA; kiểm toán tổng hợp tại các cơ quan QLNN về ĐTXDCB, kết hợp kiểm toán chi tiết
và kiểm toán tổng hợp); những điều kiện cần thiết cho công tác kiểm toán dự án đầu tư./.
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CS03.2002
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH
XDCB ĐANG THI CÔNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Khắc Xương
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Đầu tư Dự án
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ đặc điểm quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và tính phức tạp của nó đặc biệt đối với các công
trình XDCB đang thi công; vị trí, vai trò và sự cần thiết xây dựng Quy trình kiểm toán các công trình XDCB
đang thi công;
- Đề xuất Quy trình kiểm toán các công trình XDCB đang thi công để các KTV và tổ chức có thể làm tài
liệu tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực ĐTXDCB.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chủ yếu để xây dựng Quy trình kiểm toán các công trình XDCB
đang thi công
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ khái niệm đầu tư XDCB, XDCB và công trình XDCB, phân tích vai
trò của đầu tư XDCB, đặc điểm của sản phẩm XDCB và vấn đề quản lý Nhà nước đối với công tác đầu tư
xây dựng cơ bản.
Từ những vấn đề lý luận chung của xây dựng cơ bản, đề tài trình bày khái niệm quy trình kiểm toán và
nội dung của quy trình kiểm toán và những vấn đề lý luận chung nhất về kiểm toán Báo cáo quyết toán dự
án đầu tư xây dựng và các công trình XDCB đang thi công.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán đầu tư XDCB
Trong Chương 2, đề tài đã phân tích tình hình quản lý đầu tư XDCB ở nước ta. Thực trạng và kết quả
kiểm toán các công trình, dự án đầu tư XDCB do KTNN thực hiện. Đánh giá về quy trình kiểm toán, kiểm
toán vốn đầu tư thực hiện, kiểm toán đối với công trình đấu thầu, việc chấp hành chế độ quản lý đầu tư
XDCB của Nhà nước. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc kiểm toán các công trình XDCB đang thi
công.
Chương 3: Xây dựng Quy trình kiểm toán công trình XDCB đang thi công
Tại Chương 3, đề tài đã đưa ra 2 nội dung chính đó là nguyên tắc và phương pháp xây dựng Quy trình
kiểm toán các công trình XDCB đang thi công. Trên cơ sở đó đề xuất Quy trình kiểm toán các công trình
XDCB đang thi công. Trong quy trình này, đề tài đã trình bày một cách khá chi tiết cụ thể trong từng giai
đoạn thực hiện những công việc gì, sử dụng phương pháp kiểm toán nào. Cuối cùng, đề tài đưa ra các điều
kiện để áp dụng Quy trình kiểm toán mà đề tài đã xây dựng./.
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CS04.2002
ỨNG DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI
CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU TRONG
LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT
Chủ nhiệm đề tài: CN.Trịnh Hải Sơn
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Chương trình đặc biệt
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Trên cơ sở quy trình kiểm toán kết hợp với thực tiễn hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc
tổ chức Đảng, Bộ Công an, Bộ quốc phòng, đề tài xây dựng Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính cụ thể
cho các đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung trong quá trình vận dụng Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính vào
kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có thu
Trong Chương 1, đề tài trình bày 4 nội dung: Đặc điểm các đơn vị sự nghiệp có thu trong lực lượng vũ
trang và tổ chức Đảng; mục đích yêu cầu của các cuộc kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu; sự cần thiết
vận dụng Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính để kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có thu trong lực lượng
vũ trang và tổ chức Đảng; Quy trình kiểm toán BCTC và những vấn đề đặt ra khi vận dụng vào kiểm toán
Báo cáo tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu trong lực lượng vũ trang và tổ chức Đảng.
Chương 2: Thực trạng các đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt và việc kiểm toán Báo cáo
tài chính các đơn vị này
Trong Chương 2, đề tài đã trình bày khái quát chung về các đơn vị sử dụng NSNN trong lĩnh vực đặc
biệt. Từ đó làm cơ sở để đề tài phân tích thực trạng hoạt động và tổ chức quản lý tài chính các đơn vị sự
nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt.Từ đó rút ra một số hạn chế, tồn tại về công tác tài chính của các đơn
vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt qua hoạt động kiểm toán của KTNN.
Chương 3: Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính vào quá trình kiểm toán Báo cáo tài
chính của các đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt
Tại Chương 3, đề tài đã đưa ra 3 nội dung chính đó là: nguyên tắc chỉ đạo khi xây dựng Quy trình kiểm
toán Báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt; phương pháp xây dựng Quy
trình kiểm toán Báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt; Quy trình kiểm toán Báo
cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt. Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính đơn vị
sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt là sản phẩm của đề tài./.
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CS05.2002
SỰ KẾT HỢP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, KIỂM
TOÁN TUÂN THỦ VÀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG
MỘT CUỘC KIỂM TOÁN CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Kỷ
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán nhà nước khu vực miền Trung
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ lý luận về sự kết hợp 3 loại hình kiểm toán vào thực tiễn hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
- Phân tích thực trạng về sự kết hợp 3 loại hình kiểm toán trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
- Đưa ra giải pháp về sự kết hợp 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm
toán báo cáo tài chính) trong một cuộc kiểm toán của KTNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về sự kết hợp các loại hình kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài trình bày 3 nội dung: Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của KTNN; Các loại hình
kiểm toán; Sự kết hợp các loại hình kiểm toán trong một cuộc kiểm toán.
Đề tài đi từ phân tích chức năng, nhiệm vụ và vai trò của KTNN; các loại hình kiểm toán hiện nay (gồm
3 loại: kiểm toán BCTC, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động). Từ đó, đề tài đưa ra cơ sở lý luận về sự
kết hợp của 3 loại hình kiểm toán này về các khía cạnh: Cơ sở của sự kết hợp, tác dụng của sự kết hợp và
yêu cầu về sự kết hợp.
Chương 2: Thực trạng về sự kết hợp các loại hình kiểm toán
Trong Chương 2, đề tài trình bày 2 nội dung chính: Thực trạng về việc thực hiện các loại hình kiểm toán
và Một số vấn đề rút ra từ hoạt động kiểm toán.
Với nội dung thực trạng về việc thực hiện các loại hình kiểm toán, đề tài trình bày khá chi tiết về tình
hình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, sự kết hợp giữa kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán tuân
thủ và một số vấn đề về sự kết hợp giữa 3 loại hình kiểm toán;
Trong phần tiếp theo, đề tài đã rút ra một số kết quả, hạn chế và nguyên nhân của việc kết hợp 3 loại hình
kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của KTNN.
Chương 3: Các giải pháp về sự kết hợp
Tại Chương 3, trình bày 2 nội dung chính đó là: Những nguyên tắc chỉ đạo, sự kết hợp và kiến nghị.
Về nguyên tắc chỉ đạo, đề tài đưa ra 5 nội dung chính: các yêu cầu đặc thù về kiểm tra tài chính nhà
nước; đánh giá các khía cạnh tài chính nhà nước, những yêu cầu quản lý, giám sát vĩ mô của nhà nước,
nguyên tắc kết hợp và nội dung của sự kết hợp.
Để sự kết hợp giữa 3 loại hình kiểm toán trong 1 cuộc kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả, đề
tài đã đề xuất 5 kiến nghị đó là: xác lập địa vị pháp lý tương xứng với chức năng nhiệm vụ của KTNN; đổi
mới phương thức hoạt động của đoàn kiểm toán, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của
KTV; Xây dựng đồng bộ hệ thống pháp lý, chuẩn mực, quy trình kiểm toán; Tăng cường cơ sở vật chất cho
hoạt động của KTNN./.
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CS06.2002
QUY TRÌNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM
TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Văn Chương
Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra và Kiểm tra nội bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp luận về công tác kiểm tra hoạt động của các đoàn kiểm toán
- Nghiên cứu thực trạng việc tổ chức kiểm tra hoạt động của các đoàn kiểm toán. Việc chấp hành các
quy trình, chuẩn mực, quy định của KTNN và việc chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước của
các KTVNN trong toàn bộ quy trình kiểm toán
- Đề xuất quy trình kiểm tra hoạt động của các Đoàn kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận về công tác kiểm tra hoạt động của các đoàn kiểm
toán
Trong Chương 1, đề tài trình bày 5 nội dung: Nhận thức về công tác kiểm tra; nguyên tắc chỉ đạo của
công tác kiểm tra; nội dung và phương pháp kiểm tra; Căn cứ để tiến hành kiểm tra; chủ thể tham gia kiểm
tra và đối tượng kiểm tra.
Chương 2: Thực trạng về công tác kiểm tra hoạt động kiểm toán của KTNN hiện nay
Trong Chương 2, đề tài nêu quá trình hình thành tổ chức thanh tra, kiểm tra. Đề tài đã đánh giá những
kết quả đạt được cũng như hạn chế của công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán trong những năm
qua. Cuối cùng, đề tài đưa ra hướng khắc phục những hạn chế của công tác kiểm tra hoạt động của Đoàn
kiểm toán trong thời gian tới. Đây là những phương hướng để xây dựng quy trình kiểm tra hoạt động của
Đoàn kiểm toán được đề xuất trong Chương 3.
Chương 3: Xây dựng quy trình kiểm tra hoạt động của đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Tại Chương 3, Đề tài xây dựng quy trình kiểm tra hoạt động của đoàn kiểm toán của KTNN. Quy trình
gồm có 3 bước: Bước 1 - Chuẩn bị; Bước 2 - Tiến hành kiểm tra; Bước 3 - Kết thúc và lập báo cáo kiểm
tra. Cuối cùng trong phần phụ lục của đề tài, đề tài đã đưa ra một số mẫu biểu cần sử dụng cho Quy trình
kiểm tra./.
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CS07.2002
XÂY DỰNG QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, SỬ DỤNG VÀ
LƯU TRỮ CÔNG VĂN HÀNH CHÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN
TIN HỌC HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA KIỂM TOÁN
NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Tạ Xuân Thâu
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác văn phòng và công tác tiếp
nhận, xử lý và sử dụng công văn hành chính. Đánh giá tình hình thực trạng về công tác này của KTNN hiện
nay
- Đề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và sử dụng công văn
hành chính trong điều kiện tin học hóa công tác quản lý của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về công tác văn thư và công văn hành chính
Trong Chương 1, đề tài trình bày 3 nội dung chính: Khái quát và tầm quan trọng của công tác văn thư
và công văn hành chính trong hoạt động văn phòng; công tác công văn hành chính trong điều kiện tin học
hóa quản lý nhà nước;
Chương 2: Thực trạng của công tác văn thư và công văn hành chính của Kiểm toán nhà nước hiện
nay
Trong Chương 2, đề tài nêu 5 nội dung chính: Tổ chức hệ thống công tác văn thư hành chính của KTNN;
Tổ chức giải quyết công văn hành chính của KTNN hiện nay; Ứng dụng tin học trong công tác xử lý công
văn hành chính ở KTNN hiện nay; Công tác lưu trữ bảo quản công văn hành chính hiện nay của KTNN;
Đánh giá thực trạng về công tác văn thư và công văn hành chính hiện nay của KTNN.
Chương 3: Những giải pháp xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý, sử dụng và lưu trữ công văn hành
chính trong điều kiện tin học hóa quản lý hành chính của KTNN
Tại Chương 3, đề tài trình bày 3 vấn đề: Định hướng về công tác tin học hóa công tác văn phòng trong
điều kiện tin học hóa QLHCNN của KTNN; Tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng nói chung và công
tác tiếp nhận, xử lý, lưu trữ công văn hành chính trong điều kiện tin học hóa; Xây dựng quy trình, giải pháp
kỹ thuật cho việc tin học hóa công tác tiếp nhận, xử lý, sử dụng và lưu trữ công văn hành chính (tổ chức hệ
thống thông tin văn phòng và đề xuất quy trình xử lý thông tin trong điều kiện tin học hóa);
Cuối cùng đề tài nêu rõ các điều kiện cần thiết để tin học hóa công tác văn thư hành chính của KTNN
và Kế hoạch ứng dụng tin học vào công tác văn phòng./.
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CS08.2002
SỰ HÌNH THÀNH CÁC KÊNH THÔNG TIN VỀ HOẠT
ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phan Thanh Sáu
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ vai trò và tầm quan trọng của thông tin và công tác thông tin trong lãnh đạo, quản lý và điều
hành công việc của KTNN;
- Đưa ra những yêu cầu, nguyên tắc và đề xuất các giải pháp để quản lý và sử dụng tốt các kênh thông
tin trong hoạt động KTNN và xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những nhận thức cơ bản về thông tin và công tác thông tin trong hoạt động quản lý
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 3 vấn đề lý luận đó là: Thông tin và vai trò của công tác thông tin trong
quản lý; Mục đích, nguyên tắc và yêu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo; Những nội dung cơ bản của công tác
thông tin trong các cơ quan, đơn vị nói chung và trong cơ quan KTNN nói riêng.
Công tác thông tin trong các cơ quan nhà nước nói chung bao gồm: Thu thập và tiếp nhận thông tin; xử
lý thông tin, quản lý lưu trữ thông tin; khai thác và sử dụng thông tin.
Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức quản lý và sử dụng thông tin trong hoạt động KTNN và cơ
sở xác định các thông tin dữ liệu cần thiết trong cơ quan KTNN
Trong Chương 2, đề tài trình bày 2 vấn đề chính đó là: Thực trạng công tác tổ chức quản lý và sử dụng
thông tin trong cơ quan KTNN (những quy định pháp lý; thực trạng về tổ chức và quản lý sử dụng; cơ sở
vật chất kỹ thuật); Đánh giá ưu nhược điểm và rút ra nguyên nhân.
Công tác thông tin tại KTNN đã tạo một hành lang pháp lý tương đối rõ ràng. Bước đầu đã ứng dụng
CNTT vào việc tạo lập văn bản làm giảm bớt công sức cho con người. Tuy nhiên, công tác thông tin tại cơ
quan KTNN còn bộc lộ một số nhược điểm cần khắc phục: Chưa có quy chế về công tác thông tin và quy
định cụ thể về chế độ thông tin báo cáo; một số quy định về xử lý văn bản chưa rõ ràng (văn bản phải qua
nhiều nơi, nhiều cấp mới phát hành được); Thiếu hẳn hệ thống kiểm soát việc thực hiện các chủ trương của
lãnh đạo KTNN đối với các đơn vị; Hệ thống các kênh thông tin của KTNN chưa được tổ chức hoàn chỉnh;
Việc thu thập, xử lý, lưu trữ vẫn chủ yếu bằng công cụ thủ công… Những đánh giá, phân tích này làm căn
cứ, cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và sử dụng thông tin trong cơ
quan KTNN và xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo KTNN.
Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và sử dụng thông tin trong cơ
quan KTNN và xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo KTNN
Tại Chương 3, đề tài trình bày 7 nội dung chính: Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về ứng
dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thông tin trong KTNN; Cơ sở khoa học xác định các
thông tin dữ liệu trong cơ quan KTNN; Xây dựng các định chế về tổ chức, xử lý và lưu trữ thông tin trong
toàn cơ quan KTNN; Ứng dụng CNTT vào tổ chức quản lý, sử dụng thông tin trong hoạt động KTNN; Quy
trình tổ chức và xử lý thông tin khi ứng dụng CNTT trong hoạt động KTNN; Bảo mật thông tin; Quy trình
tổ chức và xử lý thông tin phục vụ Lãnh đạo KTNN./.
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CS09.2002
CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH TÍNH TRỌNG YẾU
TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN.Trần Quyết Thắng
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Ngân sách nhà nước
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc xác định tính trọng yếu trong kiểm toán NSNN
- Đề xuất những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện việc xác định tính trọng yếu trong kiểm toán NSNN
để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc xác định tính trọng yếu trong kiểm toán NSNN
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 3 vấn đề đó là: Sự cần thiết của việc xác định tính trọng yếu trong kiểm
toán NSNN; Chu trình ngân sách và các nội dung cơ bản của hoạt động NSNN với việc xác định tính trọng
yếu của kiểm toán NSNN; Xác định tính trọng yếu của kiểm toán NSNN;
Kiểm toán NSNN có phạm vi rộng, đối tượng kiểm toán liên quan đến tất cả các lĩnh vực thu chi NSNN
của các Bộ, ngành trung ương, địa phương, ban quản lý công trình xây dựng cơ bản. Thực tế hoạt động
kiểm toán NSNN không thể kiểm toán hết được tất cả các nội dung, các đơn vị, do đó chỉ có thể kiểm toán
một số đơn vị trọng điểm. Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về việc xác định tính
trọng yếu trong kiểm toán NSNN. Đồng thời đề tài đã giới thiệu sơ lược về chu trình NSNN, thông qua đó
để có thể xác định tính trọng yếu của việc kiểm toán NSNN. Tính trọng yếu của kiểm toán NSNN gồm: tính
trọng yếu khi xây dựng kế hoạch kiểm toán NSNN; tính trọng yếu của kiểm toán thu NSNN, tính trọng yếu
của kiểm toán chi NSNN và tính trọng yếu của kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Chương 2: Thực trạng xác định tính trọng yếu trong kiểm toán ngân sách
Trong Chương 2, đề tài trình bày 3 vấn đề chính đó là: Thực trạng xác định tính trọng yếu trong xây
dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN; Xác định tính trọng yếu trong việc thực hiện các cuộc kiểm
toán của KTNN (từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập Báo cáo kiểm toán); Xác định
tính trọng yếu trong thẩm định Tổng quyết toán NSNN.
Dựa trên việc đánh giá thực trạng xác định tính trọng yếu từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng
năm của KTNN đến việc xác định tính trọng yếu trong thực hiện các cuộc kiểm toán của KTNN và cuối
cùng là khâu thẩm định Tổng quyết toán NSNN.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện việc xác định tính trọng yếu trong kiểm toán NSNN
Tại Chương 3, đề tài trình bày 3 nội dung chính: Phương hướng hoàn thiện việc xác định tính trọng yếu
trong kiểm toán NSNN; hoàn thiện căn cứ pháp lý về nghiệp vụ kiểm toán đối với xác định tính trọng yếu
trong kiểm toán ngân sách; Hoàn thiện phương pháp xác định tính trọng yếu trong kiểm toán ngân sách.
Để xác định hệ thống các mục tiêu trọng yếu của KTNN, đề tài đã phân chia ra thành 3 nhóm căn cứ vào
chủ thể thực hiện ngân sách Nhà nước, chính sách tài chính Nhà nước và kết cấu của bảng tổng quyết toán
ngân sách Nhà nước. Trong đó, nhóm A - nhóm mục tiêu tổng hợp về thu NSNN; nhóm B – nhóm mục
tiêu tổng hợp về chi NSNN; nhóm C - nhóm mục tiêu tổng hợp về chấp hành chế độ hạch toán kế toán và
quyết toán NSNN./.
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B01.2003
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2010
Chủ nhiệm đề tài: KS. Đỗ Bình Dương
Phó Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Vương Đình Huệ
			
PGS, TS. Nguyễn Đình Hựu
Thư ký đề tài: CN. Đỗ Mạnh Hàn
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận về căn cứ, sự cần thiết và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu Chiến lược phát triển
KTNN giai đoạn 2001-2010.
- Đánh giá trên quan điểm lịch sử về thực trạng, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình
tổ chức và hoạt động của KTNN hiện nay, phân tích rõ những ưu điểm, những tồn tại, bất cập và rút ra bài
học kinh nghiệm cho sự phát triển
- Xây dựng các nội dung cơ bản và giải pháp, lộ trình thực hiện chiến lược phát triển KTNN giai đoạn
2001-2010.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Luận cứ khoa học xây dựng Chiến lược phát triển KTNN
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 4 vấn đề sau: Bối cảnh kinh tế - xã hội, thực trạng, thành tựu và
thách thức của đất nước khi xây dựng chiến lược phát triển; cải cách nền hành chính Nhà nước và vai trò
của KTNN, căn cứ quan trọng cho hoạch định chiến lược phát triển; bản chất chức năng và nhiệm vụ của
KTNN; sự cần thiết khách quan và quan điểm chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển KTNN.
Chương 2: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của KTNN giai đoạn 1994-2002
Trong Chương 2, đề tài trình bày 5 vấn đề chính đó là: Sự hình thành và phát triển KTNN; Thực trạng
về tổ chức và hoạt động của KTNN theo pháp luật hiện hành; Những tồn tại và hạn chế trong hoạt động
của KTNN; Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; Kinh nghiệm về mô hình phát triển của KTNN (SAI)
trên thế giới.
Chương 3: Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2001-2010
Tại Chương 3, đề tài trình bày 2 nội dung chính: Mục tiêu chiến lược phát triển KTNN đến năm 2010
(gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể); Nội dung cơ bản, các giải pháp và lộ trình thực hiện của chiến
lược phát triển KTNN giai đoạn 2001-2010.
Nội dung cơ bản của chiến lược bao gồm một hệ thống các thành phần bộ phận hợp thành trong đó trọng
tâm là: Hoàn thiện cơ sở pháp lý và địa vị pháp lý cho tổ chức và hoạt động KTNN: Chiến lược phát triển
hệ thống tổ chức bộ máy KTNN; Chiến lược phát triển các loại hình và phương pháp kiểm toán; Chiến lược
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KTNN; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
Mỗi bộ phận, thành phần của chiến lược nêu trên đây vừa có tính độc lập nhất định, vừa có mối quan hệ
biện chứng và hữu cơ với nhau. Do đó, chiến lược cần được tiến hành đồng bộ, toàn diện theo một lộ trình
đã được xác định để đạt được mục tiêu chung nhằm phát triển KTNN./.
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B02.2003
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ
THỐNG CHUẨN MỰC VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Vinh
Thư ký đề tài: TS. Lê Quang Bính
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Phân tích đánh giá và làm rõ những vấn đề phù hợp và vấn đề chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn của
hệ thống các Chuẩn mực và Quy trình kiểm toán của KTNN;
- Xây dựng những luận cứ khoa học làm cơ sở cho quá trình hoàn thiện các Chuẩn mực và Quy trình của
KTNN trong giai đoạn từ nay đến năm 2020;
- Định hướng những nội dung chủ yếu và kiến nghị giải pháp hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực và Quy
trình kiểm toán của KTNN hiện nay.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực và Quy trình kiểm toán
của KTNN
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ 4 vấn đề về Chuẩn mực kiểm toán và Quy trình kiểm toán như sau:
Khái niệm và phân loại Chuẩn mực kiểm toán (CMKT) và Quy trình kiểm toán của KTNN; Các nguyên tắc
và các loại mô hình xây dựng CMKT và Quy trình kiểm toán của KTNN; Nội dung cơ bản của hệ thống
CMKT và quy trình kiểm toán của KTNN; Giới thiệu hệ thống CMKT (Tổng kế toán Hoa Kỳ - GAO;
INTOSAI) và quy trình kiểm toán của một số quốc gia và tổ chức kiểm toán quốc tế (Tòa thẩm kế LB Đức;
Thái Lan).
Chương 2: Thực trạng hệ thống Chuẩn mực, Quy trình kiểm toán của KTNN Việt Nam
Trong Chương 2, đề tài trình bày 2 nội dung chính đó là: Quá trình hình thành hệ thống Chuẩn mực, Quy
trình kiểm toán từ thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN; đánh giá việc thực hiện hệ thống Chuẩn mực,
Quy trình kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của KTNN từ năm 2000 đến nay.
Chương 3: Nội dung và giải pháp hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực và Quy trình kiểm toán của
KTNN Việt Nam
Tại Chương 3, đề tài trình bày 5 nội dung chính: Vai trò tác dụng của việc hoàn thiện hệ thống Chuẩn
mực và Quy trình kiểm toán của KTNN; Phương hướng hoàn thiện; Nguyên tắc và quy trình tiến hành;
Kiến nghị hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực và Quy trình kiểm toán của KTNN; Lộ trình hoàn thiện hệ thống
Chuẩn mực và Quy trình kiểm toán của KTNN./.
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B03.2003
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT TRONG
CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hồ Sỹ Hồng
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Trọng Thủy
Thư ký đề tài: Ths. Phan Thanh Sáu
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở khoa học về xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết và việc tổ chức thực hiện kế hoạch đó
trong cuộc kiểm toán BCTC DNNN.
- Phân tích, đánh giá thực trựng kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính
DNNN do KTNN thực hiện.
- Đề xuất những giải pháp cơ bản trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết và tổ chức thực hiện
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc kiểm toán, đặc biệt là cuộc kiểm toán BCTC DNNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch
đó trong các cuộc kiểm toán BCTC DNNN
Kế hoạch kiểm toán chi tiết là dự kiến chi tiết, những công việc cụ thể để tiến hành từng bộ phận, từng
khoản mục hay từng phần hành công việc cần phải tiến hành trong từng thời kỳ. Tính chất, quy mô và thời
gian lập kế hoạch kiểm toán tùy thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của đơn vị được kiểm toán. Để giải
quyết được vấn đề này, đề tài đã tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống từ cơ sở lý luận đến đánh giá
thực trạng xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết và quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch đó để đưa ra các
giải pháp hoàn thiện cụ thể.
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận sau: tài chính DNNN và kiểm toán BCTC DNNN;
kế hoạch kiểm toán chi tiết (khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu trong lập kế hoạch kiểm toán chi
tiết, hình thức và nội dung kế hoạch kiểm toán chi tiết, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết).
Chương 2: Thực trạng xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết và quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch
đó trong một cuộc kiểm toán BCTC DNNN do KTNN thực hiện
Trong chương 2, đề tài trình bày 4 vấn đề chính về kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán
BCTC DNNN đó là: tình hình xây dựng kế hoạch kiểm toán nói chung và kế hoạch kiểm toán chi tiết trong
cuộc kiểm toán BCTC DNNN nói riêng; tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết; đánh giá
thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết và kinh nghiệm của nước ngoài về lập
và thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong một cuộc kiểm toán BCDC DNNN (theo Chuẩn mực “Lập
kế hoạch kiểm toán” ISA 300 của Liên đoàn kế toán quốc tế và kinh nghiệm của Cộng hòa liên bang Đức).
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
kiểm toán chi tiết trong các cuộc kiểm toán BCTC DNNN
Tại Chương 3, đề tài trình bày 3 nội dung chính: Phương hướng và các giải pháp cơ bản nâng cao chất
lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết; phương hướng và các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng tổ
chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết; các điều kiện hỗ trợ cần thiết cho việc xây dựng và tổ chức thực
hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm toán chi tiết./.
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B04.2003
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: GS, TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Hùng Minh
Thư ký đề tài: TS. Trần Duy Thanh
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Đầu tư Dự án
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ những luận cứ khoa học của kiểm toán hoạt động nói chung và kiểm toán hoạt động các chương
trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN
- Đánh giá thực trạng kiểm toán đầu tư dự án của KTNN trong những năm qua và kinh nghiệm tổ chức
kiểm toán hoạt động nói chung và kiểm toán hoạt động dự án đầu tư của KTNN một số nước tiêu biểu trên
thế giới để đúc rút các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
- Đề xuất nội dung, trình tự, phương pháp kiểm toán hoạt động các chương trình, dự án đầu tư bằng
nguồn vốn NSNN làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động dự án đầu tư của KTNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán hoạt động chương trình dự án đầu tư
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 3 vấn đề về sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán hoạt động
(KTHĐ); đặc điểm của chương trình, dự án đầu tư tác động đến kiểm toán hoạt động; Các tiêu chí thẩm
định tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của chương trình, dự án đầu tư.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân
sách Nhà nước
Trong chương 2, đề tài trình bày 3 nội dung chính đó là: tình hình đầu tư những năm qua; Thực trạng
kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam; Giới thiệu một số thành quả và xu
hướng kiểm toán hoạt động ở một số nước.
Chương 3: Những định hướng và giải pháp phát triển kiểm toán hoạt động chương trình đầu tư dự
án ở Việt Nam
Tại Chương 3, đề tài trình bày 4 nội dung: tính cấp thiết phải tiến hành kiểm toán hoạt động các dự án
đầu tư xây dựng cơ bản vốn NSNN; Định hướng cơ bản, nguyên tắc kiểm toán hoạt động; trình tự kiểm toán
hoạt động đối với các chương trình dự án; các giải pháp cần thiết để tiến hành kiểm toán hoạt động và hoạt
động của KTNN trong kiểm toán các chương trình dự án đầu tư./.
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B05.2003
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP, XÉT DUYỆT VÀ THÔNG
QUA BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH LẬP BÁO
CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Hài
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Quyết Thắng, CN. Nguyễn Văn Thai
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Văn Hiển
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận về quy trình lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm toán và quy trình lập Báo
cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của KTNN.
- Đánh giá đúng đắn thực trạng quy trình lập, xét duyệt, phát hành Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tổng
hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.
- Đề xuất một quy trình hoàn thiện việc lập, xét duyệt, phát hành Báo cáo kiểm toán và tổng hợp kết quả
kiểm toán hàng năm đáp ứng việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Chính phủ, Quốc hội và các
cơ quan có thẩm quyền.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm toán và Quy trình lập
Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 2 vấn đề lý luận đó là: Vai trò, ý nghĩa, tác dụng của báo cáo kiểm
toán và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước; Quy trình lập, xét duyệt và
thông qua Báo cáo kiểm toán và Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của KTNN.
Dựa trên việc phân tích báo cáo kiểm toán, kết cấu nội dung của Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán,
quy trình lập xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm toán và Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm
toán hàng năm của KTNN làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá thực trạng ở Chương 2.
Chương 2: Thực trạng của việc lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tổng hợp
kết quả kiểm toán hàng năm của KTNN
Trong Chương 2, đề tài trình bày 4 vấn đề chính đó là: Khái quát về quá trình hình thành quy trình lập,
xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm toán của KTNN; Thực trạng quy trình lập, xét duyệt và thông qua Báo
cáo Kiểm toán nhà nước hiện nay; Những kết quả đạt được của quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo
cáo kiểm toán; Kinh nghiệm quốc tế về công tác lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm toán và công tác
lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm (Cộng hòa Liên bang Đức).
Chương 3: Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm toán và quy trình lập Báo
cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước
Chương 3 trình bày 4 nội dung chính: Định hướng về công tác lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm
toán và công tác lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của KTNN; Yêu cầu và nguyên tắc hoàn
thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm toán và Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết quả
kiểm toán hàng năm của KTNN; Nội dung hoàn thiện Quy trình lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm
toán và Quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của KTNN; Những giải pháp thực hiện
Quy trình lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo kiểm toán và Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm
toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước./.
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B06.2003
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC KIỂM TOÁN
TRÁCH NHIỆM KINH TẾ TRONG NHIỆM KỲ ĐỐI VỚI
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ
CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: GS, TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Trịnh Hải Sơn
		
CN. Nguyễn Ngọc Sùng
Thư ký đề tài: CN. Hoàng Văn Chương
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Chương trình đặc biệt
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ các vấn đề lý luận về cán bộ lãnh đạo và trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ của cán bộ lãnh
đạo; sự cần thiết và tác dụng của kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo;
- Nghiên cứu thực trạng kiểm tra, đánh giá cán bộ lãnh đạo các tổ chức trong bộ máy Nhà nước hiện nay,
kinh nghiệm của Trung Quốc trong kiểm toán trách nhiệm kinh tế giữa nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo
và đúc kết các bài học cần thiết cho Việt Nam;
- Xác định định hướng, mô hình, nội dung và giải pháp kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ
đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước và các đơn vị kinh tế Nhà nước ở nước ta.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh
đạo
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 3 vấn đề lý luận đó là: Trách nhiệm kinh tế của cán bộ lãnh đạo; Kiểm
toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo; Những tiền đề và điều kiện để thực hiện kiểm toán trách
nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo.
Trách nhiệm kinh tế của cán bộ lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước thể hiện ở: tổ chức và điều chỉnh toàn
bộ hoạt động nền kinh tế ở tầm vĩ mô; đưa ra các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chính sách, chế độ, tiêu
chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật cơ bản để phát triển kinh tế xã hội; sử dụng công cụ luật pháp, chính sách
để điều hành các doanh nghiệp; Phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân
sách địa phương…Vấn đề kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ lãnh đạo là hoạt động kiểm tra và đánh
giá của cơ quan Kiểm toán nhà nước về trách nhiệm kinh tế của cán bộ lãnh đạo trong thời gian nhiệm kỳ
công tác thông qua việc kiểm tra, đánh giá tính trung thực, hợp pháp và hiệu quả trong hoạt động tài chính
và các hoạt động kinh tế liên quan khác của địa phương, đơn vị do họ lãnh đạo.
Mục tiêu kiểm toán trách nhiệm kinh tế là kiểm toán tuân thủ có kết hợp với xem xét tính hiệu quả đối
với các hoạt động kinh tế và thu chi tài chính của đơn vị, tổ chức… Thông qua việc kiểm toán để xem xét,
đánh giá, quy trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo.
Chương 2: Thực trạng kiểm tra đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay và kinh nghiệm kiểm toán trách
nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo ở Trung Quốc
Trong chương 2, đề tài trình bày 2 vấn đề chính đó là: Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trách nhiệm
kinh tế cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay; Kinh nghiệm kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh
đạo ở Trung Quốc.
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Thực trạng các văn bản quy định hiện hành về trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo (Nghị quyết
Hội nghị TW lần thứ 3 ngày 18/6/1997; Nghị quyết TW Hội nghị lần 6 ngày 2/2/1999, Quy định số 19-QĐ/
TW…).
Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ Lãnh đạo hiện nay được phân
tích trên 2 nhóm cơ quan chính: các cơ quan Đảng và Kiểm toán nhà nước.
Kinh nghiệm kiểm toán trách nhiệm kinh tế được đề tài đề cập đến ở các góc độ: các quy định liên quan
đến kiểm toán trách nhiệm kinh tế; phạm vi kiểm toán, Quyền kiểm toán và thời gian kiểm toán; Trình tự
kiểm toán (lập kế hoạch kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập báo cáo kiểm toán; Sử dụng kết quả kiểm
toán). Cuối cùng đề tài đưa ra kết quả kiểm toán trách nhiệm kinh tế của Trung quốc và những tồn tại (hạn
chế) trong kiểm toán trách nhiệm kinh tế từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Chương 3: Xây dựng mô hình và các giải pháp kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh
đạo ở Việt Nam
Tại Chương 3, Đề tài đưa ra mô hình kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo.Trong quy
trình có xác định đối tượng, và nội dung kiểm toán, phạm vi, thời gian và thời kỳ kiểm toán, cơ chế phối
hợp; chủ thể kiểm toán và Quy trình kiểm toán (4 bước).
Đề tài kiến nghị lộ trình thực hiện kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo theo 3 giai
đoạn./.
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B07.2003
XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ
SỰ NGHIỆP CÓ THU
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Trọng Hanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Văn Thái
Thư ký đề tài: Ths. Ngô Thu Thủy
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm toán hoạt động và về đơn vị sự nghiệp có thu trên cơ sở
đó hình thành những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình và phương pháp tổ chức thực hiện đối với các đơn
vị sự nghiệp có thu.
- Đánh giá tổng quát về thực trạng hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu và việc thực hiện quy trình
kiểm toán ngân sách cũng như phương thức tổ chức kiểm toán đối với đơn vị sự nghiệp có thu của KTNN
hiện nay.
- Đề xuất xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu, các phương thức tổ
chức kiểm toán áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán
hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 3 vấn đề lý luận đó là: Tổng quan về kiểm toán hoạt động; khái niệm,
đặc điểm về tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu; kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp
có thu và những nhân tố tác động đến quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối
với đơn vị sự nghiệp có thu.
Chương 2: Kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước các nước về kiểm toán hoạt động đối với các tổ
chức công; thực trạng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính đối với
đơn vị sự nghiệp của KTNN Việt Nam
Trong Chương 2, đề tài trình bày 4 vấn đề chính đó là: Kinh nghiệm của KTNN các nước trong thực hiện
quy trình và phương thức tổ chức thực hiện KTHĐ đối với các tổ chức công (Nghiên cứu tài liệu hệ thống
chuẩn mực KTNN các nước: Đức, Ấn độ, Thái Lan, Pháp..). Thực trạng phát triển các đơn vị sự nghiệp có
thu và cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu; Thực trạng thực hiện quy trình và phương
thức tổ chức thực hiện kiểm toán NSNN của KTNN đối với đơn vị sự nghiệp có thu; Những bài học kinh
nghiệm trong tổ chức thực hiện quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán của KTNN đối với
đơn vị SNCT.
Chương 3: Những nội dung chủ yếu của quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt
động đối với đơn vị SNCT
Tại Chương 3, đề tài trình bày 4 nội dung chính: Phương hướng của KTNN trong tổ chức thực hiện
kiểm toán hoạt động và những nhiệm vụ chủ yếu trong kiểm toán hoạt động đối với đơn vị SNCT; Những
nội dung chủ yếu của quy trình kiểm toán hoạt động đối với đơn vị SNCT; Phương thức tổ chức thực hiện
kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu; Những giải pháp thực hiện kiểm toán hoạt động đối
với đơn vị SNCT hiện nay (4 giải pháp và kiến nghị thực hiện giải pháp)./.
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B08.2003
PHƯƠNG THỨC VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH
HIỆU LỰC ĐỐI VỚI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN
NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hùng Tiến
Thư ký đề tài: CN. Vương Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn để tăng cường hiệu lực các kiến nghị của KTNN.
- Xây dựng các phương pháp, cách thức tác động thích hợp nhất để bảo đảm những kiến nghị của cơ
quan KTNN đối với các đối tượng có liên quan được thực hiện một cách đầy đủ nhất với hiệu lực và tính
khả thi cao nhất.
- Giải quyết các mối quan hệ giữa kiến nghị của cơ quan KTNN với quá trình kiểm toán nói chung và
mối quan hệ với các đối tượng kiểm toán với Chính phủ, Quốc hội.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Hiệu lực và vai trò các kiến nghị của KTNN đối với việc nâng cao tính kinh tế và tính hiệu
quả các hoạt động tài chính công
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 3 vấn đề lý luận đó là: Hiệu lực kiến nghị và các biện pháp nâng cao
hiệu lực kiến nghị của KTNN; Vai trò và tác động của các kiến nghị của KTNN đối với các hoạt động
tài chính công; Kinh nghiệm của KTNN một số nước trên thế giới về việc tăng cường hiệu lực kiến nghị
(INTOSAI; Thái Lan; Trung Quốc).
Chương 2: Thực trạng hiệu lực kiến nghị của KTNN sau 10 năm hoạt động
Trong Chương 2, đề tài trình bày 4 vấn đề: tổng quan về hoạt động và thực trạng kết quả của KTNN;
Tổng hợp và phân loại các kiến nghị của KTNN sau 10 năm hoạt động; thực trạng về kiến nghị và hiệu lực
kiến nghị của KTNN; Nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu lực kiến nghị của KTNN.
Chương 3: Phương thức và giải pháp nâng cao hiệu lực kiến nghị của KTNN
Tại Chương 3, đề tài trình bày 4 nội dung chính: Phương thức nâng cao hiệu lực kiến nghị của KTNN;
nguyên tắc xây dựng giải pháp tăng cường hiệu lực kiến nghị của KTNN; các giải pháp tăng cường hiệu lực
kiến nghị của KTNN; Điều kiện thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực kiến nghị của KTNN./.
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B09.2003
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI NGÂN SÁCH
ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN
KHOÁN CHI
Chủ nhiệm đề tài: CN. Trịnh Ngọc Sơn
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Đạt Đạo
Thư ký đề tài: Ths. Lê Đình Thăng
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Ngân sách nhà nước
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự
nghiệp thực hiện khoán chi; cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng quy trình kiểm toán chi ngân sách trong
điều kiện khoán chi
chi

- Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách trong điều kiện các đơn vị hành chính thực hiện khoán

- Đề xuất các điều kiện và giải pháp để thực hiện kiểm toán chi ngân sách trong điều kiện khoán chi (đối
với các đơn vị hành chính sự nghiệp).
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về khoán chi hành chính sự nghiệp và quy trình kiểm toán chi ngân sách
với đơn vị thực hiện khoán chi
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ 3 vấn đề lý luận đó là: Đơn vị hành chính sự nghiệp (khái niệm, phân
loại; cơ chế tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp); Cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ quan hành
chính thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện chế độ tự chủ tài chính; Đặc điểm cơ bản
của khoán chi hành chính, sự nghiệp tác động đến quy trình kiểm toán NSNN.
Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chi NSNN hiện nay đang áp dụng đối với đơn vị hành
chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
Trong Chương 2, đề tài trình bày 3 vấn đề chính đó là: Thực trạng công tác kiểm toán chi NSNN đối
với đơn vị hành chính sự nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi; Đánh giá việc áp
dụng quy trình kiểm toán ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi; Kinh nghiệm
trong nước và nước ngoài về quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực
hiện khoán chi.
Dựa trên việc đánh giá thực trạng việc áp dụng quy trình kiểm toán ngân sách vào công tác kiểm toán
tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện khoán chi, đề tài đã rút ra những thành tựu; hạn chế bất cập,
và đưa ra nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.
Chương 3: Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực
hiện khoán chi
Tại Chương 3, đề tài trình bày 2 nội dung chính: Phương hướng, nguyên tắc hoàn thiện quy trình kiểm
toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện khoán chi; Nội dung hoàn thiện quy trình
kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi.
Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
theo 4 bước của quy trình kiểm toán (Lập kế hoạch kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập báo cáo kiểm toán;
Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của KTNN)./.
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B10.2003
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM
TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Đình Hựu
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Hạ Thủy
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Hữu Thọ
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa và phân loại các phần mềm cần thiết áp dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN
- Đưa ra các yêu cầu cơ bản của từng loại phần mềm khi được xây dựng và áp dụng trong hoạt động
kiểm toán của KTNN
- Đưa ra các định hướng về giải pháp công nghệ, trang bị và áp dụng cho từng loại phần mềm trong hoạt
động kiểm toán của KTNN. Giới thiệu 2 phần mềm tự xây dựng phục vụ cho hoạt động kiểm toán và quản
lý hoạt động kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Công nghệ phần mềm và ứng dụng công nghệ phần mềm trong hoạt động kiểm toán của
Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 3 vấn đề lý luận đó là: Công nghệ phần mềm; Ý nghĩa tác dụng của
việc ứng dụng phần mềm vào hoạt động kiểm toán của KTNN; Các phần mềm phục vụ hoạt động kiểm
toán.
Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 2, đề tài trình bày 2 vấn đề chính đó là: Tình hình ứng dụng phần mềm kiểm toán trên
thế giới và trong nước; Thực trạng ứng dụng phần mềm kiểm toán trong Kiểm toán nhà nước (trong quản
lý hoạt động kiểm toán và trong thực hành kiểm toán).
Từ đó, đề tài rút ra: KTNN chưa có phần mềm chuyên nghiệp tin học được xây dựng và áp dụng trong
hoạt động của KTNN; KTNN đã đủ điều kiện về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật CNTT để triển khai ứng
dụng phần mềm vào hoạt động kiểm toán; Cần thiết phải có các loại phần mềm tin học khác nhau cho từng
loại hình kiểm toán và từng đối tượng kiểm toán.
Chương 3: Định hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán
nhà nước
Tại Chương 3, đề tài trình bày 3 nội dung chính: Các yêu cầu chung đặt ra khi tiến hành triển khai xây
dựng phần mềm; phân loại phần mềm phục vụ hoạt động kiểm toán; Định hướng xây dựng phần mềm kiểm
toán trong KTNN. Định hướng xây dựng phần mềm kiểm toán quản lý đối tượng kiểm toán và định hướng
xây dựng phần mềm kiểm toán doanh nghiệp.
Trong phần phụ lục của đề tài, đề tài giới thiệu 2 phần mềm kiểm toán: phần mềm quản lý đối tượng
kiểm toán và phần mềm kiểm toán doanh nghiệp./.
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CS01.2003
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM
TOÁN HÀNG NĂM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phan Thanh Sáu
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa lý luận về xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN;
- Đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN;
- Đề xuất quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 5 vấn đề lý luận đó là: khái niệm; sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch
kiểm toán hàng năm của KTNN; mục tiêu và yêu cầu; kết cấu của kế hoạch kiểm toán năm của KTNN; so
sánh kế hoạch kiểm toán năm của KTNN với kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán.
Đề tài đã hệ thống hóa lý luận về xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN trong đó làm rõ:
mục tiêu, nguyên tắc và sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm; cũng như khẳng định
việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của KTNN, có ý nghĩa quyết
định đến kết quả hoạt động của KTNN
Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN
Trong Chương 2, đề tài trình bày 2 vấn đề chính đó là: Trình tự xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm
của KTNN; Những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của công tác lập kế hoạch.
Dựa trên việc đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN và từ đó tìm ra
những nguyên nhân, hạn chế của việc xây dựng kế hoạch kiểm toán trong thời gian qua.
Chương 3: Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN và các điều kiện để thực
hiện
Tại Chương 3, đề tài trình bày 6 nội dung chính: Các quan điểm xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm
của KTNN; Những định hướng về xây dựng kế hoạch hàng năm của KTNN; Các căn cứ để xây dựng kế
hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN; Các yêu cầu đặt ra khi xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của
KTNN; Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN và Các điều kiện để thực hiện tốt kế
hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN.
Đề tài đã xác lập các quan điểm cơ bản và định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán nhằm đổi mới kế
hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN cho phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, hệ thống pháp luật
của Nhà nước..Trên cơ sở đó đề tài đã đưa ra quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN
gồm 6 bước (đặc biệt đã đi sâu phân tích bước lựa chọn đối tượng kiểm toán).
Để thực hiện tốt kế hoạch đó, đề tài đã nêu ra các điều kiện thực hiện Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm
toán hàng năm của KTNN đã đề xuất, trong đó chú trọng đến điều kiện địa vị pháp lý của KTNN và đội ngũ
cán bộ tham gia xây dựng kế hoạch kiểm toán./.
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CS02.2003
XÂY DỰNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU
NẠI, TỐ CÁO CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Văn Chương
Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra và Kiểm tra nội bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vận dụng trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của
KTNN
- Nghiên cứu việc tổ chức tiến hành giải quyết khiếu nại, tố cáo, phạm vi phải quyết, thời gian tiến hành
và việc bố trí cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đề xuất quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của KTNN để áp dụng vào thực tiễn hoạt động.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong
hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 5 vấn đề lý luận chính về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
trong hoạt động kiểm toán của KTNN đó là: Nhận thức về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;
Nguyên tắc chỉ đạo; Nội dung và phương pháp giải quyết; Căn cứ giải quyết đơn thư và Chủ thể giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Dựa trên nhận thức chung về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đề tài trình bày 3 nguyên tắc
chỉ đạo trong công tác giải quyết đơn thư đó là: Phục tùng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của
nhà nước; Tôn trọng sự thực khách quan và giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kịp thời, chính xác và hiệu quả.
Căn cứ để giải quyết đơn thư đó là: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Luật khiếu nại, tố cáo,
các quy định của KTNN và các bằng chứng điều tra, xác minh.
Chương 2: Thực trạng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của KTNN
Trong Chương 2, đề tài giải quyết 3 vấn đề chính đó là: Quá trình hình thành tổ chức Thanh tra, kiểm tra
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của KTNN; Những kết quả đạt được và hạn chế của công tác giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.
Chương 3: Xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại của KTNN
Tại Chương 3, đề tài đề xuất Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của KTNN. Quy trình gồm
có 3 bước: Chuẩn bị, Tiến hành kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và Lập báo cáo kiểm tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo.
Đồng thời đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị về công tác kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
về hoạt động kiểm toán của KTNN./.
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CS03.2003
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN KHOA HỌC
CHO TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hữu Thọ
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu vấn đề lý luận về thư viện, thư viện khoa học, bao gồm: Lịch sử ra đời, vai trò của công
tác thư viện đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học kiểm toán.
- Đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý hoạt động thư viện tại Trung tâm Khoa học & Bồi
dưỡng cán bộ.
- Đề xuất xây dựng phần mềm quản lý thư viện cho Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Lịch sử ra đời và vai trò của công tác thư viện đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học nói
chung và khoa học kiểm toán nói riêng
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 4 vấn đề lý luận đó là: Khái quát lịch sử hình thành và sự phát triển
của chuyên ngành thư viện; vai trò của thư viện đối với công tác nghiên cứu khoa học nói chung và khoa
học kiểm toán nói riêng; Đặc điểm của một thư viện khoa học và những yêu cầu trong công tác tổ chức và
quản lý hoạt động của một thư viện khoa học.
Chương 2: Thực trạng và giải pháp cho công tác tổ chức và quản lý hoạt động thư viện tại Trung
tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Trong Chương 2, đề tài giải quyết 5 vấn đề chính đó là: Môi trường công tác tổ chức và quản lý hoạt
động thư viện của Trung tâm; Tình hình tổ chức quản lý hoạt động thư viện khoa học; Hiện trạng quy trình
nghiệp vụ quản lý thư viện; Đánh giá ưu nhược điểm và giải pháp cho công tác quản lý thư viện tại Trung
tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ.
Chương 3: Thiết kế phần mềm quản lý thư viện cho Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Tại Chương 3, đề tài giải quyết 4 vấn đề chính đó là: Xác định yêu cầu nghiệp vụ thư viện tại Trung
tâm; Thiết kế mô hình chức năng và thiết kế cơ sở dữ liệu; Triển khai ứng dụng và kiến nghị để phần mềm
được hoàn thiện./.
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CS04.2003
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÁC
ĐƠN VỊ TÀI CHÍNH ĐẢNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Hữu Nho
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Chương trình đặc biệt
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Về mặt lý luận, đề tài làm rõ kiểm toán các đơn vị tài chính Đảng là yêu cầu khách quan, phù hợp với
quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Đảng;
- Đánh giá thực trạng quản lý tài chính Đảng và thực trạng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với
tài chính Đảng trong những năm qua;
- Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý tài chính Đảng và nâng cao hiệu quả kiểm toán tài chính
Đảng.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở kiểm toán tài chính Đảng
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ “Tài chính Đảng” là một bộ phận cấu thành của tài chính Nhà nước,
nó là tổng thể các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong các
cơ quan Đảng, đảm bảo duy trì cho mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng. Các quan hệ kinh tế đó thực chất là
các quan hệ về thu, chi ngân sách Đảng.
Tài chính Đảng có vai trò, vị trí cực kỳ quan trọng đối với sự thành bại của Đảng. Vai trò của tài chính
Đảng được thể hiện ở chỗ tài chính Đảng đảm bảo nguồn kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của
bộ máy các tổ chức Đảng, các cơ quan Đảng, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo
nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho Đảng hoạt động, tạo nguồn thu để có thêm tích
lũy cho Đảng hoạt động…
Sau khi làm rõ tài chính Đảng là một bộ phận của tài chính Nhà nước và từ thực tiễn hoạt động của Kiểm
toán nhà nước những năm qua, đề tài đã đi đến kết luận kiểm toán tài chính Đảng là phù hợp với quy định
của pháp luật và các Nghị quyết của Đảng, đồng thời là một trong những giải pháp góp phần xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh.
Những yếu tố tác động đến công tác kiểm toán tài chính Đảng cũng được đề tài làm rõ, cụ thể bao gồm
yếu tố về pháp luật; yếu tố về cơ chế, chính sách; yếu tố về tổ chức, quy trình, chuẩn mực, phương pháp
kiểm toán; yếu tố về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của kiểm toán viên; yếu tố bảo đảm về hậu cần,
trang thiết bị kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý tài chính Đảng và tổ chức kiểm toán tài chính Đảng
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ thực trạng quản lý tài chính Đảng những năm vừa qua, chỉ ra những
mặt đã làm được và hạn chế của cơ chế quản lý tài chính Đảng hiện nay cũng như tình hình chấp hành chế
độ tài chính của một số đơn vị tài chính Đảng (tại các Tỉnh ủy, Thành ủy; tại các đơn vị sự nghiệp có thu;
tại các doanh nghiệp Đảng).
Ngoài ra, đề tài đã làm rõ những tồn tại, vướng mắc, hạn chế kết quả kiểm toán tài chính Đảng như
những vướng mắc từ cơ chế kiểm tra tài chính Đảng hiện nay, sự thiếu phối hợp giữa cơ quan Kiểm toán
nhà nước với cơ quan quản lý, kiểm tra tài chính Đảng các cấp, sự nhận thức chưa đầy đủ của Kiểm toán
viên về đặc điểm, tính chất, hoạt động lãnh đạo và tổ chức thực tiễn của các cấp ủy Đảng.
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Chương 3: Các giải pháp tổ chức nâng cao hiệu quả kiểm toán tài chính Đảng
Tại Chương 3, đề tài đã xác định phạm vi, đối tượng, mục tiêu, yêu cầu, tổ chức hoạt động kiểm toán,
quy trình, chuẩn mực và phương pháp kiểm toán tài chính Đảng cũng như các giải pháp tổ chức và nâng
cao hiệu quả kiểm toán tài chính Đảng (tạo lập cơ sở pháp lý đối với công tác kiểm toán tài chính Đảng, tổ
chức kiểm toán, quy trình và phương pháp kiểm toán tài chính Đảng…)
Đề tài đã đưa ra một số kiến nghị đối với Quốc hội, kiến nghị với Trung ương Đảng và Chính phủ và
kiến nghị đối với Kiểm toán nhà nước (như tăng cường số lượng và chất lượng kiểm toán viên thực hiện
kiểm toán tài chính Đảng, cần tổ chức tốt công tác rút kinh nghiệm hoạt động kiểm toán tài chính Đảng,
tăng cường cơ sở vật chất cho công tác kiểm toán…)./.
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CS05.2003
NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT
NAM ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN NỘI
DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA KTNN HIỆN NAY
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Minh Giang
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước
Kết quả: Đạt
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, quy trình kiểm toán Báo cáo
tài chính Doanh nghiệp nhà nước do Kiểm toán nhà nước thực hiện.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung của quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN do KTNN
thực hiện.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận và sự ảnh hưởng của Chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán
báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhà nước do Kiểm toán nhà nước thực hiện
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ khái niệm, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của chuẩn mực kế toán Việt
Nam và chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Bản chất của kiểm toán là quá trình mà theo đó một
cá nhân độc lập, có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan
đến một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin số
lượng đó với các chuẩn mực đã được xây dựng.
Đề tài đã khái quát những nội dung cơ bản của Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp của
Kiểm toán nhà nước gồm có: Chương 1- Những quy định chung, Chương 2- Chuẩn bị kiểm toán, Chương
3 - Thực hiện kiểm toán, Chương 4 - Lập Báo cáo kiểm toán và lưu trữ hồ sơ kiểm toán, Chương 5- Tổ chức
theo dõi, kiểm tra đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị kiểm toán.
Sau khi làm rõ bản chất các mối quan hệ giữa chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm
toán và kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước, đề tài đã chỉ ra những ảnh hưởng của Chuẩn
mực kế toán đến nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước của Kiểm toán
nhà nước. Ngoài ra, đề tài cũng đánh giá Quy trình kiểm toán DNNN xác định chưa đầy đủ một số nội dung
kiểm toán do nội dung Chuẩn mực kế toán quyết toán quy định mới hoặc thay đổi so với chế độ kế toán
trước đây; Quy trình kiểm toán hướng dẫn phương pháp kiểm toán chưa phù hợp với nội dung kiểm toán.
Chương 2: Những giải pháp để hoàn thiện nội dung của Quy trình kiểm toán BCTC doanh nghiệp
nhà nước của KTNN
Trong Chương 2, đề tài đã khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện nội dung Quy trình kiểm toán Báo cáo
tài chính Doanh nghiệp nhà nước của Kiểm toán nhà nước cũng như các nguyên tắc định hướng hoàn thiện
nội dung của Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước (có tính đến ảnh hưởng của
Chuẩn mực kế toán, dựa vào khách thể kiểm toán và đối tượng kiểm toán, phải tuân thủ Chuẩn mực kiểm
toán, căn cứ vào địa pháp lý của Kiểm toán nhà nước, phải xuất phát từ thực tiễn và vận dụng một cách có
chọn lọc Chuẩn mực, quy trình kiểm toán của các nước trên thế giới.
Đề tài đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính Doanh
nghiệp nhà nước của Kiểm toán nhà nước sau khi hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được ban hành
như bổ sung các quy định, hướng dẫn kiểm toán mà quy trình kiểm toán còn thiếu hoặc đã có nhưng chưa
đủ; sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn kiểm toán mà quy trình kiểm toán không còn phù hợp…
Đề tài đã làm rõ những điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện nội dung của Quy trình kiểm toán
Báo cáo tài chính DNNN đối với Bộ Tài chính cũng như đối với Kiểm toán nhà nước./.
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CS06.2003
VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT
TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG MỘT
CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Đức
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực miền Trung
Kết quả: Khá.

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư XDCB trong
cuộc kiểm toán NSĐP;
- Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm toán chi đầu tư XDCB trong cuộc kiểm toán NSĐP;
- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm toán chi đầu tư XDCB trong cuộc kiểm toán
NSĐP.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Nội dung kiểm toán chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán NSĐP và sự vận dụng
Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư XDCB
Trong Chương 1, đề tài đã đề cập những vấn đề chung về quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án
đầu tư XDCB, những vấn đề cơ bản về kiểm toán chi đầu tư XDCB trong cuộc kiểm toán Báo cáo quyết
toán NSĐP, sự vận dụng quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm
toán Báo cáo quyết toán NSĐP. Sự vận dụng này vừa có tính nguyên tắc, vừa có tính sáng tạo trong quá
trình thực hiện kiểm toán chi đầu tư XDCB, thể hiện ở các bước công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tác
nghiệp thu thập bằng chứng, nâng cao hiệu quả kiểm toán, hoàn thành trách nhiệm của Đoàn kiểm toán.
Cũng giống như quy trình kiểm toán ở các lĩnh vực khác, Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án
đầu tư XDCB được giới hạn bởi nhiệm vụ kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, đối tượng
kiểm toán, phạm vi kiểm toán và các phương pháp kiểm toán… Do đó, việc vận dụng vào mỗi cuộc kiểm
toán NSĐP sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng NSĐP, từng công việc cụ thể… để giúp
cho cuộc kiểm toán thành công và đạt kết quả cao nhất.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán Báo cáo quyết
toán NSĐP
Chương 2 đã nêu thực trạng công tác quản lý đầu tư XDCB trong thời gian qua ở các địa phương được
kiểm toán, sự vận dụng thực tế quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư XDCB trong một cuộc
kiểm toán NSĐP và những vấn đề rút ra từ thực trạng kiểm toán lĩnh vực chi đầu tư XDCB trong cuộc kiểm
toán NSĐP.
Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán chi đầu tư XDCB trong một
cuộc kiểm toán NSĐP
Đề tài đã nêu một số giải pháp vào lĩnh vực kiểm toán chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán Báo
cáo quyết toán NSĐP, cụ thể: bổ sung hoàn thiện phương pháp luận về kiểm toán chi đầu tư XDCB trong
quy trình kiểm toán NSNN; Xác định rõ mục tiêu nội dung kiểm toán chi đầu tư XDCB của các đối tượng
kiểm toán trong một cuộc kiểm toán NSĐP; Xác định phương pháp tổ chức kiểm toán của từng đối tượng
ở lĩnh vực chi đầu tư XDCB trong một cuộc kiểm toán NSĐP…/.
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CS07.2003
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU ĐÁNH
GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM
TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH BỘ
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Hữu Phúc
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Ngân sách nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa và phân tích bản chất, vai trò của KSNB trong quản lý tài chính ở một Bộ;
- Phân tích thực tiễn việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán báo cáo quyết toán
ngân sách bộ của KTNN Việt Nam;
- Đề xuất những phương hướng và giải pháp hoàn thiện việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB
nhằm giảm thiểu rủi ro trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ và giúp kiểm toán viên áp dụng
phương pháp kiểm toán thích hợp.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm
toán Báo cáo quyết toán ngân sách Bộ
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ vai trò của Bộ, ngành trong quản lý NSNN và sự cần thiết nghiên cứu,
đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Bộ. Hệ thống kiểm soát
nội bộ của một Bộ bao gồm các yếu tố chủ yếu là môi trường kiểm soát, định chế kiểm soát, bộ máy KSNB
và hệ thống kế toán. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán Báo
cáo quyết toán ngân sách Bộ ở khâu chuẩn bị kiểm toán và thực hành kiểm toán theo một trình tự nhất định
và có thể khái quát qua các bước cơ bản như thu thập hiểu biết về việc thiết lập và thực hiện KSNB trong
việc quản lý ngân sách Bộ, đánh giá rủi ro kiểm soát, mô tả những hiểu biết và đánh giá KSNB.
Chương 2: Thực trạng của việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán Báo cáo
quyết toán ngân sách Bộ
Nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB trong quá trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Bộ
được thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán và thực hành kiểm toán. Việc nghiên cứu hệ
thống KSNB tại khâu chuẩn bị kiểm toán được thực hiện bằng việc nghiên cứu các thành phần của hệ thống
KSNB (về môi trường kiểm soát, về các thủ tục kiểm soát, về hệ thống kế toán) và tại khâu thực hành kiểm
toán (kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chi tiết). Đề tài cũng đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế cơ bản của
hệ thống KSNB các Bộ hiện nay và một số kinh nghiệm tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB của nước
ngoài khi kiểm toán NSNN.
Chương 3: Hoàn thiện việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán Báo
cáo quyết toán ngân sách Bộ
Trong Chương 3, đề tài đã làm rõ phương hướng nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, đổi
mới công tác nghiên cứu và đánh giá hệ thống KSNB khi tiến hành kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách
Bộ, những điều kiện cần thiết nâng cao chất lượng thực hiện đánh giá hệ thống KSNB, xây dựng tổ chức
kiểm toán nội bộ của Bộ, ngành./.
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CS08.2003
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CHỨC NĂNG
KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô Thu Thủy
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ bản chất các chức năng của KTNN với tư cách là cơ quan kiểm tra tài chính công cao nhất của
Nhà nước;
- Đánh giá và làm rõ thực trạng việc sử dụng các chức năng của KTNN sau 10 năm hoạt động, chỉ ra
những giới hạn của các chức năng đó;
- Đưa ra kiến nghị để mở rộng, phát triển các chức năng của cơ quan KTNN cho tương xứng với vai trò
của một cơ quan KTNN tối cao, nhằm xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc phát triển các chức
năng của KTNN giai đoạn đến năm 2010.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học về sự hình thành các chức năng của Kiểm toán nhà nước
Đề tài đã làm rõ bản chất, vai trò của KTNN trong các quan hệ tài chính công, địa vị pháp lý và sự hình
thành các chức năng kiểm toán của KTNN. Các chức năng kiểm toán của KTNN bao gồm chức năng giám
sát độc lập hoạt động tài chính công; chức năng kiểm tra, kiểm soát; chức năng thẩm định, xác nhận một
cách độc lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán các đơn vị, tổ chức sử dụng tài chính công và quyết
toán ngân sách Nhà nước; chức năng thẩm định, phản biện các đề án, dự toán về các chương trình, các dự án
đầu tư xây dựng cơ bản trước khi trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp phê duyệt; chức năng tư vấn
về việc ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính công cho Quốc hội, Chính phủ,
Hội đồng và chính quyền nhân dân các cấp. Đề tài đã tham khảo kinh nghiệm trong việc xác lập các chức
năng KTNN của các quốc gia trên thế giới như KTNN Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Séc, Liên bang Nga.
Chương 2: Thực trạng sự hình thành và thực hiện các chức năng của KTNN
Trong Chương 2, đề tài khái quát chung về sự ra đời và phát triển của KTNN sau 10 năm hoạt động
(bối cảnh ra đời của KTNN; vai trò, địa vị pháp lý của KTNN; các chức năng và nhiệm vụ của KTNN; đối
tượng, phạm vi hoạt động của KTNN) và thực trạng việc thực hiện các chức năng kiểm toán của KTNN sau
10 năm hoạt động (thực trạng việc thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính; thực hiện chức năng
kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động; thực trạng thực hiện các chức năng khác). Đề tài cũng đã chỉ ra
những hạn chế trong việc thực hiện các chức năng của KTNN và những vấn đề đặt ra về việc thực hiện các
chức năng của KTNN.
Chương 3: Một số kiến nghị phát triển các chức năng kiểm toán của KTNN
Chương 3 đã làm rõ sự cần thiết phải mở rộng các chức năng kiểm toán của KTNN là do yêu cầu của
việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính công ở Việt Nam, tăng cường hiệu lực quản lý và sử dụng
tài chính công. Đề tài cũng nêu các nguyên tắc và định hướng hoàn thiện các chức năng của KTNN và một
số kiến nghị về mở rộng và phát triển các chức năng kiểm toán của KTNN đến năm 2010./.
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CS09.2003
THỰC TRẠNG VỀ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ TRONG CÁC
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
BẰNG NGUỒN VỐN NSNN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẶT
RA ĐỐI VỚI KTNN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Khắc Xương
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Đầu tư Dự án
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận về vị trí, vai trò và sự cần thiết phải có giải pháp đặt ra đối với KTNN;
- Nhận diện rõ thực trạng tham nhũng, lãng phí diễn ra ở tất cả các giai đoạn đầu tư XDCB dưới các dạng
khác nhau và nguyên nhân của nó;
- Đưa ra các giải pháp đối với KTNN trong việc phòng ngừa để giảm thiểu tham nhũng, lãng phí trong
các chương trình, dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tham nhũng, lãng phí; vai trò của KTNN trong việc phòng, chống tham
nhũng, lãng phí trong đầu tư XDCB
Chương 1 đã làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của các công trình, dự án đầu tư XDCB; Khái niệm,
loại hình, đặc điểm, nguyên nhân, tác hại của tham nhũng, lãng phí. Đồng thời đề tài phân tích vai trò của
KTNN trong phòng và chống tham nhũng, lãng phí và sự cần thiết phải đề ra các giải pháp đối với KTNN
trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Chương 2: Thực trạng về tham nhũng, lãng phí trong các chương trình, dự án đầu tư XDCB sử dụng
vốn NSNN ở nước ta
Chương 2 khái quát về tham nhũng, lãng phí trong các chương trình, dự án đầu tư XDCB và kinh nghiệm
của các cơ quan tối cao trên thế giới trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí. Một số giải pháp, cách
thức phát hiện ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí bao gồm đánh giá cơ cấu kiểm soát nội bộ, duy trì hoài nghi
của kiểm toán viên đối với gian lận tham nhũng, lãng phí, xác định những dấu hiệu tham nhũng, lãng phí;
tập trung kế hoạch kiểm toán vào những lĩnh vực trọng yếu; nâng cao nhận thức của công chúng về những
phát hiện tham nhũng, lãng phí qua kiểm toán.
Đề tài đã khái quát kết quả kiểm toán các chương trình, dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN và các
phát hiện sai phạm tham nhũng, lãng phí qua việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (từ bước chuẩn bị đầu tư,
thực hiện đầu tư) đồng thời đánh giá về tình hình tham nhũng, lãng phí và các vấn đề đặt ra.
Chương 3: Những giải pháp về hoạt động KTNN trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí trong
các chương trình, dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN
Chương 3 đã làm rõ những giải pháp nhằm góp phần chống tham nhũng, lãng phí trong các công trình,
dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách như tập trung nhiệm vụ kiểm toán các công trình, dự án đầu tư
XDCB trọng điểm có độ rủi ro cao; thực hiện kiểm toán trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư
và kết thúc ở tất cả các khâu, các bước đầu tư; Xây dựng quy trình kiểm toán các công trình, các dự án đầu
tư XDCB phù hợp với tính chất, đặc điểm từng loại công trình, dự án; Mở rộng chức năng kiểm toán và bổ
sung, tăng cường một số nội dung, phương pháp, phương thức tổ chức kiểm toán phù hợp với đặc điểm các
chương trình, dự án đầu tư XDCB; Các giải pháp tạo điều kiện động lực phát huy vai trò KTNN trong việc
chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư XDCB./.
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CS10.2003
VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG VÀO KIỂM TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
ĐÀO TẠO, Y TẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Võ Huy Tính
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực phía Bắc
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về kiểm toán chi sự nghiệp tại địa phương;
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm toán chi sự nghiệp trong các cuộc kiểm toán NSNN tại
địa phương;
- Đề xuất bản hướng dẫn kiểm toán chi ngân sách giáo dục – đào tạo, y tế tại địa phương.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung về kiểm toán chi sự nghiệp tại địa phương
Chương 1 đã làm rõ khái niệm chi NSNN và cách phân loại các khoản chi NSNN, nhiệm vụ cụ thể của
chi NSNN hàng năm; đặc điểm chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo, y tế tại địa phương (phân cấp nhiệm vụ chi
sự nghiệp giáo dục- đào tạo, y tế cho các cấp ngân sách địa phương, đặc điểm chi sự nghiệp giáo dục- đào
tạo, y tế địa phương). Ngoài ra, đề tài cũng đã làm rõ mục đích, nội dung, phương pháp, phạm vi, giới hạn
kiểm toán chi sự nghiệp nói chung, chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo, y tế nói riêng.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán chi sự nghiệp trong các cuộc kiểm toán NSNN tại địa phương
Chương 2 phân tích thực trạng chi sự nghiệp nói chung và chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo, sự nghiệp
y tế tại địa phương nói riêng và chỉ ra những sai phạm thường găp tại các cơ quan tài chính và cơ quan
quản lý chuyên ngành (công tác tổ chức hệ thống quản lý Nhà nước về kế toán, công tác dự toán ngân sách
hàng năm, cấp phát, thanh toán, quyết toán NSNN) và các dạng sai phạm thường gặp tại các đơn vị sử
dụng NSNN. Đề tài đã đánh giá được thực trạng việc vận dụng quy trình kiểm toán NSNN vào kiểm toán
chi sự nghiệp nói chung và chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế nói riêng tại địa phương (những điểm đã
làm được, những điểm còn hạn chế trong từng bước tiến hành một cuộc kiểm toán đối với kiểm toán chi sự
nghiệp nói chung, sự nghiệp giáo dục - đào tạo và y tế nói riêng).
Chương 3: Xây dựng bản hướng dẫn kiểm toán chi ngân sách giáo dục – đào tạo, y tế tại địa phương
Đề tài đã nêu các nguyên tắc xây dựng, yêu cầu về nội dung của bản hướng dẫn kiểm toán chi sự nghiệp
giáo dục- đào tạo, y tế tại địa phương. Nội dung bản hướng dẫn kiểm toán chi kinh phí sự nghiệp giáo dụcđào tạo, y tế gồm nội dung và phương pháp thực hiện bước chuẩn bị kiểm toán, nội dung và phương pháp
lập kế hoạch kiểm toán, nội dung và phương pháp thực hiện kiểm toán, phương pháp kiểm tra thực hiện các
kiến nghị của kiểm toán./.
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NNTH.2004
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài:
GS, TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
PGS, TS. Nguyễn Đình Hựu
Cố vấn đề tài:
KS. Đỗ Bình Dương
Thư ký đề tài:
TS. Đinh Trọng Hanh
TS. Lê Quang Bính
TS. Mai Vinh
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài được nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề sau:
- Xác lập luận cứ khoa học phục vụ yêu cầu phát triển các phân hệ kiểm toán ở Việt Nam phù hợp với
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Xác lập luận cứ khoa học để hoàn thiện mối quan hệ giữa các phân hệ trong hệ thống Kiểm toán và cơ
chế quản lý hoạt động kiểm toán ở Việt Nam, phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường và hội
nhập kinh tế quốc tế;
- Xác lập luận cứ khoa học để hoàn thiện mối quan hệ giữa hệ thống Kiểm toán với các công cụ kiểm
tra, kiểm soát của Nhà nước; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Quốc hội, Chính phủ
và Hội đồng nhân dân các cấp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát các quan hệ tài chính công phù hợp với
yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;
- Xây dựng định hướng và giải pháp phát triển hệ thống Kiểm toán ở Việt Nam đến năm 2020;
- Hoạch định lộ trình và xác định các điều kiện để phát triển đồng bộ hệ thống Kiểm toán ở Việt Nam
đến năm 2020.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Luận cứ khoa học xây dựng và phát triển hệ thống kiểm toán trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Đề tài đã khái quát lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán; đồng thời chỉ rõ những điều kiện nhất
định cho sự tồn tại và phát triển của từng phân hệ kiểm toán; Phân tích xu hướng phát triển tổ chức và hoạt
động kiểm toán trong Nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường qua đó khẳng định sự phát triển của
hệ thống kiểm toán là quá trình tất yếu của nền kinh tế thị trường.
Đề tài cũng đã phân tích chức năng, đối tượng và phạm vi của từng phân hệ kiểm toán từ đó chỉ ra mối
quan hệ biện chứng giữa các phân hệ kiểm toán và xác định chủ thể quản lý hoạt động kiểm toán đó là Nhà
nước, các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức kiểm toán.
Thông qua việc phân tích những đặc trưng và yêu cầu khách quan của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa của việc xây dựng nền kinh tế thị trường và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN cũng như đánh
giá tác động của kiểm toán đối với nền kinh tế thị trường, đề tài đã khẳng định vai trò quan trọng của kiểm
toán đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
ở Việt Nam.
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Trên cơ sở nghiên cứu mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của hệ thống kiểm toán và mối quan hệ giữa
Kiểm toán nhà nước với Quốc hội, Chính phủ, các cấp quản lý tại một số nước, đề tài đã rút ra một số bài
học kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của các phân hệ
kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển hệ thống kiểm toán Việt Nam
Đề tài đã đánh giá sự ra đời, phát triển của các phân hệ kiểm toán ở Việt Nam trong quá trình chuyển
đổi nền kinh tế sang kinh tế thị trường và quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
trên các mặt địa vị pháp lý, sự phát triển về tổ chức, loại hình kiểm toán, dịch vụ cung cấp, phạm vi và thị
trường hoạt động…
Đề tài đã đánh giá thực trạng và kết quả hoạt động kiểm toán của KTNN, kiểm toán độc lập và kiểm
toán nội bộ từ ngày thành lập đến hết năm 2005, chỉ ra các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của các hạn
chế trong tổ chức và hoạt động của mỗi phân hệ kiểm toán. Thực trạng mối quan hệ, tác động qua lại giữa
hệ thống kiểm toán với các tổ chức thanh tra, kiểm soát khác của nền kinh tế, chỉ ra những mặt tích cực, hạn
chế và nguyên nhân của hạn chế trong mối quan hệ giữa các tổ chức kiểm toán trên. Đề tài đã phân tích,
đánh giá tác động của các phân hệ kiểm toán đến tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển,
hội nhập kinh tế của Việt Nam.
Đề tài cũng đã chỉ ra những nguyên nhân cụ thể đang là những rào cản đối với sự phát triển về tổ chức
và hoạt động của hệ thống kiểm toán cũng như từng phân hệ kiểm toán, đó là hệ thống pháp luật về kiểm
toán vừa thiếu, vừa chưa đồng bộ; Tổ chức mỗi phân hệ kiểm toán còn nhiều hạn chế về cả quy mô và chất
lượng; Phương thức tổ chức, hoạt động và phương pháp kiểm toán còn đang trong quá trình hình thành và
phát triển; Công nghệ kiểm toán và chất lượng đội ngũ KTV còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn… đòi
hỏi phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ để phát triển và nâng cao chất lượng của hệ thống kiểm toán.
Chương 3: Định hướng chiến lược, giải pháp, điều kiện và lộ trình phát triển hệ thống kiểm toán
Việt Nam
Trên cơ sở phân tích một cách đồng bộ các yếu tố cơ bản tác động đến tổ chức và hoạt động của các phân
hệ kiểm toán như đặc điểm hoạt động nghề nghiệp kiểm toán, mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm
toán, mức độ phát triển của hội nghề nghiệp, đề tài đã nêu ra bảy quan điểm trong tổ chức thực hiện xây
dựng và phát triển hệ thống kiểm toán về việc tiếp tục thể chế hóa đường lối của Đảng về kiểm toán; Phát
triển đồng bộ cả ba phân hệ kiểm toán, về sự phù hợp với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Sự tăng cường quản lý Nhà nước về
kiểm toán kết hợp với hướng dẫn của hội nghề nghiệp kế toán và kiểm toán; Phát triển kiểm toán phải đáp
ứng yêu cầu hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; Phát triển hệ thống kiểm toán phù hợp với thực tiễn,
yêu cầu quản lý kinh tế và hài hòa với các thông lệ quốc tế; Việc phát triển hệ thống kiểm toán phải theo
trình tự từ thấp đến cao.
Trên cơ sở những quan điểm trong phát triển của hệ thống kiểm toán Việt Nam, đề tài cũng đã nghiên
cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp chung đối với sự phát triển của cả hệ thống kiểm toán như hoàn thiện
môi trường pháp lý cho sự phát triển kiểm toán; Đẩy mạnh tuyên truyền để tăng cường sự hiểu biết của các
cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, xã hội và công chúng về sự cần thiết và vai trò của hoạt động kiểm
toán trong quản lý, giám sát; Phát triển năng lực nội tại cho mỗi phân hệ kiểm toán.
Từ những giải pháp nêu trên, đề tài cụ thể hóa thành các giải pháp đối với sự phát triển của từng phân hệ
KTNN, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm toán Việt Nam. Trong đó, đề tài đã chú
trọng đi sâu nghiên cứu, phân tích và làm rõ các giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt
động và nâng cao chất lượng của từng hoạt động kiểm toán từ đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của những
giải pháp này đối với sự phát triển của mỗi phân hệ kiểm toán.
Đề tài đã đề xuất các kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp, Thanh tra Chính
phủ, Thanh tra tài chính, cơ quan Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác nhằm tạo lập các yếu
tố, điều kiện và biện pháp đảm bảo cho sự phát triển của hệ thống kiểm toán trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước./.

142 Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

NN01.2004
NHÁNH 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM
Chủ nhiệm đề tài: GS, TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Trọng Hanh
Thư ký đề tài: Ths. Lê Đình Thăng
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
Làm rõ về mặt lý luận và phương pháp luận về hoạt động kiểm toán và phát triển hệ thống kiểm toán;
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt
động kiểm toán và hệ thống kiểm toán ở Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động kiểm toán và hệ thống kiểm toán
Đề tài đã nghiên cứu một cách tổng quát các vấn đề về hệ thống kiểm toán từ lý luận, thực trạng đến việc
đề ra các định hướng và giải pháp để phát triển hệ thống kiểm toán. Đề tài đã hệ thống hóa được toàn bộ lý
luận chung về kiểm toán và hệ thống kiểm toán, mối quan hệ giữa từng phân hệ kiểm toán trong toàn bộ hệ
thống. Đề tài đã làm rõ bản chất, chức năng và vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế; Lịch sử hình thành
các tổ chức và hoạt động kiểm toán, xu hướng phát triển tổ chức và hoạt động kiểm toán trong Nhà nước
pháp quyền; Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng về hoạt động kiểm toán và sự phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam
Đề tài đã tổng kết thực tiễn để đánh giá lại thực trạng của hệ thống kiểm toán ở Việt Nam (thực trạng
về tổ chức hoạt động của KTNN, thực trạng về tổ chức hoạt động của kiểm toán độc lập, thực trạng về tổ
chức hoạt động của kiểm toán nội bộ); Trên cơ sở đó rút ra những thành tựu đạt được, những yếu kém và
nguyên nhân của những yếu kém. Đề tài cũng đưa ra các bài học kinh nghiệm về phát triển hệ thống kiểm
toán ở Việt Nam.
Chương 3: Những định hướng và giải pháp tăng cường hoạt động và phát triển hệ thống kiểm toán
Việt Nam
Đề tài đã nêu quan điểm chỉ đạo và những nguyên tắc cơ bản trong phát triển hoạt động và tổ chức hệ
thống kiểm toán ở Việt Nam; Đề tài đã đưa ra những định hướng và giải pháp cơ bản phát triển hệ thống
kiểm toán ở Việt Nam và của từng phân hệ kiểm toán cũng như các điều kiện để thực hiện các giải pháp đề
ra. Các giải pháp bao gồm tạo lập môi trường pháp lý cho sự phát triển kiểm toán; Đẩy mạnh tuyên truyền
để tăng cường sự hiểu biết của các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, xã hội và công chúng hiểu biết
về sự cần thiết và vai trò của hoạt động kiểm toán trong quản lý, giám sát; Phát triển năng lực nội tại cho
mỗi phân hệ kiểm toán; Hoàn thiện quy định pháp lý cho từng phân hệ kiểm toán; Điều kiện về phát triển
nguồn nhân lực./.
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NN02.2004
NHÁNH 2: VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ XÂY DỰNG NHÀ
NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Trọng Hanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Duy Thanh
Thư ký đề tài: CN. Hoàng Phú Thọ
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống những vấn đề lý luận về điều kiện ra đời của kiểm toán, sự tác động của kiểm toán đối với
nền kinh tế và Nhà nước; trên cơ sở đó hình thành những cơ sở lý luận về vai trò của kiểm toán đối với sự
nghiệp CNH, HĐH đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XNCN Việt Nam;
- Tổng kết thực tiễn trong và ngoài nước trong việc sử dụng công cụ kiểm toán tác động đến nền kinh
tế và Nhà nước;
- Xác lập vai trò của kiểm toán và kiến nghị những giải pháp phát huy vai trò của kiểm toán đối với sự
nghiệp CNH, HĐH đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XNCH Việt Nam trong thời kỳ 2005- 2020.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về sự tác động của kiểm toán đối với công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Chương 1 đã khái quát những đặc trưng và yêu cầu khách quan của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam; Các điều kiện ra đời và phương thức
tổ chức hoạt động kiểm toán; Vị trí của kiểm toán trong hệ thống kinh tế - chính trị và sự tác động giữa hệ
thống kiểm toán đối với nền kinh tế và Nhà nước. Đề tài đã chỉ ra những nhân tố chủ yếu tác động đến việc
phát huy vai trò của hệ thống kiểm toán cũng như mỗi phân hệ kiểm toán đối với nền kinh tế và Nhà nước
bao gồm: Nhu cầu của Nhà nước và nền kinh tế đối với kiểm toán, pháp luật về kiểm toán, năng lực của
bản thân hệ thống kiểm toán…
Chương 2: Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam và
vai trò thực tiễn của hệ thống kiểm toán
Chương 2 giới thiệu kinh nghiệm quốc tế trong sử dụng hệ thống kiểm toán tác động đến nền kinh tế và
Nhà nước; Phân tích thực trạng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền
XHCN ở Việt Nam; Thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm toán Việt Nam và sự tác động của
hệ thống kiểm toán đối với nền kinh tế và Nhà nước; Chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong xây dựng hệ
thống các tổ chức kiểm toán ở Việt Nam. Đề tài đã đánh giá mặc dù đã có những bước phát triển lớn trong
lĩnh vực kiểm toán, song hiện tại hệ thống kiểm toán của Việt Nam vẫn còn có nhiều hạn chế, cơ chế tổ
chức, hệ thống pháp luật, QLNN, chất lượng hoạt động và định hướng phát triển cần phải tiếp tục có các
giải pháp thích hợp cho sự phát triển trong thời gian tới.
Chương 3: Những định hướng và giải pháp phát huy vai trò của kiểm toán đối với sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Đề tài đã nêu định hướng phát triển kiểm toán trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và xây dựng Nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam thời kỳ 2005-2020; Phát huy vai trò của kiểm toán đối với sự nghiệp CNH HĐH đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; Những giải pháp phát huy vai trò của kiểm toán
đối với sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam (hoàn thiện
môi trường pháp luật về kiểm toán, phát triển về tổ chức của hệ thống kiểm toán, đổi mới phương thức tổ
chức hoạt động kiểm toán, phát triển về nhân sự và công nghệ kiểm toán, phát triển chức năng và phương
pháp kiểm toán, tăng cường QLNN về kiểm toán, đồng thời phát huy vai trò của Hội Kế toán-kiểm toán./.
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NN03.2004
NHÁNH 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Vinh
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Văn Hiển
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu
- Làm rõ cơ sở khoa học và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu chiến lược của việc xây dựng định hướng
chiến lược và giải pháp phát triển KTNN VN;
- Đánh giá thực trạng về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức bộ máy và
hoạt động của KTNN hiện nay; phân tích rõ những ưu điểm, những tồn tại từ đó rút ra những bài học kinh
nghiệm cho sự phát triển;
- Đề xuất giải pháp và xây dựng lộ trình thực hiện chiến lược phát triển KTNN VN cho phù hợp với yêu
cầu của công cuộc CNH và HĐH đất nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học của việc xây dựng định hướng chiến lược và giải pháp phát triển KTNN
Chương 1 đã làm rõ cơ sở lý luận của việc xây dựng định hướng chiến lược và giải pháp phát triển
KTNN thông qua việc nghiên cứu vai trò, bản chất, chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động
của KTNN, vấn đề mới là phát triển KTNN Việt Nam trong điều kiện của Nhà nước pháp quyền XHCN mà
nền kinh tế đang chuyển đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế thị trường và cải cách hành chính nhà nước để làm rõ
sự cần thiết khách quan phải xây dựng chiến lược phát triển KTNN.
Chương 2: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của KTNN trong thời gian qua
Chương 2 khái quát quá trình hình thành, phát triển và những kết quả đạt được trong thời gian qua của
KTNN; nêu rõ thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động, nhất là giới thiệu mô hình phát triển KTNN
của một số nước trên thé giới, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm
làm cơ sở cho việc đưa ra những giải pháp ở chương 3.
Chương 3: Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển KTNN Việt Nam
Trên cơ sở định hướng, mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn đề tài đưa ra 7 giải pháp cơ bản và lộ trình cụ
thể để phát triển KTNN Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Kiểm toán nhà nước trở thành một công cụ
mạnh của Nhà nước trong kiểm tra tài chính và tài sản công và yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc
tế. Bảy giải pháp đó là: Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của KTNN, chiến lược phát triển hệ thống
tổ chức bộ máy KTNN, chiến lược nâng cao chất lượng hoạt động KTNN, chiến lược phát triển toàn diện
các loại hình kiểm toán, chiến lược ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kiểm toán, chiến lược
hội nhập và hợp tác quốc tế, chiến lược phát triển cơ sở vật chất./.
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NN04.2004
NHÁNH 4: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM
Chủ nhiệm đề tài:

PGS, TS. Ngô Thế Chi
CN. Bùi Văn Mai
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Thư ký đề tài:
CN. Vương Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá thực trạng các vấn đề về kiểm toán độc lập ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với
kiểm toán trong thời gian tới trong tiến trình phát triển đất nước;
- Xây dựng những định hướng chiến lược và những giải pháp phát triển kiểm toán độc lập ở nước ta
trong thời gian tới;
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán độc lập
Chương 1 đã làm rõ bản chất, chức năng của kiểm toán độc lập; Mối quan hệ giữa kiểm toán độc lập với
kiểm toán nội bộ và kiểm toán nhà nước; Vai trò của Kiểm toán độc lập; Sự ra đời và phát triển của Kiểm
toán độc lập. Đề tài đã đánh giá vai trò của Kiểm toán độc lập đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và những vấn đề lý luận chung về địa vị và trách nhiệm pháp lý của các tổ chức kiểm toán
độc lập, quản lý chuyên môn và QLNN về hoạt động kiểm toán độc lập; Quản lý và kiểm soát chất lượng
của Kiểm toán độc lập…
Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển Hệ thống kiểm toán độc lập ở Việt Nam
Chương 2 đã khái quát về sự ra đời và phát triển của Kiểm toán độc lập ở Việt Nam; Phân tích thực trạng
các quy định pháp lý liên quan đến kiểm toán độc lập ở Việt Nam; Thực trạng về cầu đối với Kiểm toán độc
lập ở Việt Nam; Thực trạng tổ chức, hoạt động và quản lý của kiểm toán độc lập ở Việt Nam; Thực trạng
đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán... Đề tài đã đánh giá những mặt đã làm được, chỉ ra những hạn chế của
hoạt động kiểm toán độc lập và nguyên nhân của các hạn chế (Khung pháp lý, hội nghề nghiệp chưa thật sự
phát triển đủ mạnh, chưa có quy định hợp lý về chính sách giá phí dịch vụ…)
Chương 3: Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển kiểm toán độc lập ở Việt Nam
Đề tài đã nêu mục tiêu, định hướng và các giải pháp phát triển kiểm toán độc lập ở Việt Nam bao gồm
giải pháp phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty kiểm toán độc lập, giải pháp
hoàn thiện và phát triển tổ chức các công ty kiểm toán, giải pháp nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp
của KTV, giải pháp kiểm soát chất lượng và xử lý vi phạm trong kiểm toán, giải pháp hoàn thiện và nâng
cao quản lý nhà nước và quản lý nghề nghiệp. Để đưa các giải pháp vào áp dụng trong hoạt động thực tiễn,
đề tài cũng đã nêu điều kiện và lộ trình thực hiện cụ thể./.
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NN05.2004
NHÁNH 5: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ở VIỆT NAM
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Đình Hựu
Phó Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Đoàn Xuân Tiên
Thư ký đề tài: Ths. Dương Đình Ngọc
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm toán nội bộ;
- Khảo sát, đánh giá thực trạng về kiểm toán nội bộ trong các đơn vị ở nước ta thời gian qua;
- Xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển kiểm toán nội bộ ở Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán nội bộ
Chương 1 đã làm sáng tỏ bản chất; vai trò; mục đích và phạm vi; sự độc lập, trách nhiệm và quyền hạn;
Nội dung và phương pháp kỹ thuật; Lịch sử hình thành và phát triển của Kiểm toán nội bộ. Đề tài đã làm rõ
tổ chức kiểm toán nội bộ trong đơn vị như tổ chức công tác kiểm toán nội bộ, tổ chức bộ máy kiểm toán nội
bộ, chuẩn mực kiểm toán nội bộ, phân loại kiểm toán theo tổ chức bộ máy kiểm toán. Đề tài đã chỉ ra mối
quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và các bộ phận khác trong đơn vị; quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và hệ thống
kiểm soát nội bộ; quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên bên ngoài; Các nhân tố ảnh hưởng tới
tổ chức kiểm toán nội bộ như những vấn đề về tính độc lập của kiểm toán nội bộ, việc sử dụng quần chúng
một cách có hiệu quả, kiểm toán viên nội bộ, yếu tố về thực hành nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, phạm vi
kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán, chi phí kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ…)
Chương 2: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ ở các đơn vị trong những năm qua
Chương 2 đã chỉ ra sau 8 năm hoạt động, kiểm toán nội bộ đã không ngừng cải tiến và hoàn thiện cả về
các văn bản quy định của Nhà nước (Bộ, ngành), mô hình tổ chức, nội dung, phạm vi, hiệu quả hoạt động
ở các đơn vị (cụ thể điển hình ở các doanh nghiệp nhà nước).
Tuy nhiên, đề tài cũng chỉ ra rằng mô hình tổ chức, nội dung và hiệu quả hoạt động của kiểm toán nội
bộ ở các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế và bất cập cần được tiếp tục cải tiến và hoàn thiện. Hạn chế và
tồn tại của kiểm toán nội bộ thời gian qua xuất phát từ các nguyên nhân môi trường chung, sự nhận thức
vai trò, vị trí của kiểm toán nội bộ đối với một đơn vị; Nguyên nhân về mô hình tổ chức các Tổng công ty,
doanh nghiệp nhà nước, cơ chế quản lý và điều hành các DNNN; nguyên nhân chủ quan bản thân các doanh
nghiệp (trình độ, nhận thức, đội ngũ, sự quan tâm hiệu quả hoạt động và quản lý…)
Đề tài cũng đã tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, cùng với xu hướng cần thiết tất yếu
khách quan và sự phát triển của kiểm toán nội bộ trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam,
không phân biệt các DNNN hay các loại hình DN khác, cần thiết phải lựa chọn mô hình tổ chức kiểm toán
nội bộ phù hợp, bổ sung nội dung, cải tiến trình tự và phương pháp kiểm toán cho hiệu quả là điều rất cần
thiết, điều đó xuất phát trước hết “tự thân” mỗi doanh nghiệp.
Chương 3: Chiến lược và giải pháp phát triển kiểm toán nội bộ ở các đơn vị
Đề tài đã nêu định hướng chiến lược phát triển kiểm toán nội bộ và các giải pháp phát triển kiểm toán
nội bộ ở Việt Nam như nâng cao nhận thức về kiểm toán nội bộ; Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về
kiểm toán nội bộ; Hoàn thiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm toán nội bộ; Hoàn thiện mô
hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nội bộ; Tổ chức đào tạo, điều kiện hành nghề, cấp chứng
chỉ hành nghề kiểm toán nội bộ; Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội
bộ… Để kiểm toán nội bộ phát triển đúng hướng và từng bước vững chắc, đề tài cũng đã đưa ra điều kiện
và lộ trình thực hiện phù hợp./.
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NN06.2004
NHÁNH 6: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC
PHÂN ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ XÁC LẬP MỐI
QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG KIỂM TOÁN VỚI THANH
TRA NHÀ NƯỚC VÀ THANH TRA TÀI CHÍNH
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Hài
Đồng chủ nhiệm: TS. Thang Văn Phúc
Phó Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Bùi Thế Vĩnh
Thư ký đề tài: Ths. Ngô Thu Thủy
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm toán, thanh tra;
- Khảo sát, đánh giá thực trạng về Thanh tra và Kiểm toán nhà nước thời gian qua;
- Đề xuất các giải pháp phân định chức năng, nhiệm vụ và xác lập mối quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước,
với thanh tra Nhà nước, Thanh tra tài chính.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong quản lý nhà nước
Đề tài đã làm rõ bản chất của quản lý nhà nước; chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại trong quản lý nhà nước và
cần tiếp tục đổi mới, cải cách hoạt động và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Chương 1 cũng
đã làm nổi bật vai trò của thanh tra, kiểm toán trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và những
nguyên tắc cơ bản về tổ chức hệ thống thanh tra, kiểm toán trong quản lý nhà nước. Những nguyên tắc đó
là phải đảm bảo yêu cầu tăng cường quyền lực Nhà nước và tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài
chính công; Phải đảm bảo tính thống nhất và hệ thống giữa các phân hệ quản lý; Phải đảm bảo điều kiện
nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan kiểm tra, kiểm soát Nhà nước.
Chương 2: Thực trạng về phân định chức năng, nhiệm vụ và xác lập mối quan hệ giữa hệ thống kiểm
toán với thanh tra Nhà nước và thanh tra tài chính
Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng việc phân định về mặt pháp lý và thực tiễn chức năng, nhiệm vụ
và mối quan hệ giữa hệ thống kiểm toán với thanh tra nhà nước và thanh tra tài chính là nhiệm vụ quan trọng
để làm cơ sở cho việc đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện. Đề tài đã chỉ ra còn có sự trùng lắp trong
quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra nhà nước và hoạt động Kiểm toán nhà nước trong kiểm tra
việc tuân thủ pháp luật về tài chính; Hoạt động thanh tra nhà nước và hoạt động KTNN chưa hoàn toàn được
thực hiện theo đúng bản chất đã được pháp luật quy định; Chưa đảm bảo được tính độc lập cho cơ quan giải
quyết khiếu nại, tố cáo nên hiệu quả hoạt động khiếu nại, tố cáo chưa cao; Việc tổ chức hệ thống thanh tra
chuyên ngành tài chính có những bất cập cần được xem xét khắc phục; Chưa có cơ chế phối hợp trong thực
hiện và sử dụng kết quả của nhau giữa thanh tra Chính phủ, thanh tra tài chính và Kiểm toán nhà nước…
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện việc phân định chức năng, nhiệm vụ và xác lập mối quan hệ
giữa hệ thống KTNN với thanh tra nhà nước và thanh tra tài chính
Đề tài đã nêu một số quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện việc phân định chức năng, nhiệm vụ và xác
lập mối quan hệ giữa hệ thống Kiểm toán nhà nước với Thanh tra nhà nước và Thanh tra tài chính, đồng
thời, đề tài cũng đã chỉ ra rằng đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Kiểm toán nhà nước, Thanh tra
Chính phủ, Thanh tra Tài chính là một quá trình và về nguyên tắc quá trình này đòi hỏi phải luôn luôn hoàn
thiện, đáp ứng yêu cầu tình hình phát triển thực tế đặt ra giữa chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước,
Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tài chính./.
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NN07.2004
NHÁNH 7: THỰC TRẠNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN HỆ
THỐNG KIỂM TOÁN TẠI CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA
TỔ CHỨC INTOSAI
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phan Thanh Sáu
Thư ký đề tài: CN. Đỗ Ánh Tuyết
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức, cơ chế hoạt động của các phân hệ kiểm toán,
bao gồm Kiểm toán nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ tại các quốc gia thành viên
của INTOSAI;
- Rút ra xu thế phát triển các phân hệ kiểm toán tại các quốc gia thành viên của INTOSAI;
- Đề xuất những giải pháp và phương pháp cụ thể để hoàn thiện về tổ chức, cơ chế hoạt động của Hệ
thống kiểm toán ở Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Thực trạng và xu thế phát triển các mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động kiểm toán tại các
nước thành viên của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI)
Đề tài đã khái quát về vai trò, xu thế phát triển kiểm toán các nước trên thế giới; Giới thiệu mục đích và
cương lĩnh hoạt động tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao INTOSAI; Vai trò của hệ thống kiểm
toán tại các nước thành viên của INTOSAI; Bản chất, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán
các nước thành viên INTOSAI; Làm rõ mối quan hệ giữa kiểm toán thuộc các mô hình các nước thành viên
INTOSAI với Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp, các cơ quan Bộ, ngành, hệ thống thanh tra, kiểm tra,
kiểm soát của Nhà nước, các hoạt động kinh tế…
Chương 2: Phân tích thực trạng và xu thế phát triển Kiểm toán nhà nước của một số nước điển hình
Đề tài đã phân tích thực trạng và xu thế phát triển KTNN các nước thành viên của INTOSAI (KTNN
Cộng hòa Liên bang Đức, Kiểm toán Trung Quốc, Ủy ban kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc, Tòa thẩm kế
Cộng hòa Pháp); Quá trình hình thành và phát triển tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ trên thế
giới…
Chương 3: Những kinh nghiệm rút ra cho hệ thống kiểm toán Việt Nam
Đề tài đã chỉ ra những đặc thù về thể chế Nhà nước ảnh hưởng đến mô hình, tổ chức và cơ chế hoạt động
của kiểm toán Việt Nam; Những bài học kinh nghiệm từ kết quả nghiên cứu có thể vận dụng vào mô hình
xây dựng, phát triển hệ thống kiểm toán Việt Nam (Giải pháp phát triển đối với KTNN Việt Nam, kiểm
toán độc lập, kiểm toán nội bộ). Đề tài cũng đã đưa ra những kiến nghị, điều kiện xây dựng và hoàn thiện
mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động hệ thống kiểm toán Việt Nam./.
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NN08.2004
NHÁNH 8: VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ
NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM SÁT
CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Đặng Văn Thanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Đình Thăng
Thư ký đề tài: TS. Nguyễn Thanh Mai
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND và sự cần thiết sử dụng công
cụ KTNN trong việc trợ giúp Quốc hội và HĐND;
- Xác định vai trò, vị trí của KTNN trong sự tương xứng và phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ hỗ trợ thực
hiện chức năng giám sát của Quốc hội và HĐND;
- Đề xuất những giải pháp và đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao vai trò và khẳng định được vị trí
phù hợp của KTNN trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát của Quốc hội và HĐND.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học về nâng cao vai trò, vị trí của KTNN trong việc thực hiện chức năng giám
sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Đề tài làm rõ một số nhận thức chung về Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Địa vị pháp lý, chức
năng nhiệm vụ và mô hình của các cơ quan KTNN tại các nước và các quốc gia trên thế giới; Vai trò của
KTNN trong việc hỗ trợ các cơ quan lập pháp giám sát hoạt động NSNN ở các nước có nền kinh tế thị
trường. Từ kinh nghiệm của các nước nhất là những nước có nền kinh tế thị trường phát triển trên thế giới,
đề tài đã chỉ ra KTNN có thể thực hiện vai trò của mình trong quản lý NSNN thông qua một số nội dung như
KTNN thực hiện kiểm toán và cung cấp thông tin cho Quốc hội trong việc phê chuẩn quyết toán NSNN;
KTNN góp phần quan trọng trong việc lập, quyết định dự toán NSNN hàng năm; KTNN trợ giúp Chính
phủ, Quốc hội trong việc xem xét quyết định các phương án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của
Quốc gia; KTNN tham gia với Quốc hội trong việc quyết định các chính sách về tài chính ngân sách, trong
việc ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính, ngân sách; KTNN cung cấp các thông tin dữ
liệu cho các cơ quan quản lý phục vụ tốt hơn công tác quản lý NSNN.
Chương 2: Thực trạng hoạt động giám sát NSNN của Quốc hội và HĐND các cấp và vai trò hỗ trợ
của KTNN
Đề tài đã phân tích thực trạng hoạt động giám sát NSNN của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp,
chỉ ra một số vướng mắc, bất cập trong cơ chế, quy trình giám sát hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực
tài chính nhà nước. Đề tài cũng đã đánh giá vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện chức
năng giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua thực tế hoạt động của KTNN, chỉ ra những mặt tích
cực,hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế.
Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của KTNN trong việc thực hiện chức
năng giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Đề tài đã làm rõ quan điểm nâng cao vai trò, vị trí của KTNN trong hoạt động giám sát của Quốc hội
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và Hội đồng nhân dân các cấp và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò, vị trí của KTNN trong
hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân như hoàn thiện quy trình, cơ chế, chính sách và tổ
chức thực hiện hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực Tài chính Nhà nước;
Phát triển hoạt động của KTNN phù hợp với nội dung hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nâng
cao chất lượng, tính chính xác, trung thực và khách quan của Báo cáo kết quả kiểm toán của KTNN; Hoàn
thiện môi trường pháp lý và đảm bảo nguyên tắc độc lập trong hoạt động kiểm toán của KTNN; Xây dựng
mối quan hệ và cơ chế phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa KTNN với Quốc hội và HĐND; Nâng
cao chất lượng công tác đào tạo tuyển dụng KTV và tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động KTNN;
Bảo đảm kinh phí hoạt động cho KTNN và chế độ đãi ngộ phù hợp với đặc thù hoạt động kiểm toán của
KTV KTNN. Đề tài khẳng định nếu triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp trên cùng với việc
tăng cường và duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, HĐND chắc chắn hoạt động
KTNN sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, của Quốc hội trong lĩnh vực tài
chính ngân sách./.
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B01.2004
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM
TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN
THỰC HIỆN LUẬT NSNN SỬA ĐỔI
Chủ nhiệm đề tài: GS, TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Quyết Thắng
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Hữu Phúc
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Ngân sách nhà nước
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận về đổi mới công tác kiểm toán NSNN, phân tích những yêu cầu
đặt ra đối với hoạt động kiểm toán NSNN trong điều kiện Luật NSNN sửa đổi;
Phân tích và đánh giá thực tiễn công tác kiểm toán NSNN của KTNN Việt Nam hiện nay;
Định hướng và đề xuất những giải pháp đổi mới công tác kiểm toán NSNN trong điều kiện Luật NSNN
sửa đổi.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đổi mới công tác kiểm toán NSNN trong điều kiện thực hiện Luật NSNN
sửa đổi
Chương 1 làm rõ khái niệm chu trình NSNN, ba khâu của chu trình NSNN; Vai trò của việc kiểm tra,
giám sát chu trình ngân sách; Những vấn đề sửa đổi của Luật NSNN ảnh hưởng đến công tác kiểm toán...
đồng thời làm rõ những quan điểm và nguyên tắc xây dựng Luật NSNN sửa đổi (Luật NSNN năm 2002);
Những nội dung cơ bản của Luật NSNN sửa đổi và tác động, ảnh hưởng của Luật NSNN sửa đổi đến công
tác kiểm toán NSNN các cấp.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán NSNN của KTNN Việt Nam và một số kinh nghiệm của
nước ngoài
Chương 2 đã phân tích thực trạng công tác kiểm toán NSNN trong thời gian qua; Làm rõ đối tượng
của kiểm toán NSNN; Các đơn vị thực hiện kiểm toán NSNN; Những quy định về kiểm toán NSNN, Kế
hoạch kiểm toán NSNN hàng năm và báo cáo kết quả kiểm toán của KTNN; Thực hiện quy trình kiểm toán
NSNN... Đề tài cũng đã chỉ ra những bất cập và hạn chế của công tác kiểm toán NSNN hiện nay và nguyên
nhân của những bất cập, hạn chế đó; Tham khảo kinh nghiệm kiểm toán NSNN của một số nước trên thế
giới như KTNN Cộng hòa Liên bang Đức, KTNN Malaysia…
Chương 3: Định hướng và giải pháp đổi mới công tác kiểm toán ngân sách nhà nước trong điều kiện
thực hiện Luật NSNN sửa đổi
Chương 3 nêu định hướng và đề xuất các giải pháp đổi mới công tác kiểm toán NSNN trong điều kiện
thực hiện Luật NSNN sửa đổi. Các giải pháp đổi mới công tác kiểm toán NSNN trong điều kiện Luật NSNN
sửa đổi đã được cụ thể từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, giai đoạn thực hiện kiểm toán, giai đoạn lập báo
cáo kiểm toán, giai đoạn kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
Để đưa các giải pháp vào áp dụng trong hoạt động thực tiễn, đề tài đã đưa ra các điều kiện cần thiết để
đổi mới và nâng cao chất lượng kiểm toán NSNN, đáp ứng yêu cầu của Luật NSNN sửa đổi đối với công
tác kiểm toán NSNN các cấp./.
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B02.2004
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG KIỂM TOÁN
ĐIỀU TRA TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY CỦA KIỂM
TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Đình Hựu
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Văn Chương
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Khả Minh
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Làm rõ các vấn đề lý luận về các sai phạm và dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý và điều hành NSNN,
tội phạm kinh tế và các quy định của pháp luật đối với tội phạm kinh tế, sự cần thiết khách quan và tác dụng
của kiểm toán điều tra trong điều kiện thực tế ở Việt Nam;
Nghiên cứu thực trạng vấn đề kiểm tra, điều tra các vi phạm về quản lý, điều hành kinh tế trong điều
kiện nền kinh tế thị trường của Việt Nam, kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và thế giới về kiểm
toán điều tra từ đó đúc rút các bài học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam;
Xác định phương hướng, mô hình, nội dung và phương pháp kiểm toán điều tra, quy trình tiến hành kiểm
toán điều tra và những điều kiện để thực hiện.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Nhận thức chung về kiểm toán điều tra
Trong Chương 1, đề tài đã khái quát về phát triển của khoa học điều tra ở Việt Nam; Làm rõ khái niệm
và ý nghĩa phương pháp luận của học thuyết chung về khoa học điều tra; Nội dung và cấu trúc của khoa học
điều tra; Chức năng của khoa học điều tra; Nhiệm vụ của khoa học điều tra; Những nguyên tắc cơ bản của
điều tra kinh tế; Những quy luật hiện thực khách quan của điều tra.
Đề tài cũng đã chỉ ra một số loại tội phạm kinh tế được quy định trong luật pháp mà kiểm toán điều tra
cần nắm vững; Gian lận và sai sót trong quản lý và điều hành kinh tế; Khiếu nại, tố cáo có liên quan đến
hoạt động kiểm toán; Sự giống và khác nhau giữa hoạt động kiểm toán điều tra và điều tra hình sự; Sự cần
thiết, tiêu chí của kiểm toán điều tra…
Chương 2: Thực trạng áp dụng các phương pháp kiểm toán điều tra ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế
Đề tài đã phân tích thực trạng về vi phạm và dấu hiệu vi phạm kinh tế (các dấu hiệu vi phạm tiềm ẩn,
các sai phạm được các cá nhân, tổ chức phát hiện, các vi phạm phát hiện qua kiểm toán); Các vi phạm được
phát hiện từ cuộc kiểm toán BCTC đòi hỏi phải tiến hành kiểm toán điều tra; Những hạn chế trong cuộc
kiểm toán BCTC do chưa kiểm toán điều tra; Kinh nghiệm kiểm toán điều tra của một số nước và những
bài học kinh nghiệm đối với KTNN Việt Nam.
Chương 3: Xây dựng mô hình, phương pháp và quy trình kiểm toán điều tra của KTNN Việt Nam
Đề tài đã làm sáng tỏ kiểm toán điều tra là một biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu
lực, hiệu quả công tác kiểm toán và uy tín của ngành, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Để xây dựng mô hình kiểm toán điều tra của KTNN Việt Nam thì phải xác định rõ mục tiêu
và yêu cầu của kiểm toán điều tra, xác định chủ thể kiểm toán điều tra, xác định đối tượng kiểm toán điều
tra, nội dung và phạm vi kiểm toán điều tra, xác định thời gian và thời kỳ kiểm toán điều tra, cơ chế phối
hợp trong kiểm toán điều tra, quy trình kiểm toán điều tra.
Đề tài đã đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện kiểm toán điều tra ở Việt Nam bao gồm: Hoàn thiện khuôn
khổ pháp lý và hệ thống các quy định nghiệp vụ cho kiểm toán điều tra; Xác định trách nhiệm của KTNN và các cơ
quan liên quan trong kiểm toán điều tra; Xây dựng quy trình kiểm toán điều tra; Xây dựng phương pháp kiểm toán
điều tra. Để thực hiện kiểm toán điều tra, đề tài cũng chỉ rõ phải có các điều kiện cần thiết về môi trường pháp lý, môi
trường kiểm toán, lực lượng kiểm toán viên, sự phối hợp của các cơ quan hữu trách và điều kiện vật chất đảm bảo./.
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B03.2004
CƠ SỞ KHOA HỌC, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY
DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TIN HỌC
HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Trọng Hanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hữu Thọ
Thư ký đề tài: CN. Đặng Trần Đức
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Luận giải và xác định cơ sở lý thuyết của mô hình TVĐT làm cơ sở định hướng xây dựng TVĐT của KTNN;
Tổng hợp, đánh giá, phân tích hiện trạng thư viện và hiện trạng xây dựng HTTTĐT của KTNN; đồng
thời, khái quát kinh nghiệm của một số cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc xây dựng TVĐT;
Xác lập mô hình và đề xuất các giải pháp về quản lý và công nghệ xây dựng TVĐT trong điều kiện tin
học hóa các hoạt động của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thư viện điện tử
Đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thông tin điện tử: Thông tin và tổ chức hệ thống thông
tin trong QLNN; Thư viện và vai trò của thư viện trong QLNN; Các mô hình tổ chức TVĐT và các nhân tố
tác động đến xây dựng TVĐT trong một cơ quan QLNN. Theo đó, các nhân tố chủ yếu bao gồm cơ cấu tổ
chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước; Cơ chế quản lý tổ chức và hoạt động của cơ quan; Đặc
điểm trong tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn; Mô hình và trình độ ứng dụng CNTT trong cơ quan;
Các quy định về lập, lưu trữ tài liệu, hồ sơ của cơ quan; Môi trường CNTT quốc gia và quốc tế.
Chương 2: Kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong xây dựng thư viện điện tử và thực trạng tổ chức,
hoạt động của thư viện KTNN Việt Nam
Chương 2 đã đưa ra những kinh nghiệm của nước ngoài trong xây dựng thư viện điện tử như khuyến
cáo của UNESCO về xây dựng thư viện điện tử, kinh nghiệm xây dựng thư viện điện tử của Viện Thông
tin Khoa học kỹ thuật Quốc gia Pháp; Kinh nghiệm của một số cơ quan trong nước trong việc xây dựng
thư viện điện tử như Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NACESTI) thuộc Bộ Khoa
học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, kinh nghiệm xây dựng thư
viện điện tử và hệ thống thông tin của Học viện Tài chính. Từ thực tiễn xây dựng thư viện điện tử trong và
ngoài nước, đề tài đã rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở định hướng xây dựng thư viện điện tử của
KTNN về tổ chức bộ máy của thư viện điện tử, phương thức xây dựng và phát triển thư viện điện tử, liên
thông thư viện điện tử, mô hình cấu trúc thư viện điện tử, các giải pháp về CNTT trong xây dựng thư viện
điện tử, phát triển các dịch vụ của thư viện điện tử…
Bên cạnh đó, đề tài đã chỉ ra thực trạng tin học hóa các hoạt động của KTNN, tổ chức quản lý và hoạt
động của thư viện KTNN, thực trạng hoạt động của Kho lưu trữ tài liệu thuộc Văn phòng KTNN và Thư
viện thuộc Trung tâm KH&BDCB, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của việc ứng
dụng CNTT trong hoạt động của KTNN và tổ chức, hoạt động của Thư viện KTNN.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các
hoạt động của KTNN
Đề tài đã nêu định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN và những quan điểm trong xây
dựng thư viện điện tử của KTNN; Mô hình tổ chức thư viện điện tử của KTNN; Các giải pháp xây dựng
thư viện điện tử của KTNN; Lộ trình xây dựng thư viện điện tử… Ngoài ra, đề tài còn đề xuất một số biện
pháp cụ thể (kiến nghị với KTNN) để đảm bảo tính khả thi trong xây dựng thư viện điện tử của KTNN./.
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B04.2004
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC VIỆT NAM
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Văn Bích
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Nhật Thành
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Đình Tuấn
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp luận tạo ra cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kiểm toán
BCTC Ngân hàng Nhà nước do KTNN tiến hành nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kiểm toán của KTNN
trong các lĩnh vực;
Đề xuất những kiến nghị về các điều kiện và giải pháp cơ bản trong việc tổ chức thực hiện quy trình
kiểm toán báo cáo tài chính Ngân hàng Nhà nước nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của các
cuộc kiểm toán do KTNN thực hiện.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận để xây dựng quy trình kiểm toán BCTC Ngân hàng Nhà nước
Chương 1 đã khái quát về hoạt động và BCTC của Ngân hàng Nhà nước (chức năng, nhiệm vụ, tổ chức,
những hoạt động chủ yếu và các rủi ro…); Nội dung và phương pháp kiểm toán BCTC của Ngân hàng Nhà
nước. Đề tài đã chỉ ra hoạt động của Ngân hàng Nhà nước mang tính đặc thù nên sẽ ảnh hưởng đến việc
xây dựng quy trình kiểm toán BCTC và thực hiện kiểm toán BCTC của NHNN. Các kiểm toán viên cần
nhận thức rõ những ảnh hưởng này khi khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, khi xác định nội dung và phương
pháp kiểm toán. Vì vậy, bắt buộc các kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, cân nhắc mức
độ tin cậy kết quả hoạt động của bộ phận này, từ đó có hướng sử dụng các thông tin từ các cuộc kiểm tra,
đánh giá của kiểm soát nội bộ, áp dụng phương pháp chọn mẫu thích hợp, thực hiện các bước phân tích, xác
minh… để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính Ngân hàng nhà nước do KTNN thực
hiện
Đề tài đã khái quát tình hình triển khai kiểm toán BCTC của NHNN thời gian qua; kết quả kiểm toán
báo cáo tài chính của NHNN thời gian qua; Những hạn chế, tồn tại qua 5 năm thực hiện kiểm toán báo cáo
tài chính của NHNN; Thực tiễn kiểm toán BCTC Ngân hàng Trung ương của các nước (Liên bang Đức, Ai
Len) để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm áp dụng vào việc xây dựng quy trình kiểm toán Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam.
Chương 3: Định hướng và giải pháp để xây dựng quy trình kiểm toán BCTC của NHNN
Chương 3 đã đưa ra giải pháp có tính chất định hướng cơ bản để xây dựng quy trình kiểm toán BCTC
Ngân hàng nhà nước do KTNN thực hiện kiểm toán; Đưa ra những điều kiện cần và đủ và đề xuất 7 giải
pháp chính có tính chất định hướng để tổ chức thực hiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính NHNN trong
hoạt động của Kiểm toán nhà nước nhằm đạt được chất lượng và kết quả cao./.
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B05.2004
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THOÁT NGÂN
SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CƠ BẢN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM.
Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Hùng Minh
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Duy Thanh
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Tuấn Anh
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Đầu tư Dự án
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thất thoát, lãng phí, đặc điểm của quá trình đầu tư XDCB,
đồng thời đánh giá thực trạng về thất thoát, lãng phí trong các dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN;
Đánh giá thực trạng của hoạt động kiểm toán đầu tư XDCB của KTNN;
Đề ra một số giải pháp phòng, chống thất thoát, lãng phí NSNN trong hoạt động kiểm toán đầu tư XDCB
của KTNN nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao vai trò vị trí của cơ quan KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Thất thoát NSNN trong đầu tư xây dựng cơ bản và vai trò của KTNN trong việc chống
thất thoát
Chương 1 đã làm rõ khái niệm về đầu tư XDCB và các công trình XDCB; Những đặc điểm chủ yếu của
đầu tư XDCB (đặc điểm sản phẩm xây dựng, đặc điểm chủ yếu của sản xuất xây dựng, đặc điểm của vốn
đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước); Phân tích tình hình đầu tư xây dựng, kết quả đạt được và những tồn
tại… Đề tài đã làm sáng tỏ khái niệm về thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; Các biểu hiện
của thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB; Tác hại của thất thoát, lãng phí cũng như vai trò hết sức quan
trọng của KTNN trong việc kiểm tra tài chính công nói chung và kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ
bản nói riêng.
Chương 2: Thực trạng thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản thời gian qua và hoạt động kiểm
toán các dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN do KTNN tiến hành
Chương 2 đã phân tích thực trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB từ bước chuẩn bị đầu tư, thực
hiện đầu tư đến giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đề tài cũng đã đánh
giá hoạt động của KTNN đối với các dự án đầu tư XDCB trong các năm qua (kết quả kiểm toán, phân tích
nguyên nhân gây ra thất thoát, lãng phí vốn NSNN…) và tham khảo kinh nghiệm kiểm toán của một số
nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm rút ra cho KTNN Việt Nam trong các giải pháp, cách thức phát
hiện thất thoát, lãng phí.
Chương 3: Định hướng và giải pháp tăng cường vai trò của KTNN trong công cuộc chống thất thoát
trong đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN
Đề tài đã nêu quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư
XDCB và các giải pháp chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN. Một số định
hướng và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của KTNN trong việc chống thất thoát bao gồm giải pháp về
chính sách nhân sự và cơ cấu tổ chức; Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho kiểm toán viên; Mở rộng
phạm vi kiểm toán và loại hình kiểm toán; Tiến hành kiểm toán điều tra; Cần sớm tiến hành kiểm toán hoạt
động đối với dự án đầu tư. Để đưa các giải pháp vào ứng dụng trong hoạt động thực tiễn, đề tài đã làm rõ
những điều kiện và lộ trình thực hiện các giải pháp của KTNN./.
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B06.2004
VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ
TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Ngọc Son
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Vinh
Thư ký đề tài: CN. Lê Quang Hưng
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác thẩm định dự toán NSNN Việt
Nam trong đó đi sâu nghiên cứu về vai trò của KTNN trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ này;
Đánh giá thực trạng về công tác thẩm định dự toán ngân sách của KTNN trong thời gian qua;
Đề xuất các giải pháp chủ yếu cho việc nâng cao vai trò của KTNN trong quá trình thẩm định dự toán
NSNN hàng năm.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về thẩm định dự toán NSNN
Đề tài đã làm rõ các khái niệm Ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách, dự toán NSNN; Sự cần thiết
và nội dung thẩm định dự toán NSNN; Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong việc quyết định dự toán
NSNN; Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định dự toán ngân sách địa phương.
Với tư cách là cơ quan chuyên môn hoạt động độc lập trong lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước, mà trọng
tâm là NSNN, Kiểm toán nhà nước sẽ thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu trong việc giúp Quốc hội,
Hội đồng nhân dân trong việc thẩm định dự toán ngân sách hàng năm.
Chương 2: Thực trạng về thẩm định dự toán Ngân sách nhà nước
Trong chương 2, đề tài đã phân tích thực trạng về hoạt động thẩm định dự toán NSNN của nước ta và
thực trạng công tác thẩm định dự toán NSNN của KTNN trong thời gian vừa qua; Tham khảo kinh nghiệm
về thẩm định dự toán NSNN của một số nước trên thế giới...
Chương 3: Những giải pháp nâng cao vai trò của KTNN trong quá trình thẩm định dự toán NSNN
Chương 3 đã nêu những định hướng nâng cao vai trò của KTNN trong thẩm định dự toán NSNN; Xây
dựng các tiêu chí thẩm định dự toán NSNN; Nâng cao vai trò của KTNN trong thẩm định dự toán NSNN;
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thẩm định dự toán ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương; Các điều
kiện cần thiết để nâng cao vai trò của KTNN trong thẩm định dự toán ngân sách./.
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B07.2004
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HỆ
THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM
TOÁN VÀ VIỆC XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU, RỦI RO TRONG
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Võ Huy Tính
Thư ký đề tài: Ths. Phan Trường Giang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nghiên cứu phương pháp đánh giá hệ thống KSNB và
phương pháp xác định tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán;
Đánh giá thực trạng phương pháp, quy trình đánh giá HTKSNB và xác định trọng yếu, rủi ro kiểm toán trong
các cuộc kiểm toán của KTNN trong 10 năm hoạt động, rút ra những mặt đạt được, mặt chưa được để hoàn thiện;
Đề xuất những phương pháp, quy trình và hệ thống các công cụ nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu,
đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đối tượng kiểm toán và việc xác định tính trọng yếu, rủi ro trong
hoạt động kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về phương pháp đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và xác định
tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán
Chương 1 đã làm rõ bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ và tính trọng yếu, rủi ro trong hoạt động
kiểm toán; Sự cần thiết phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và xác định tính trọng yếu, rủi ro trong hoạt
động kiểm toán; Nội dung, phương pháp và trình tự khảo sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt
động của KTNN; Nội dung, phương pháp và trình tự xác định tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong các
cuộc kiểm toán của KTNN.
Chương 2: Thực trạng việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và xác định tính trọng yếu, rủi ro
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Chương 2 đã khái quát đặc điểm tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN với việc đánh giá hệ thống
KSNB của các đơn vị thuộc phạm vi kiểm toán của KTNN; Các quy định, quy trình và phương pháp hiện
hành về đánh giá hệ thống KSNB và xác định tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán của KTNN. Ngoài ra, đề tài
cũng đã phân tích thực trạng việc khảo sát, đánh giá hệ thống KSNB và xác định tính trọng yếu, rủi ro tại
các đơn vị được kiểm toán của KTNN (lĩnh vực kiểm toán ngân sách, lĩnh vực kiểm toán đầu tư XDCB, các
chương trình, dự án, lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước) để từ đó chỉ ra những hạn chế và vấn đề đặt ra trong
việc đánh giá hệ thống KSNB, xác định tính trọng yếu, rủi ro của KTNN. Đề tài đã tham khảo kinh nghiệm
của KTNN một số nước và các tổ chức kiểm toán độc lập trong việc khảo sát, đánh giá hệ thống KSNB và
xác định tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán (KTNN Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, KTNN Ấn Độ, KTNN
Liên Bang Malaysia) và rút ra những bài học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam.
Chương 3: Hoàn thiện nội dung, phương pháp, quy trình khảo sát, đánh giá hệ thống KSNB và xác
định tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán của KTNN
Đề tài đã nêu những định hướng hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và xác định tính trọng
yếu, rủi ro kiểm toán đối với hoạt động của KTNN; Xây dựng và hoàn thiện phương pháp, quy trình, thủ
tục đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của KTNN; Phương pháp và thủ tục xác định tính trọng yếu; Phương
pháp và thủ tục đánh giá rủi ro kiểm toán và kiến nghị các biện pháp tổ chức thực hiện. Đề tài đã đưa ra các
điều kiện gắn liền với quá trình thực hiện các quy trình chuẩn mực và các điều kiện có liên quan khác nhằm
đảm bảo cho các kiến nghị có tính khả thi./.
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B08.2004
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ QUẢN
LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ HỆ
THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT
ĐỘNG KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Hạ Thủy
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Gia Khánh
Thư ký đề tài: Ths. Ngô Thu Thủy
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Xây dựng mô hình hệ thống tin học quản lý CSDL về đơn vị được kiểm toán (đối tượng kiểm toán) và
văn bản pháp quy trong hoạt động kiểm toán trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong KTNN;
Đưa ra các định hướng và giải pháp công nghệ, trang bị, hình thức tổ chức, quản lý các CSDL về đơn vị
được kiểm toán, CSDL về văn bản pháp quy phục vụ cho hoạt động kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc xây dựng hệ quản lý cơ sở dữ liệu về đơn vị được kiểm toán và hệ
thống văn bản pháp quy phục vụ cho hoạt động kiểm toán
Đề tài đã nêu tổng quan về hệ thống thông tin và giới thiệu hệ thống thông tin của KTNN (Khái niệm
về hệ thống thông tin, Tổng quan về hệ thống thông tin KTNN, các bước xây dựng hệ thống thông tin, các
phương pháp phân tích thiết kế, khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ điều hành) ; Hệ thống quản lý cơ sở dữ
liệu về đơn vị được kiểm toán; Hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy phục vụ hoạt động kiểm toán…
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán và văn bản quy phạm
pháp luật của KTNN
Trong chương 2, đề tài đã phân tích thực trạng công tác quản lý cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán
trong KTNN và thực trạng quản lý cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong KTNN (thu thập thông
tin về đơn vị được kiểm toán, việc xử lý và lưu trữ thông tin về đơn vị được kiểm toán, đánh giá chung về
thực trạng công tác quản cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán và văn bản pháp quy trong KTNN, ước tính
khối lượng thông tin cần tin học hóa).
Chương 3: Định hướng và giải pháp xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về đơn vị được kiểm
toán và văn bản pháp quy trong hoạt động kiểm toán
Đề tài đã nêu định hướng đối với việc xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán và
văn bản pháp quy trong KTNN; Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán
và văn bản quy phạm pháp luật; Nội dung và phương pháp đánh giá nghiệm thu hệ thống quản lý cơ sở dữ
liệu về đơn vị được kiểm toán và văn bản pháp quy; Những điều kiện cần thiết để xây dựng hệ thống quản
lý cơ sở dữ liệu về đơn vị được kiểm toán và văn bản pháp quy trong KTNN… Ngoài ra, đề tài đã đưa ra
một số kiến nghị về mặt tổ chức; Về việc lập hồ sơ thầu, lựa chọn nhà thầu; Việc nghiệm thu; Kinh phí; Sự
quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN./.
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B09.2004
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HÌNH THÀNH CHUẨN
MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ
CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: KS. Đỗ Bình Dương
Phó Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Đình Hựu
Thư ký đề tài: CN. Vương Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về đạo đức, chuẩn mực đạo đức và văn hóa nghề nghiệp củaKiểm
toán viên và sự cần thiết phải xây dựng Chuẩn mực đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của Kiểm toán viên
nhà nước;
Đánh giá thực trạng đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước;
Đề xuất mô hình xây dựng các Chuẩn mực đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của Kiểm toán viên Nhà
nước; Đề xuất những giải pháp, những điều kiện để đảm bảo tính khả thi của Chuẩn mực đạo đức và văn
hóa nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà
nước
Đề tài đã làm rõ khái niệm của đạo đức và đạo đức công chức, Đạo đức Kiểm toán viên nhà nước và
làm rõ mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật và chức năng của chúng. Chương 1 cũng đã làm sáng tỏ khái
niệm về văn hóa và văn hóa nghề nghiệp; Những nội dung cơ bản của văn hóa ứng xử; Con đường hình
thành văn hóa ứng xử, đạo đức và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước; Yêu cầu và nội dung
văn hóa ứng xử, nội dung đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên nhà nước; Sự cần thiết phải xây dựng chuẩn
mực đạo đức và văn hóa nghề nghiệp kiểm toán viên nhà nước…
Chương 2: Thực trạng đạo đức, văn hóa nghề nghiệp của Kiểm toán viên Nhà nước và định hướng,
giải pháp xây dựng Chuẩn mực đạo đức và văn hóa nghề nghiệp kiểm toán viên nhà nước
Chương 2 đã khái quát tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; Thực trạng đạo đức nghề nghiệp
của kiểm toán viên nhà nước và đánh giá Kiểm toán nhà nước đã thiết lập nhiều cơ chế kiểm soát chất lượng
hoạt động kiểm toán, kiểm soát trách nhiệm kiểm toán viên, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên
khá hiệu quả, kể cả trước, trong và sau từng cuộc kiểm toán.
Đề tài đã nêu định hướng xây dựng chuẩn mực đạo đức và văn hóa nghề nghiệp kiểm toán viên nhà nước
và nội dung chuẩn mực đạo đức và văn hóa nghề nghiệp của KTVNN (Nội dung quy tắc ứng xử và đạo đức
nghề nghiệp của KTV KTNN Việt Nam, Chuẩn mực đạo đức của KTV KTNN Việt Nam).
Trong chương này, đề tài đã đề ra các giải pháp xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức và văn hóa
nghề nghiệp của KTVNN như hoàn thiện các quy định pháp lý, hệ thống chuẩn mực Kiểm toán nhà nước,
trong đó có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp KTV nhà nước; Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hoạt động
kiểm toán; Hoàn thiện các quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp kiểm
toán viên của KTVNN; Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực nghiệp vụ kiểm toán
viên nhà nước; Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, chế độ trách nhiệm và chế độ thưởng phạt; Tăng cường kỷ luật
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp kiểm toán…/.
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CS01.2004
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Vương Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài được nghiên cứu nhằm tiếp cận các mục tiêu sau:
- Nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động NCKH, về kế hoạch NCKH và công tác
tổ chức xây dựng kế hoạch NCKH của KTNN;
- Đánh giá thực trạng hoạt động NCKH và công tác xây dựng kế hoạch NCKH của KTNN sau 10 năm
hoạt động; rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc định hướng và đề xuất các giải pháp đổi
mới công tác xây dựng kế hoạch NCKH của KTNN;
- Xây dựng định hướng và đề xuất các giải pháp đổi mới công tác xây dựng kế hoạch NCKH của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về hoạt động NCKH và công tác xây dựng kế hoạch NCKH của
KTNN
Chương 1 đã làm rõ vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển của Kiểm toán nhà
nước; Khái niệm, nội dung và yêu cầu của kế hoạch nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước; Công
tác xây dựng kế hoạch NCKH và nội dung đổi mới công tác xây dựng kế hoạch NCKH của Kiểm toán nhà
nước… Đề tài đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới công tác xây dựng kế hoạch NCKH của KTNN gồm nội
dung tổ chức và quản lý hoạt độngNCKH của KTNN; Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công
nghệ, các quy định về công tác kế hoạch hóa hoạt động KHCN của Nhà nước; Các quy định của KTNN về
công tác xây dựng kế hoạch NCKH; Việc phân công chuyên môn hóa công tác xây dựng kế hoạch NCKH
và chất lượng cán bộ tham gia xây dựng kế hoạch NCKH. Ngoài ra, chương 1 cũng đã làm rõ nội dung và
yêu cầu của việc đổi mới công tác xây dựng kế hoạch NCKH của KTNN.
Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch NCKH của KTNN
Chương 2 đã chỉ ra những căn cứ pháp lý cho việc tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động
NCKH; Khái quát về công tác tổ chức, quản lý hoạt động NCKH; Khái quát hoạt động NCKH của KTNN
sau 10 năm thành lập. Đề tài đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng kế hoạch NCKH
và những hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế, sự cần thiết phải đổi mới công tác xây dựng kế hoạch
NCKH.
Chương 3: Định hướng và giải pháp đổi mới công tác xây dựng kế hoạch NCKH của KTNN
Chương 3 đã đề cập đến các nguyên tắc đổi mới công tác xây dựng kế hoạch NCKH; Định hướng đổi
mới công tác xây dựng kế hoạch NCKH và một số giải pháp đổi mới công tác xây dựng kế hoạch NCKH
(hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch NCKH; Quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, các đơn
vị trong công tác xây dựng kế hoạch NCKH; Quy định trình tự phối hợp giữa các tổ chức, các đơn vị trong
việc thực hiện Quy trình xây dựng kế hoạch NCKH phù hợp yêu cầu xây dựng từng loại hình kế hoạch
NCKH; Đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quản lý khoa học và công nghệ để
thực hiện nhiệm vụ chủ trì xây dựng kế hoạch NCKH; Tăng cường vai trò của Hội đồng khoa học KTNN
trong công tác xây dựng kế hoạch NCKH; Giải pháp tổ chức thực hiện việc đổi mới công tác xây dựng kế
hoạch NCKH./.
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CS02.2004
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU NGÂN
SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ SỰ
NGHIỆP CÓ THU CỦA KTNN CÁC KHU VỰC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Thanh Nhã
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực IV
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về vị trí, vai trò và đặc điểm quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu
trong hệ thống ngân sách nhà nước và vai trò của KTNN trong chống thất thu tại các đơn vị sự nghiệp có thu;
- Đánh giá thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu và thực trạng kiểm toán các đơn vị sự
nghiệp có thu trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương trong thời gian qua. Tổng kết những hạn chế,
bất cập cả trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu và hoạt động của KTNN ảnh hưởng trực tiếp
đến thất thu NSNN;
- Trên cơ sở đánh giá về thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu, thực trạng công tác kiểm
toán, đề tài đưa ra các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước trong kiểm toán tại các đơn vị sự
nghiệp có thu.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Đặc điểm quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu và vai trò của Kiểm toán nhà
nước trong chống thất thu tại các đơn vị sự nghiệp có thu
Chương 1 làm rõ vị trí, vai trò của đơn vị sự nghiệp có thu trong hệ thống ngân sách nhà nước; Thất
thu ngân sách nhà nước và những hình thức biểu hiện cụ thể trong các đơn vị sự nghiệp có thu; Vai trò của
KTNN trong chống thất thu ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp có thu và những vấn đề đặt ra nhằm nâng
cao năng lực chống thất thu ngân sách trong hoạt động kiểm toán của đơn vị sự nghiệp có thu.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có thu trong các cuộc kiểm toán ngân sách
địa phương trong thời gian qua
Đề tài đã đánh giá tình hình quản lý, khai thác và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí và các nguồn thu
khác tại các đơn vị sự nghiệp có thu hiện nay và tình hình chấp hành chế độ thu – nộp, ghi thu – ghi chi
ngân sách nhà nước; Những bất cập trong cơ chế, chính sách ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp có thu (bất cập trong hoạt động của các đơn vị; bất cập trong công tác quản lý; bất cập trong cơ chế,
chính sách, chế độ nhà nước).
Đề tài cũng đánh giá thực trạng hoạt động kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có thu: Phạm vi, đối tượng và nội
dung kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu; Các phương pháp kiểm toán chủ yếu hiện nay; Năng lực, trình
độ của kiểm toán viên trong lĩnh vực kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có thu; Một số kết quả kiểm toán các đơn
vị sự nghiệp có thu. Chương 2 cũng chỉ ra những hạn chế của KTNN trực tiếp tác động đến chống thất thu từ
công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, công tác thực hiện kiểm toán đến kết thúc và lập báo cáo kiểm toán.
Chương 3: Những giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước trong kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có thu
Đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động các đơn vị sự nghiệp có thu như hoàn
thiện cơ sở pháp lý và giải quyết các bất cập trong cơ chế hoạt động, chế độ tài chính của các đơn vị sự
nghiệp có thu; Hoàn thiện chế độ kế toán của đơn vị sự nghiệp có thu; Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội
bộ tại các đơn vị sự nghiệp có thu… Chương 3 đã làm sáng tỏ sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa
KTNN với các cơ quan trong việc chống thất thu; Các giải pháp chống thất thu ngân sách trong hoạt động
kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có thu (Hoàn thiện cơ sở pháp lý; Hoàn thiện các vấn đề về nội dung, phạm
vi kiểm toán; Đổi mới phương pháp kiểm toán; Nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức hành nghề của kiểm
toán viên và tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kiểm toán; Tăng cường công tác kiểm tra việc
thực hiện các kiến nghị của KTNN; và một số giải pháp khác…)./.
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CS03.2004
ỨNG DỤNG QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT
BÁO CÁO KIỂM TOÁN TRONG NỘI BỘ KTNN KHU VỰC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Đinh Kế Thuật
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực I
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập, thẩm định và xét duyệt báo cáo kiểm toán;
Đề xuất các kiến nghị và giải pháp để vận dụng Quy trình lập, thẩm định và xét duyệt báo cáo kiểm toán
để xây dựng các bước tiến hành lập, thẩm định, xét duyệt báo cáo kiểm toán tại KTNN khu vực.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác lập, thẩm định và xét duyệt báo cáo kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ một số khái niệm cơ bản về báo cáo kiểm toán; Vị trí, mục tiêu, ý nghĩa
của báo cáo kiểm toán trong Quy trình KTNN; Các cơ sở, tiêu chí đánh giá chất lượng của báo cáo kiểm
toán; Quy trình và nguyên tắc lập, thẩm định và xét duyệt báo cáo kiểm toán của KTNN; Sự cần thiết và
tính khả thi trong việc ứng dụng quy trình lập, thẩm định, xét duyệt báo cáo kiểm toán trong nội bộ KTNN
khu vực.
Chương 2: Thực trạng công tác lập, thẩm định và xét duyệt báo cáo kiểm toán tại KTNN khu vực
Đề tài đã làm rõ đặc điểm hoạt động kiểm toán tại KTNN khu vực (Mục tiêu kiểm toán tại KTNN khu
vực, Đặc điểm chủ yếu kiểm toán NSĐP) và đánh giá thực trạng quá trình lập, thẩm định, xét duyệt báo cáo
kiểm toán từ khâu lập dự thảo báo cáo kiểm toán, Khâu trình duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán, Thông qua
dự thảo báo cáo kiểm toán với địa phương được kiểm toán), chỉ ra Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
trong công tác lập, thẩm định và xét duyệt báo cáo kiểm toán.
Chương 3: Giải pháp áp dụng và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và xét duyệt báo cáo
kiểm toán tại KTNN khu vực
Đề tài đã nêu giải pháp hoàn thiện trong các bước của quy trình lập báo cáo kiểm toán (Tổ chức Đoàn
kiểm toán, tổ kiểm toán; Tổ chức Tổ biên tập dự thảo báo cáo kiểm toán và Hội đồng thẩm định cấp Vụ;
Tăng cường phối hợp với UBND và HĐND; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lập
dự thảo báo cáo kiểm toán; Hoàn thiện tổ chức bộ máy KTNN khu vực và chính sách sử dụng cán bộ;
Hoàn thiện việc trình duyệt báo cáo kiểm toán; Hoàn thiện trong việc thông báo kết quả kiểm toán với địa
phương được kiểm toán; Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp kiểm soát và thống nhất trình
tự, phương pháp thực hiện công tác lập, thẩm định, xét duyệt báo cáo kiểm toán) và một số kiến nghị để
nâng cao công tác lập, thẩm định, xét duyệt báo cáo kiểm toán đối với từng cuộc kiểm toán./.
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CS05.2004
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KIỂM TOÁN CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG KIỂM
TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Khắc Xương
Đơn vị chủ trì: KTNN Đầu tư Dự án
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Nghiên cứu đặc điểm, tính phức tạp trong quản lý ĐTXDCB và các loại Ban QLDA;
Nhận diện rõ được thực trạng chi phí BQLDA là một bộ phận trong chi ĐTXDCB và để kiểm toán dự
án đầu tư XDCB cần kiểm toán chi phí BQLDA;
Trên cơ sở lý luận, thực trạng công tác kiểm toán các dự án ĐTXDCB đưa ra định hướng và giải pháp
hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí BQLDA phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác kiểm toán chi phí Ban QLDA trong kiểm toán các dự án đầu
tư XDCB
Chương 1 đã nêu khái niệm, đặc điểm, việc phân loại và các hình thức quản lý dự án đầu tư XDCB và
chi phí Ban QLDA; Chế độ tài chính kế toán hiện hành trong quản lý chi phí Ban QLDA (Quy định của
Nhà nước về chi phí Ban QLDA qua các thời kỳ, chế độ tài chính kế toán hiện hành về chi phí Ban QLDA).
Đề tài đã chỉ ra những tồn tại trong lĩnh vực XDCB và vai trò của KTNN; Tính đặc thù trong hoạt động
của Ban QLDA và những vấn đề đặt ra đối với công tác kiểm toán chi phí Ban QLDA trong một cuộc kiểm
toán dự án đầu tư XDCB; Sự cần thiết phải thực hiện nâng cao chất lượng và hoàn thiện công tác kiểm toán
chi phí Ban QLDA.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán chi phí Ban QLDA đầu tư XDCB
Chương 2 đã khái quát tình hình thực hiện kiểm toán các dự án đầu tư XDCB (Các dự án đầu tư XDCB
đã được Kiểm toán đầu tư dự án thực hiện, các loại Ban quản lý dự án (Ban QLDA) đã thực hiện quản lý các
dự án đã được KTNN kiểm toán, tình hình kiểm toán chi phí ban quản lý dự án ở các dự án đầu tư XDCB)
và thực trạng kiểm toán chi phí Ban quản lý dự án đầu tư XDCB do KTNN tiến hành (thực trạng quản lý và
sử dụng chi phí ban quản lý của các Ban QLDA, thực trạng áp dụng quy trình kiểm toán để kiểm toán chi
phí ban quản lý, giới hạn kiểm toán chi phí Ban QLDA, trình tự kiểm toán chi phí quản lý của Ban QLDA).
Đề tài cũng đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân tồn tại và bài học kinh nghiệm trong việc kiểm
toán chi phí Ban QLDA.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí Ban quản lý dự án
Chương 3 đã nêu những định hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán dự án đầu tư; Hoàn thiện trình tự,
nội dung kiểm toán chi phí Ban quản lý dự án; Các giải pháp có tính chất định hướng nhằm hoàn thiện công
tác kiểm toán chi phí BQLDA như hoàn thiện các quy định của KTNN về kiểm toán dự án đầu tư trong đó
có chi tiết cho kiểm toán chi phí Ban QLDA; Hoàn thiện bộ máy kiểm toán, bố trí nhân sự đoàn kiểm toán
và thời gian kiểm toán hợp lý; Nâng cao trình độ và đạo đức hành nghề của Kiểm toán viên; Ban hành các
văn bản hướng dẫn các chuẩn mực kiểm toán trong kiểm toán các dự án đầu tư XDCB và chi tiết cho kiểm
toán chi phí Ban QLDA; Ứng dụng công nghệ tin học)./.
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CS06.2004
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH PHẠM VI,
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH KIỂM TOÁN SỐ
DƯ ĐẦU NĂM TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNNN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phí Công Hùng
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Xác định những ảnh hưởng của phương pháp kiểm toán số dư đầu năm trong BCTC Doanh nghiệp nhà
nước đến kiểm toán BCTC Doanh nghiệp nhà nước nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kiểm toán của KTNN
trong kiểm toán BCTC; là cơ sở pháp lý cho việc quản lý, giám sát và đánh giá chất lượng hiệu quả của từng
cuộc kiểm toán; là cẩm nang giúp cho kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán;
Đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung kiểm toán số dư đầu năm trong BCTC Doanh nghiệp nhà
nước của Quy trình kiểm toán BCTC Doanh nghiệp nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những ảnh hưởng của số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC Doanh nghiệp nhà nước Thực trạng kiểm toán BCTC Doanh nghiệp nhà nước do KTNN thực hiện
Chương 1 làm rõ những ảnh hưởng của số dư đầu năm trong kiểm toán báo cáo tài chính DNNN và đánh
giá thực trạng về kiểm toán BCTC do KTNN thực hiện. Đề tài đã đánh giá những kết quả chủ yếu thu được
từ các cuộc kiểm toán BCTC của các DNNN trong 10 năm qua và một số hạn chế trong thực hiện kiểm toán
và một số kinh nghiệm rút ra từ các cuộc kiểm toán DNNN.
Chương 2: Hoàn thiện nội dung kiểm toán số dư đầu năm trong báo cáo tài chính DNNN của Quy
trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN
Chương 2 làm rõ cơ sở để xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán số dư đầu kỳ; Nội dung và
phương pháp kiểm toán (Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ; Đánh giá mức độ tin cậy của số
dư đầu kỳ; Nội dung và phương pháp kiểm toán).
Đề tài đã đánh giá ảnh hưởng của số dư đầu kỳ đối với BCTC của doanh nghiệp nhà nước, từ đó đã đưa
ra giải pháp có tính chất cơ bản để xây dựng nội dung, phương pháp kiểm toán số dư đầu kỳ và hoàn thiện
Quy trình kiểm toán DNNN./.
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CS07.2004
XÂY DỰNG QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Văn Hải
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về văn bản quản lý hành chính nhà nước và quy trình xây dựng văn
bản quản lý hành chính nhà nước;
Phân tích, đánh giá thực trạng công tác soạn thảo và ban hành văn bản của Kiểm toán nhà nước;
Đề xuất quy trình và những biện pháp để xây dựng và hoàn thiện công tác soạn thảo và ban hành văn
bản của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về văn bản quản lý hành chính nhà nước và thực trạng công tác soạn thảo
và ban hành văn bản của KTNN
Chương 1 đã làm rõ khái niệm, đặc điểm, chức năng, phân loại, yêu cầu của văn bản quản lý hành chính
nhà nước; Quy trình và yêu cầu của việc soạn thảo, ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước; Thực
trạng công tác soạn thảo và ban hành văn bản của Kiểm toán nhà nước, chỉ ra những tồn tại và phân tích
nguyên nhân của những tồn tại đó.
Chương 2: Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của KTNN
Chương 2 nêu một số định hướng chung về công tác xây dựng văn bản của KTNN; Nội dung của quy
trình soạn thảo, ban hành văn bản hành chính của KTNN; Những giải pháp thực hiện quy trình soạn thảo
và ban hành văn bản hành chính của KTNN (Nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác soạn
thảo văn bản của KTNN; Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực các đơn vị làm công tác thẩm định, kiểm tra,
rà soát văn bản; Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác soạn thảo văn bản; Tăng cường công tác kiểm
tra, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc làm tốt công tác soạn thảo, ban hành văn bản)./.
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CS08.2004
CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
CÔNG TÁC ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CƠ BẢN THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Văn Quý
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Đầu tư Dự án
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Nghiên cứu và hệ thống hóa những cơ sở lý luận về kiểm toán công tác đấu thầu xuất phát từ thực trạng
quản lý công tác đấu thầu ở nước ta, thực trạng về kiểm toán công tác đấu thầu của KTNN trong thời gian
qua, rút kinh nghiệm từ thực tế các cuộc kiểm toán đã thực hiện để đề xuất các giải pháp xây dựng phương
pháp kiểm toán công tác đấu thầu dự án đầu tư XDCB thực hiện bằng nguồn vốn NSNN phù hợp với thực
tế tại Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động đấu thầu và kiểm toán công tác đấu thầu các dự án đầu tư
thực hiện bằng nguồn vốn NSNN
Chương 1 đề cập một số khái niệm, phân loại dự án đầu tư XDCB; Vốn đầu tư xây dựng, các loại nguồn
vốn đầu tư; Khái niệm, phân loại đấu thầu xây dựng; Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức đấu thầu;
Điều kiện đấu thầu và dự thầu; Quy trình đấu thầu. Chương này còn đề cập đến khái niệm kiểm toán; các
loại hình kiểm toán; Các nguyên tắc và phương pháp kiểm toán cơ bản; Một số yếu tố tác động đến kiểm
toán đấu thầu các dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn NSNN.
Chương 2: Thực trạng về công tác đấu thầu ở Việt Nam và kiểm toán công tác đấu thầu các dự án
đầu tư của KTNN trong thời gian qua
Chương 2 đã nêu quá trình hình thành và phát triển hoạt động đấu thầu tại Việt Nam và đánh giá thực
trạng về tổ chức, quản lý hoạt động đấu thầu tại Việt Nam (về khuôn khổ pháp lý, khuôn khổ thể chế, về
thủ tục và thông lệ, về nguồn nhân lực và năng lực đấu thầu). Đề tài đã chỉ ra những kết quả đạt được và
một số tồn tại trong công tác đấu thầu tại Việt Nam cũng như nguyên nhân của các tồn tại; Đánh giá chung
về kiểm toán các dự án đầu tư của KTNN trong thời gian qua (những kết quả đạt được, những tồn tại và
hạn chế); Thực trạng kiểm toán công tác đấu thầu các dự án đầu tư dưới góc độ đánh giá các phương pháp
kiểm toán hiện hành.
Chương 3: Xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với dự án đầu tư thực hiện bằng
nguồn vốn NSNN
Chương 3 nêu quan điểm, nguyên tắc và yêu cầu xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu
dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn NSNN; Hoàn thiện các phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu
dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn NSNN (công tác tổ chức kiểm toán, phương pháp nghiệp vụ kiểm
toán); Những điều kiện để đảm bảo cho việc áp dụng có hiệu quả các phương pháp kiểm toán trong đấu
thầu dự án đầu tư XDCB thực hiện bằng nguồn vốn NSNN (đảm bảo về mặt pháp lý, hoàn thiện về tổ chức
kiểm toán, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo về điều kiện vật chất, tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ).
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CS09.2004
ỨNG DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT
TOÁN NGÂN SÁCH VÀO KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT
TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thanh Liêm
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực II
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận và phương pháp luận về ngân sách cấp Huyện, cấp Xã trong hệ
thống ngân sách địa phương; những yêu cầu, nội dung và vai trò của kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân
sách cấp Huyện, cấp Xã trong cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSĐP;
- Phân tích, đánh giá thực trạng của việc ứng dụng quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách
vào kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách cấp Huyện, cấp Xã vừa qua, những hạn chế và vướng mắc
trong thực tế.
- Đề xuất phương hướng nội dung, và những giải pháp ứng dụng Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết
toán ngân sách vào kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách cấp Huyện, cấp Xã trong cuộc kiểm toán Ngân
sách địa phương.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách cấp Huyện, cấp Xã
Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về ngân sách cấp Huyện, cấp Xã và Quy trình kiểm toán Báo
cáo quyết toán ngân sách của KTNN; Vai trò của kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách cấp Huyện, cấp
Xã trong cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; Các nhân tố ảnh hưởng khi ứng dụng
quy trình kiểm toán ngân sách cấp Huyện, cấp Xã (các nhân tố khách quan, các nhân tố chủ quan); Thực
trạng tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp Huyện, cấp Xã trong các cuộc kiểm toán báo cáo
quyết toán ngân sách địa phương.
Chương 2: Phương hướng và giải pháp ứng dụng Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách
vào kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách cấp Huyện, cấp Xã
Chương 2 đề cập mục tiêu và phương hướng tổ chức kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách cấp
Huyện, cấp Xã trong cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán Ngân sách địa phương; Nội dung và phương pháp
ứng dụng quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách vào kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách
cấp Huyện, cấp Xã trong cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương (từ khâu khảo sát và lập
kế hoạch, thực hiện kiểm toán, tổng hợp lập biên bản kiểm toán); Phương thức tổ chức, chỉ đạo, quản lý,
tổng hợp; Điều kiện thực hiện và các kiến nghị./.
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B01.2005
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN
HỆ GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỚI ỦY BAN NHÂN
DÂN VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG KIỂM
TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG, HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: GS,TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Trọng Hanh
		
Ths. Lê Đình Thăng
Thư ký đề tài: CN. Đỗ Ánh Tuyết
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
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Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống và luận giải một số vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND các cấp
của địa phương trong hoạt động kiểm toán và tác dụng của nó đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu lực
và hiệu quả kiểm toán NSĐP;
- Đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước với UBND và HĐND các cấp trong hoạt
động kiểm toán; đồng thời tổng kết những kinh nghiệm của nước ngoài trong việc giải quyết các mối quan
hệ trên;
- Đề xuất những định hướng và giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND
trong hoạt động kiểm toán NSĐP nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND các cấp trong kiểm toán
NSNN
Đề tài đã luận giải và làm rõ một số vấn đề lý luận về mối quạn giữa KTNN với UBND và HĐND các
cấp trong kiểm toán NSNN bao gồm: Khái quát hệ thống NSĐP, vai trò của UBND và HĐND và KTNN
trong chu trình NSNN; phân tích mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND trong kiểm toán NSNN và
làm rõ tác dụng và những nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND các cấp trong
kiểm toán NSNN. Trong đó làm rõ được tác dụng của mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND trong
kiểm toán NSĐP như: Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quyết định và giám sát NSĐP của HĐND;
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý NSĐP của UBND; tăng cường hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kiểm
toán NSĐP; và góp phần thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước.
Chương 2: Thực trạng mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND trong kiểm toán NSĐP
Đề tài đã đánh giá khái quát về hoạt động kiểm toán NSĐP của KTNN trong những năm vừa qua trên các
khía cạnh về xây dựng và tổ chức chỉ đạo kế hoạch kiểm toán NSĐP hàng năm; tổ chức thực hiện các cuộc
kiểm toán NSĐP; chỉ ra những bất cập và hạn chế của công tác kiểm toán NSĐP và chỉ ra những nguyên
nhân của những tồn tại và bất cập trong kiểm toán NSĐP.
Đề tài đã phân tích thực trạng về mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND trong kiểm toán NSNN,
qua đó chỉ ra những ưu điểm, hạn chế về mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND và phân tích những
nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế đó.
Bên cạnh đó, đề tài cũng tổng hợp kinh nghiệm của một số nước về mối quan hệ giữa KTNN với UBND
và HĐND trong hoạt động kiểm toán như của Indonesia và CHND Trung Hoa. Qua đó, đã rút ra bài học
kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam trong việc giải quyết mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND.
Chương 3: Phương hướng tăng cường mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND trong kiểm
toán NSNN
Đề tài đã xác định mục tiêu tăng cường mối quan hệ giữa KTNN và UBND và HĐND cũng như xác
định phương hướng hoàn thiệnmối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề
xuất các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND các cấp bao gồm các
giải pháp: Hoàn thiện các quy định của pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa KTNN với UBND và HĐND
trong hoạt động kiểm toán; biện pháp tăng cường phối hợp trong quá trình thực hiện kiểm toán; tăng cường
phối hợp trong quá trình theo dõi và chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.
Đề tài đề xuất một số kiến nghị và điều kiện tổ chức thực hiện như tăng cường năng lực cho đại biểu
HĐND các cấp; nâng cao năng lực, đổi mới hoạt động kiểm toán NSĐP của KTNN; ban hành quy chế phối
hợp giữa KTNN với UBND và HĐND trong hoạt động kiểm toán; hoàn thiện bộ máy tổ chức KTNN khu
vực và tăng cường năng lực và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kiểm toán của KTNN./.
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B02.2005
VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HIỆN HÀNH
TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM
MỤC TIÊU XÁC ĐỊNH TÍNH ĐÚNG ĐẮN, HỢP PHÁP CỦA
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Ngọc Hài
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Văn Thái
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Thuận Liên
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và nhận thức về tính đúng đắn và hợp pháp của báo cáo quyết toán
NSĐP;
- Đánh giá thực trạng hoạt động kiểm toán NSĐP và việc vận dụng quy trình kiểm toán hiện hành trong
kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP;
- Đề xuất định hướng và giải pháp vận dụng các quy trình kiểm toán hiện hành vào hoạt động kiểm toán
NSĐP nhằm mục tiêu xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán NSĐP.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc vận dụng các quy trình kiểm toán hiện hành trong kiểm toán
NSNN nhằm xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán NSĐP
Đề tài hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về NSĐP và quy trình kiểm toán NSNN của KTNN, bao gồm:
Khái quát về NSĐP, báo cáo quyết toán NSĐP, tính đúng đắn và hợp pháp của báo cáo quyết toán NSĐP;
và khái quát quy trình kiểm toán NSNN của KTNN, trong đó làm rõ được vấn đề quản lý và điều hành
NSĐP, chu trình NSĐP, kết cấu và nội dung của báo cáo quyết toán NSĐP các cấp, trình tự lập, gửi và xét
duyệt báo cáo quyết toán NSĐP. Đề tài cũng xác định một số nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu xác nhận tính
đúng đắn, hợp pháp khi kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP.
Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán hiện nay trong kiểm toán NSNN nhằm xác
nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán NSĐP
Đề tài đã đánh giá khái quát về việc tổ chức và hoạt động kiểm toán NSĐP của KTNN, khái quát kết
quả kiểm toán NSNN trong trong những năm vừa qua, tổng hợp các sai phạm, yếu kém trong quản lý và
điều hành NSNN.
Đề tài cũng đã phân tích và đánh giá thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng
đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán NSĐP, trong đó, phân tích thực trạng vận dụng các quy trình hiện
hành khi kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP, đánh giá việc vận dụng các quy trình kiểm toán hiện hành
nhằm xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán NSĐP, chỉ rõ những vấn đề đã làm được,
những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.
Chương 3: Định hướng và giải pháp vận dụng các quy trình kiểm toán hiện hành trong kiểm toán
NSNN nhằm xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán NSĐP
Đề tài đã đề ra các định hướng vận dụng các quy trình kiểm toán hiện hành nhằm xác nhận tính đúng
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đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán NSĐP. Trên cơ sở định hướng, đề tài đã đề xuất nội dung và giải pháp
vận dụng các quy trình kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán NSĐP.
Về nội dung vận dung, đề tài đã đề xuất việc vận dụng quy trình kiểm toán đối với các bước của quy trình
kiểm toán bao gồm Lập kế hoạch kiểm toán, Tổ chức thực hiện kiểm toán và Lập báo cáo kiểm toán.
Đề tài chỉ ra các điều kiện thực hiện các giải pháp, bao gồm: Tăng cường số lượng và nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho KTV; Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
áp dụng cho kiểm toán NSĐP; tiếp tục hoàn thiện hệ thống mẫu biểu, báo cáo kiểm toán ngân sách; và đổi
mới phương thức tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương./.
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B03.2005
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH
KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI KIỂM TOÁN CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Trọng Thủy
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Hiển
Thư ký đề tài: Ths. Ngô Thu Thủy
Đơn vị chủ trì: Vụ Giám định và Kiểm tra chất lượng kiểm toán
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề cơ bản về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước.
Làm rõ chức năng của KTNN trên cơ sở so sánh với các cơ quan Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tài
chính để làm cơ sở cho hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
Góp phần giải quyết mối quan hệ giữa KTNN với các cơ quan kiểm tra, kiểm soát khác
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về khách thể, đối tượng và phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ một số vấn đề về bản chất, chức năng và nhiệm vụ của KTNN. Hệ
thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về đối tượng, khách thể, và phạm vi kiểm toán của KTNN. Đề tài
phân tích và làm rõ một só đặc trưng nổi bật của khách thể, đối tượng và phạm vi kiểm tra của cơ quan kiểm
tra, kiểm soát tài chính - ngân sách trên một số khía cạnh như phạm vi kiểm tra, đối tượng, khách thể kiểm
tra để thấy rõ được phạm vi, đối tượng, và khách thể của KTNN so với một số cơ quan kiểm tra, thanh tra.
Ngoài ra, đề tài cũng phân tích một số nhân tố chi phối việc xác định khách thể, đối tượng và phạm vi kiểm
toán như môi trường quản lý và nhu cầu quản lý của nhà nước; tính độc lập của Kiểm toán nhà nước; và
năng lực của cơ quan Kiểm toán nhà nước.
Chương 2: Thực trạng về khách thể, đối tượng và phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Đề tài khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán nhà nước và việc xác định khách thể,
đối tượng, phạm vi kiểm toán của KTNN. Đề tài đã phân tích và đánh giá thực trạng việc xác định khách
thể, đối tượng, phạm vi kiểm toán của KTNN qua 2 giai đoạn (trước và sau khi có Luật KTNN). Trên cơ sở
đó, đề tài đã chỉ ra những vấn đề đặt ra đối với KTNN trong việc xác định khách thể, đối tượng, và phạm
vi kiểm toán, bao gồm: Mặc dù đã quy định tương đối rõ ràng về đối tượng, khách thể kiểm toán song vẫn
còn có sự nhầm lẫn giữa đối tượng và khách thể kiểm toán; đối tượng, phạm vi của KTNN chưa bao quát
đầy đủ các hoạt động quản lý tài chính của quốc gia; có sự trùng lắp về đối tượng kiểm toán với đối tượng
thanh tra của cơ quan thanh tra nhất là thanh tra tài chính; và có sự nhầm lẫn giữa phạm vi kiểm toán của
KTNN với khả năng thực hiện kiểm toán hàng năm mà KTNN có thể đáp ứng.
Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu kinh nghiệm của các nước INTOSAI trong việc xác định khách thể,
đối tượng và phạm vi kiểm toán và trên cơ sở đó đã rút ra được 4 bài học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện việc xác định khách thể, đối tượng và phạm vi kiểm
toán của KTNN
Đề tài xác định định hướng xác định khách thể, đối tượng, phạm vi kiểm toán của KTNN (3 định hướng)
và nguyên tắc xác định khách thể, đối tượng và phạm vi kiểm toán của KTNN (3 nguyên tắc). Trên cơ sở
định hướng và nguyên tắc xác định, đề tài đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc xác định khách thể, đối
tượng và phạm vi kiểm toán của KTNN, bao gồm: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về khách thể, đối
tượng và phạm vi; Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn kiểm toán đối
với từng loại khách thể, đối tượng và phạm vi; xây dựng nguồn nhân lực; và thiết lập, thực hiện mối quan
hệ chặt chẽ với các cơ quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát tài chính. Đề tài cũng xác định lộ trình và điều
kiện thực hiện các giải pháp./
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B06.2005
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ
TÍNH BỀN VỮNG CỦA NSNN TRONG KIỂM TOÁN BÁO
CÁO QUYẾT TOÁN NSNN
Chủ nhiệm đề tài: GS. TS, Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Huy Trọng
Thư ký đề tài: CN. Hoàng Phú Thọ
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá tính bền vững của NSNN và vai trò của kiểm toán báo cáo
quyết toán NSNN trong việc đánh giá tính bền vững của NSNN.
- Đánh giá thực trạng tính bền vững của NSNN qua báo cáo quyết toán NSNN kể từ khi có Luật NSNN
năm 1996; thực trạng công tác kiểm toán của KTNN đối với báo cáo quyết toán NSNN nói chung và việc
đánh giá tính bền vững của NSNN nói riêng.
- Định hướng và giải pháp hoàn thiện việc phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán
báo cáo quyết toán NSNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết toán
NSNN
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận về NSNN và báo cáo quyết toán NSNN; lý
thuyết về đánh giá tính bền vững của NSNN; lý luận về kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN trong quản lý
NSNN và việc đánh giá tính bền vững của NSNN. Những vấn đề lý luận này làm cơ sở cho việc phân tích
thực trạng việc phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN.
Chương 2: Thực trạng việc phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo
quyết toán NSNN thời gian qua
Đề tài đã đánh giá tổng quan về NSNN Việt Nam giai đoạn 1997 – 2004 trong việc thực hiện các chỉ
tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 1997-2004, phân tích tổng quan về tính bền vững của NSNN giai đoạn 19972004. Cụ thể, đề tài đánh giá cụ thể một số chỉ tiêu thể hiện tính bền vững của NSNN, về vị thế hiện tại của
NSNN, tính bền vững trong cơ cấu thu NSNN, tính bền vững trong chi NSNN, mức độ bền vững về nợ.
Ngoài ra, đề tài phân tích thực trạng kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN nói chung và phân tích, đánh
giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện việc phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán
báo cáo quyết toán NSNN
Đề tài đã xác định được định hướng hoàn thiện việc phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong
kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN. Những định hướng này làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện
việc phân tích, đánh giá tính bền vững NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN, bao gồm: Hoàn
thiện các quy định về lập báo cáo quyết toán NSNN và cung cấp thông tin, xây dựng và hoàn thiện việc
phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN; xây dựng quy
trình kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN và việc phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong quy
trình kiểm toán; và nâng cao nhận thức và hoàn thiện các quy định pháp lý về phân tích, đánh giá tính bền
vững của NSNN.
Ngoài ra, đề tài cũng đưa ra các điều kiện để thực hiện các giải pháp, bao gồm: Xây dựng cơ chế trao
đổi thông tin giữa cơ quan KTNN với cơ quan hữu quan; nâng cao chất lượng công tác kiểm toán báo cáo
quyết toán NSNN; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên; và ứng dụng CNTT vào hoạt động
kiểm toán./.
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B08.2005
ỨNG DỤNG CNTT ĐỂ HỖ TRỢ VIỆC XÁC ĐỊNH RỦI RO
VÀ VẬN DỤNG TÍNH TRỌNG YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG
KIỂM TOÁN CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS, Đinh Trọng Hanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Hạ Thủy
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Hữu Thọ
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về rủi ro và trọng yếu kiểm toán (bao gồm: khái niệm, nội dung, mối
quan hệ, những nhân tố tác động…) và khả năng ứng dụng CNTT hỗ trợ việc xác định rủi ro kiểm toán và vận
dụng trọng yếu kiểm toán; đánh giá thực trạng việc xác định rủi ro kiểm toán và vận dụng trọng yếu kiểm toán.
- Tổng kết kinh nghiệm trong và ngoài nước về việc ứng dụng CNTT hỗ trợ xác định rủi ro kiểm toán
và vận dụng trọng yếu kiểm toán; đánh giá thực trạng việc xác định rủi ro kiểm toán và vận dụng tính trọng
yếu kiểm toán trong kiểm toán BCTC của KTNN.
- Xác định phương hướng và đề xuất mô hình, các giải pháp ứng dụng CNTT để hỗ trợ việc xác định rủi
ro kiểm toán và vận dụng tính trọng yếu kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về ứng dụng CNTT hỗ trợ xác định rủi ro kiểm toán và vận
dụng tính trọng yếu kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của KTNN
Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về trọng yếu và rủi ro kiểm toán
(khái niệm, phân loại, các nhân tố tác động đến rủi ro và trọng yếu kiểm toán, mối quan hệ giữa trọng yếu
và rủi ro kiểm toán, nội dung, tác dụng và trình tự xác định rủi ro kiểm toán và vận dụng trọng yếu kiểm
toán). Đề tài trình bày một số phương pháp ứng dụng xác định rủi ro kiểm toán và vận dụng trọng yếu kiểm
toán. Các nhân tố tác động và điều kiện ứng dụng CNTT hỗ trợ xác định rủi ro kiểm toán và vận dụng trọng
yếu kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của KTNN.
Chương 2: Thực trạng xác định rủi ro kiểm toán, vận dụng trọng yếu kiểm toán và ứng dụng CNTT
của KTNN Việt Nam
Chương 2 tập trung đánh giá thực trạng việc xác định rủi ro kiểm toán và vận dụng trọng yếu kiểm toán
của KTNN Việt Nam ở tất cả các bước của quy trình kiểm toán. Đề tài đã đánh giá những kết quả đạt được,
hạn chế và những nguyên nhân hạn chế.
Bên cạnh đó, đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN, bao
gồm: trang thiết bị tin học; nhận thức, trình độ, năng lực tin học của KTV và đội ngũ chuyên trách CNTT;
tổ chức quản lý ứng dụng CNTT.
Ngoài ra, đề tài đã tham khảo kinh nghiệm của một số nước trong phát triển ứng dụng CNTT hỗ trợ xác
định rủi ro kiểm toán và vận dụng trọng yếu kiểm toán. Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước, đề tài đã rút
ra những bài học kinh nghiệm trong việc ứng dụng CNTT hỗ trợ xác định rủi ro kiểm toán và vận dụng
trọng yếu kiểm toán.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp ứng dụng CNTT hỗ trợ xác định rủi ro kiểm toán và vận
dụng tính trọng yếu trong kiểm toán BCTC của KTNN
Đề tài đã nêu rõ sự cần thiết và phương hướng ứng dụng CNTT hỗ trợ xác định rủi ro kiểm toán và vận
dụng trọng yếu kiểm toán. Từ đó, đề tài đã đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT hỗ trợ xác định rủi ro kiểm
toán và vận dụng trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán BCTC. Để tổ chức triển khai ứng dụng CNTT đề tài
đề xuất tổ chức xây dựng triển khai dự án xây dựng phần mềm tin học hỗ trợ xác định rủi ro kiểm toán và
vận dụng tính trọng yếu kiểm toán của KTNN./.
Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

177

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

B09.2005
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG HỆ THỐNG
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN
NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Vương Văn Quang
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Việt Hùng
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Làm rõ bản chất, nội dung các tiêu chí hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của KTNN.
Phân tích, đánh giá thực trạng về kiểm toán hoạt động của KTNN trong những năm qua và kinh nghiệm
thực tiễn về xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của KTNN các quốc gia trên thế giới.
Đề xuất những định hướng và kiến nghị về kết cấu và những nội dung cơ bản của Hệ thống chuẩn mực
KTNN Việt Nam, làm cơ sở cho quá trình xây dựng Hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của KTNN
Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán hoạt động và hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động
Chương 1 hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước
(gồm vai trò của kiểm toán hoạt động, khái niệm và mục tiêu của kiểm toán hoạt động, đối tượng và phạm
vi của kiểm toán hoạt động). Đề tài khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống chuẩn mực kiểm
toán hoạt động (bao gồm khái niệm, những nội dung cơ bản khi xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán
hoạt động, cấu trúc và hình thức của hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động…)
Chương 2: Thực trạng về kiểm toán hoạt động của KTNN trong những năm qua và kinh nghiệm xây
dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động quốc tế
Chương 2 phân tích, đánh giá thực trạng việc tổ chức kiểm toán hoạt động và việc vận dụng hệ thống
chuẩn mực kiểm toán hoạt động trong hoạt động kiểm toán của KTNN và chỉ ra những tồn tại, hạn chế khi
vận dụng Hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động trong hoạt động của KTNN.
Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của thế
giới của một số tổ chức kiểm toán quốc tế và khu vực (bao gồm INTOSAI, ASOSAI, Hoa Kỳ, Canada, Phần
Lan, Bangladesh. Từ đó, đề tài đã đánh giá khả năng vận dụng kinh nghiệm quốc tế cho việc xây dựng Hệ
thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của Việt Nam.
Chương 3: Định hướng và kiến nghị xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động và các
hướng dẫn kiểm toán hoạt động đối với KTNN trong giai đoạn hiện nay
Đề tài đã phân tích vai trò và sự cần thiết của hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động của KTNN, đưa
ra quan điểm, định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động.
Đề tài đã đề xuất về kết cấu về nội dung hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động và kiến nghị về hướng
dẫn chủ yếu trong cẩm nang (sổ tay) kiểm toán hoạt động.
Để thực hiện các kiến nghị đã đưa ra, đề tài đã đề xuất điều kiện và lộ trình xây dựng hệ thống chuẩn
mực kiểm toán hoạt động./.
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B10.2005
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG MỤC TIÊU,
NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC “TIỀN
KIỂM” TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Vinh
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Khắc Xương
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Bá Dũng
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Ngân sách nhà nước I
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến công tác tổ chức thực hiện tiền kiểm trong
hoạt động của KTNN làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình tiền kiểm và tổ chức thực hiện quy trình tiền
kiểm.
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công tác tiền kiểm của KTNN và một số kinh nghiệm của nước
ngoài, từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện quy trình tiền kiểm.
Đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức tổ chức thực hiện
tiền kiểm trong oạt động Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình tiền kiểm trong hoạt động kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực NSNN
Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tiền kiểm (bao gồm: khái niệm,
sự cần thiết, vai trò và tác dụng của tiền kiểm; tiền kiểm trong lĩnh vực NSNN; sự tham gia của các chủ thể
và trò của KTNN trong quá trình lập NSNN; mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức tiền kiểm trong
lĩnh vực NSNN và các nhân tố tác động đến tổ chức thực hiện trong hoạt động Kiểm toán nhà nước; và các
tiêu chuẩn đánh giá áp dụng trong tiền kiểm).
Chương 2: Thực trạng về tiền kiểm và yêu cầu tiền kiểm trong quản lý kinh tế, tài chính hiện nay
Chương 2 đưa ra yêu cầu tiền kiểm trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính của nước ta
hiện nay theo cơ chế thị trường định hướng XHCN.
Đề tài đánh giá thực trạng về hoạt động tiền kiểm của kiểm toán, bao gồm: tổng quan về hoạt động kiểm
toán của KTNN, thực trạng hoạt động tiền kiểm của KTNN (bao gồm đánh giá công tác thẩm định dự toán
NSNN, đánh giá về công tác thẩm định dự toán của KTNN. Đề tài phân tích những mặt làm được, những
tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.
Ngoài ra, đề tài có tham khảo kinh nghiệm của CHLB Đức và từ đó rút ra những kinh nghiệm về tiền
kiểm của các nước trên thế giới trong việc xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức “tiền
kiểm” trong hoạt động kiểm toán.
Chương 3: Những giải pháp xây dựng mục tiêu, nội dung, quy trình và phương thức tiền kiểm trong
hoạt động KTNN
Đề tài đưa ra định hướng tổ chức thực hiện tiền kiểm của KTNN và đề xuất những giải pháp cơ bản về
xây dựng mục tiêu, nội dung và quy trình tiền kiểm của KTNN (mục tiêu, nguyên tắc và cơ sở xây dựng
các tiêu chí tiền kiểm, nội dung tiền kiểm, những nội dung cơ bản của quy trình tiền kiểm). Ngoài ra, đề tài
cũng đề xuất phương thức tổ chức tiền kiểm trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước (tổ chức tiền kiểm
độc lập đối với hậu kiểm, tổ chức tiền kiểm kết hợp với hậu kiểm, tổ chức đoàn kiểm toán).
Để thực hiện các giải pháp, đề tài đưa ra một số điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng tiền kiểm
(môi trường pháp lý và cơ chế chính sách quản lý kinh tế, tài chính; tổ chức, nhân sự của Kiểm toán nhà
nước; chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa KTNN với Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp)./.
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B11.2005
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CƠ CHẾ
KHOÁN CHI HÀNH CHÍNH THEO ĐẶC THÙ VỀ TỔ CHỨC
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hồng Long
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Đoàn Xuân Thủy
Thư ký đề tài: Ths. Lê Hiền Linh
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Làm rõ một số vấn đề lý luận về chế độ tự chủ tài chính và sự cần thiết áp dụng chế độ tự chủ tài chính.
Phân tích thực trạng quản lý tài chính của KTNN và kinh nghiệm áp dụng chế độ tự chủ tài chính tại
một số cơ quan nhà nước.
Đề xuất các giải pháp áp dụng chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về chế độ tự chủ tài chính và sự cần thiết áp dụng đối với
KTNN Việt Nam
Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về chế độ tự chủ tài chính (bao
gồm: khái niệm, đối tượng thực hiện chế độ tự chủ tài chính, phân loại chế độ tự chủ tài chính; mục tiêu
của chế độ tự chủ tài chính, nguyên tắc thực hiện chế độ tự chủ tài chính). Đề tài đã trình bày các nội dung
của chế độ tự chủ tài chính; xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài
sản công; lập dự toán tự chủ tài chính. Ngoài ra, đề tài cũng làm rõ được sự cần thiết phải áp dụng chế độ
tự chủ tài chính đối với KTNN.
Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính của KTNN và kinh nghiệm áp dụng chế độ tự chủ tài chính
tại một số cơ quan nhà nước
Chương 2 đã khái quát tổ chức bộ máy của KTNN và tính đặc thù của hoạt dộng KTNN ảnh hưởng đến
việc tự chủ tài chính của KTNN. Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính của KTNN (bao
gồm phân cấp quản lý tài chính; tình hình giao dự toán; tình hình sử dụng kinh phí, kế toán và quyết toán
kinh phí; đánh giá thực trạng quản lý tài chính của KTNN liên quan đến Đề án khoán chi hành chính.
Bên cạnh đó, đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm khoán chi của một số cơ quan hành chính nhà nước trong
thời gian qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho KTNN.
Chương 3: Định hướng và giải pháp áp dụng chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan
KTNN
Đề tài đã nêu rõ định hướng phát triển của KTNN, mục tiêu và nguyên tắc xây dựng chế độ tự chủ. Từ
đó, đề tài đã đề xuất phương án xây dựng chế độ tự chủ tài chính của KTNN (biên chế dự kiến, nội dung tự
chủ tài chính, lập dự toán và phân bổ dự toán; cấp phát, hạch toán, quyết toán kinh phí và chế độ báo cáo,
các nội dung chi dự kiến. Đề tài đề xuất các điều kiện tiền đề để thực hiện khoán chi hành chính đối với
KTNN./.
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CS01.2005
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN
KHOA HỌC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Lê Huy Trọng
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Tổng quan về công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học, các nhân tố ảnh hưởng, vai trò của
việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học;
Phân tích, đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của Kiểm toán nhà
nước;
Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của
Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học
Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về nghiên cứu khoa học và thông
tin khoa học, phân tích những đặc điểm cơ bản của nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học; làm rõ mối
quan hệ giữa nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học; phân tích về chất lượng và tiêu chí đánh giá chất
lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học; các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng
công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học (bao gồm nhân tố nguồn lực, cơ sở vật chất tài chính,
môi trường hoạt động; tổ chức, quản lý hoạt động). Ngoài ra, đề tài cũng phân tích và làm rõ vai trò của
công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học đối với sự phát triển của KTNN và đối với việc nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên.
Chương 2: Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của KTNN thời gian
qua
Đề tài đã khái quát quá trình ra đời và phát triển của KTNN từ khi thành lập, qua đó, đề tài đã đánh giá
thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của Kiểm toán nhà nước bao gồm các kết
quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế như nhận thức về tầm quan
trọng của công tác NCKH, lực lượng nghiên cứu, kinh phí hạn chế, quy định quản lý tài chính còn phức
tạp…
Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và thông tin khoa
học của KTNN
Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế của công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học đã được
phân tích ở Chương 2, đề tài đã đưa ra những định hướng đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và thông
tin khoa học của KTNN trong giai đoạn tiếp theo. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng
nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học, bao gồm các giải pháp về phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu
khoa học, đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế tài chính, tăng cường hợp tác đối ngoại
và các giải pháp khác./.
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CS03.2005
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC
CHUẨN MỰC, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN
MÔN NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Văn Hải
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực,
quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của KTNN;
Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương
pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của KTNN;
Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và
phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp
chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận chung về chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp
vụ kiểm toán; nội dung công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp
chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán; và vai trò của công tác quản lý và tổ chức thực hiện chuẩn mực, quy trình
và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của KTNN.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương
pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của KTNN
Chương 2 đã khái quát về tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hệ thống chuẩn mực, quy trình và phương
pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của KTNN. Đề tài đánh giá thực trạng công tác xây dựng, quản lý và
tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của KTNN.
Trên cơ sở đó đề tài đã phân tích những mặt làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và chỉ ra nguyên
nhân của những tồn tại, hạn chế.
Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy
trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của KTNN
Đề tài phân tích những quan điểm chỉ đạo việc hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các
chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của KTNN. Trên cơ sở đó, đề tài
đã đề xuất những nội dung và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực,
quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán cần hoàn thiện./.
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CS04.2005
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ VIỆC
LẬP BIÊN BẢN VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM
TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DNNN CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Tạ Xuân Thâu
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
DNNN.
- Đánh giá thực trạng công tác lập biên bản và báo cáo kiểm toán và thực trạng ứng dụng CNTT hỗ trợ
việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán.
- Đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT hỗ trợ lập biên bản và báo cáo kiểm toán BCTC DNNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo
cáo tài chính DNNN. Việc ứng dụng CNTT hỗ trợ lập biên bản và báo cáo kiểm toán
Đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về báo cáo kiểm toán và biên bản kiểm toán trong kiểm
toán báo cáo tài chính DNNN, bao gồm: Khái niệm; nội dung và kết cấu của biên bản kiểm toán và báo cáo
kiểm toán trong kiểm toán DNNN. Chương 1 cũng hệ thống các căn cứ lập biên bản kiểm toán, báo cáo
kiểm toán (hệ thống chuẩn mực, quy trình; hệ thống mẫu biểu; các quy định về chế độ kế toán). Đề tài cũng
giới thiệu về trình tự, phương pháp lập biên bản và báo cáo kiểm toán.
Ngoài ra, trong Chương 1, đề tài cũng đánh giá khái quát về thực trạng ứng dụng CNTT hỗ trợ việc lập
biên bản và báo cáo kiểm toán. Đề tài đã đánh giá được những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế trong
việc ứng dụng CNTT để làm cơ sở đưa ra các giải pháp.
Chương 2: Giải pháp ứng dụng thông tin hỗ trợ lập biên bản và báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính
DNNN
Trong Chương 2, đề tài đã giới thiệu về mô hình tổng quát của việc ứng dụng CNTT trong việc lập biên
bản và báo cáo kiểm toán, nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT. Trên cơ sở đó, đề tài đã
đưa ra giải pháp ứng dụng bảng tính Excel vào việc tổng hợp lập biên bản và báo cáo kiểm toán, các bước
và trình tự lập biên bản và báo cáo kiểm toán. Đề tài cũng đề xuất các điều kiện và khả năng ứng dụng vào
thực tế./.
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CS05.2005
XÂY DỰNG NHỮNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CƠ CHẾ TỰ
CHỦ TÀI CHÍNH TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
TRUNG TÂM TIN HỌC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Xuân Đồng
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng những quy định áp dụng cơ chế tự chủ tài
chính trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học.
- Đánh giá thực trạng cơ chế tài chính của Trung tâm Tin học và xây dựng những quy định áp dụng cơ
chế tự chủ tài chính trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học trong giai đoạn tiếp theo.
- Đề xuất giải pháp và tiến độ thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Trung tâm Tin học KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thưc tiễn của việc xây dựng cơ chế tự chủ tài chính của Trung tâm Tin
học
Chương 1 trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự
nghiệp công lập, bao gồm: Khái niệm, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tự chủ tài chính áp dụng
cho đơn vị sự nghiệp có thu; nội dung cơ chế tự chủ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp.
Đề tài phân tích và đánh giá khái quát về thực trạng tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm
Tin học KTNN. Giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học, đánh
giá thực trạng hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm Tin học từ khi được thành lập.
Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu kinh nghiệm về thực trạng hoạt động và những quy định áp dụng cơ
chế tài chính của một số đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin để rút ra những kinh nghiệm và bài học
trong việc xây dựng các quy định để áp dụng cơ chế tự chủ tài chính.
Chương 2: Xây dựng những quy định áp dụng cơ chế tự chủ tài chính của Trung tâm Tin học KTNN
Đề tài xác định những quan điểm và định hướng và nguyên tắc xây dựng các quy định áp dụng cơ chế
tự chủ tài chính của Trung tâm Tin học. Những quan điểm và định hướng xác định làm cơ sở, căn cứ để
đề xuất các giải pháp xây dựng những quy định để áp dụng cơ chế tự chủ tài chính một cách hiệu quả của
Trung tâm Tin học. Trên cơ sở các quy định đề xuất, đề tài cũng đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện các
quy định này bao gồm giải pháp về phát triển Trung tâm Tin học; công tác tổ chức; xây dựng các văn bản
phục vụ quản lý điều hành đơn vị; và giải pháp về tài chính. Ngoài ra, đề tài cũng đưa ra các điều kiện để
áp dụng cơ chế tự chủ tài chính cũng như mô hình hoạt động của Trung tâm Tin học./.
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CS06.2005
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI
LIỆU VÀ XÂY DỰNG DANH MỤC THỜI HẠN LƯU TRỮ TÀI
LIỆU CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hồng Long
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài liệu.
- Xác định thời hạn bảo quản cho các loại tài liệu, bảo quản và lưu trữ tài liệu.
- Đề xuất các công cụ hướng dẫn xác định giá trị tài liệu và tổ chức kiểm tra kết quả việc xác định giá
trị tài liệu và tiêu hủy tài liệu.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác lưu trữ tài liệu và xác định giá trị tài liệu
Trong Chương 1 đề tài đã khái quát một số vấn đề lý luận chung về công tác lưu trữ tài liệu và xác định
giá trị tài liệu như: Khái niệm; Tài liệu lưu trữ và vai trò của tài liệu lưu trữ trong đời sống xã hội; Nội dung
của công tác lưu trữ (Thu thập, bổ sung tài liệu; bảo quản, bảo vệ tài liệu; Tổ chức sử dụng tài liệu); Sự cần
thiết phải xác định giá trị tài liệu; các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu; Tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu;
Phương pháp xác định giá trị tài liệu; và Ứng dụng CNTT vào công tác lưu trữ
Chương 2: Thực trạng công tác lưu trữ tài liệu và xác định giá trị tài liệu tại KTNN
Đề tài khái quát về tổ chức hệ thống công tác lưu trữ tài liệu của KTNN; phân tích, đánh giá về thực
trạng công tác lưu trữ tài liệu và xác định giá trị tài liệu của KTNN; về các quy định về lưu trữ tài liệu và
xác định giá trị tài liệu tại KTNN; công tác lưu trữ tài liệu và xác định giá trị tài liệu.
Chương 2 đánh giá thực trạng công tác lưu trữ tài liệu của KTNN, phân tích những mặt làm được, những
tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế.
Chương 3: Xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục và thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN
Đề tài đã đề xuất các nội dung xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục và thời hạn lưu trữ tài
liệu của KTNN bao gồm các nội dung: Phân loại tài liệu lưu trữ; Danh mục và thời hạn lưu trữ tài liệu của
KTNN; Ứng dụng CNTT trong công tác xác định giá trị tài liệu và thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN;
Đề tài đề xuất 5 giải pháp thực hiện việc xác định giá trị tài liệu và thời hạn lưu trữ tài liệu của KTNN./.
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CS07.2005
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ QUẢN
TRỊ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM KHOA HỌC & BỒI
DƯỠNG CÁN BỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Mai
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về dịch vụ, dịch vụ kế toán, kiểm toán và quản trị tài chính.
Phân tích thực trạng hoạt động và đánh giá điều kiện, năng lực tổ chức thực hiện các dịch vụ kế toán,
kiểm toán, tài chính của Trung tâm KH & BDCB.
Xác định mục tiêu, định hướng và xây dựng giải pháp, phương thức tổ chức thực hiện các dịch vụ kế
toán, kiểm toán và tài chính tại Trung tâm KH & BDCB.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hoạt động dịch vụ và dịch vụ kiểm toán, kế toán và quản trị tài
chính
Chương 1 đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạt động dịch vụ, phân loại hoạt động dịch
vụ, những vấn đề lý luận về dịch vụ kế toán, kiểm toán, quản trị tài chính và những quy định về tổ chức,
hoạt động các dịch vụ này trên thị trường hiện nay.
Ngoài ra, trong Chương 1, đề tài cũng khái quát một số vấn đề về cơ chế tự chủ và hoạt động dịch vụ
của các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đào tạo công lập.
Chương 2: Thực trạng hoạt động và định hướng giải pháp tổ chức phát triển dịch vụ kế toán, kiểm
toán và quản trị tài chính tại Trung tâm KH&BDCB
Trong Chương 2, đề tài đã đánh giá khái quát về hoạt động cua Trung tâm KH & BDCB KTNN trên các
lĩnh vực hoạt động như hoạt động khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động tư vấn dịch vụ. Trên cơ sở đó,
đề tài đã đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức phát triển các hoạt động dịch vụ kế toán,
kiểm toán và quản trị tài chính tại Trung tâm KH & BDCB để làm cơ sở đưa ra các mục tiêu và định hướng
về nội dung hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán và quản trị tài chính của Trung tâm KH & BDCB và đề
xuất các giải pháp để thực hiện được các mục tiêu và định hướng phát triển./.
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CS08.2005
CƠ SƠ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG NHỮNG QUY
ĐỊNH ÁP DỤNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG TỔ
CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thắng
Đơn vị chủ trì: Tạp chí Kiểm toán
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống những vấn đề lý luận làm cơ sở xây dựng cơ chế tự bảao đảm một phần kinh phí của Tạp chí
Kiểm toán.
- Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tài chính hiện tại của Tạp chí Kiểm toán, nghiên cứu kinh nghiệm
tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu trong việc xây dựng cơ chế tự bảo đảm một phần kinh
phí.
- Xây dựng và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Tạp chí Kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu và thực trạng hoạt động tài chính
của Tạp chí Kiểm toán
Chương 1 đề tài tổng hợp một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính cả các đơn vị sự nghiệp
có thu, bao gồm: Khái niệm, phân loại, cơ chế tự chủ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu, nội
dung cơ chế tự chủ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp.
Ngoài ra, đề tài cũng phân tích chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm
toán. Trên cơ sở đó, đề tài đã phân tích sự cần thiết phải xây dựng những quy định áp dụng cơ chế tự chủ tài
chính cho Tạp chí Kiểm toán và phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tài chính của Tạp chí Kiểm toán,
phân tích những mặt đã làm được, những tồn tại khó khăn trong công tác tài chính của Tạp chí và đưa ra
định hướng xác định loại hình đơn vị tự chủ tài chính cho Tạp chí Kiểm toán cho giai đoạn tới.
Trong Chương 1, đề tài cũng nghiêm cứu kinh nghiệm áp dụng cơ chế tài chính của một số Tạp chí
chuyên ngành để trên cơ sở đó đề tài rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc áp dụng cơ chế tự chủ tài
chính của Tạp chí Kiểm toán.
Chương 2: Xây dựng những quy định để thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Tạp chí Kiểm toán
Đề tài xác định được quan điểm, định hướng trong việc áp dụng cơ chế tự chủ tài chính trên cơ sở định
hướng phát triển của Tạp chí Kiểm toán trong thời gian tới. Từ đó, đề tài đã xây dựng nội dung những quy
định thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Tạp chí Kiểm toán trong đó nhấn mạnh nội dung của Quy chế chi
tiêu nội bộ. Để thực hiện được các quy định, đề tài đã đề xuất một số giải pháp thực hiện, đồng thời đề xuất
điều kiện và lộ trình chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính của Tạp chí Kiểm toán./.
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CS09.2005
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
GIAI ĐOẠN 2005-2010 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vương Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chương trình NCKH và chương trình NCKH 5 năm của Kiểm
toán nhà nước;
- Đánh giá thực trạng công tác xây dựng chương trình NCKH và tình hình tổ chức thực hiện chương
trình NCKH của KTNN;
- Đề xuất định hướng, phương pháp xây dựng và nội dung chủ yếu của chương trình NCKH giai đoạn
2005-2010 của KTNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về chương trình NCKH và công tác xây dựng nội dung chương
trình NCKH của KTNN
Đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về nội dung, yêu cầu, phân loại của chương trình
NCKH; vị trí, vai trò của Chương trình NCKH giai đoạn 2005-2010 và phân tích các nhân tố ảnh hưởng
đến công tác xây dựng và nội dung của chương trình NCKH 5 năm của KTNN.
Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng chương trình NCKH của KTNN
Trong Chương 2, đề tài đã đánh giá khái quát về hoạt động khoa học và NCKH của KTNN. Đề tài tập
trung đánh giá thực trạng công tác xây dựng Chương trình NCKH, đánh giá những kết quả đạt được trong
công tác xây dựng chương trình NCKH, những hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.
Chương 3: Định hướng, phương pháp xây dựng nội dung và chương trình NCKH 5 năm giai đoạn
2005-2010 của KTNN
Đề tài đã xác định những định hướng xây dựng chương trình NCKH 5 năm giai đoạn 2005-2010 (bao
gồm định hướng mục tiêu, xây dựng và nội dung chương trình). Trên cơ sở định hướng, đề tài đã đề xuất
phương pháp xây dựng và nội dung chủ yếu của chương trình NCKH 5 năm giai đoạn 2005-2010 và đề
xuất một số kiến nghị./.
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CS10.2005
NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
TUÂN THỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đào Thị Thu Vĩnh
Đơn vị chủ trì: KTNN các Tổ chức Tài chính – Ngân hàng
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của Ngân hàng chính sách
xã hội.
- Phân tích, đánh giá về thực trạng kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của các ngân hàng nước ta hiện
nay.
- Đề xuất xây dựng nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của Ngân
hàng Chính sách xã hội..
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
Trong Chương 1 đề tài đã khái quát một số vấn đề về Ngân hàng Chính sách xã hội như vị trí, vai trò,
chức năng, nhiệm vụ; đặc điểm tổ chức và hoạt động; nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân
thủ trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Chương 1 cũng phân tích những nhân tố ảnh hưởng
đến nội dung, quy trình, phương pháp kiểm toán tuân thủ và những yêu cầu đối với kiểm toán viên khi
thực hiện kiểm toán tuân thủ hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội và sự hiểu biết về những hành vi
không tuân thủ.
Chương 2: Thực trạng về kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của các ngân hàng nước ta hiện nay
Trong Chương 2, đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm kiểm toán tuân thủ của các Ngân hàng thương mại
và Ngân hàng nhà nước, bao gồm cơ sở pháp lý để tiến hành kiểm toán; nội dung kiểm toán tuân thủ; phạm
vi kiểm toán; phương pháp và kỹ thuật kiểm toán, kết quả kiểm toán.
Chương 2 tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tình hình kiểm toán báo cáo tài chính của Ngân hàng
Chính sách xã hội và nhấn mạnh một số điểm khác biệt khi kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của Ngân
hàng Chính sách xã hội. Trên cơ sở đó chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của kiểm toán tuân thủ trong hoạt
động của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Chương 3: Xây dựng nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của
Ngân hàng Chính sách xã hội
Chương 3 đã xác định được định hướng và nguyên tắc việc xây dựng phương pháp kiểm toán tuân thủ
trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trên cơ sở định hướng và nguyên tắc được xác định, đề
tài đã xây dựng nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ trong quy trình kiểm toán báo cáo
tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đề tài cũng đề xuất những giải pháp, điều kiện để tổ chức thực
hiện kiểm toán tuân thủ trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội./.
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CS11.2005
NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
TUÂN THỦ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Kim Thanh
Đơn vị chủ trì: Kiểm toán Ngân sách nhà nước I
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây dựng bằng vốn
NSNN.
- Đánh giá thực trạng kiểm toán tuân thủ và quản lý đầu tư ở Việt Nam trong thời gian qua.
- Kiến nghị kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn NSNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Lý luận về kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây dựng bằng vốn NSNN
Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây
dựng như: Sự cần thiết của kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây dựng; mục tiêu kiểm toán tuân thủ dự án
đầu tư xây dựng, nhiệm vụ của kiểm toán tuân thủ, nội dung kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây dựng, các
tiêu thức đánh giá tính tuân thủ dự án đầu tư.
Đề tài khái quát về trình tự kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây dựng, bao gồm kiểm toán tổng hợp và
kiểm toán chi tiết và phương pháp kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây dựng (bao gồm phương pháp đối
chiếu, phương pháp xác minh, phương pháp kiểm tra tại hiện trường).
Chương 2: Thực trạng kiểm toán tuân thủ và quản lý đầu tư ở Việt Nam trong thời gian qua
Chương 2 đề tài đã đánh giá khái quát thực trạng kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây dựng trong thời
gian qua và phân tích những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong kiểm toán tuân thủ. Ngoài ra, đề
tài cũng đánh giá thực trạng thất thoát vốn đầu tư xây dựng nhìn từ góc độ kiểm toán tại tất cả các khâu của
quản lý đầu tư như: Thất thoát ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thất thoát ở giai đoạn thực hiện đầu tư; và thất
thoát ở giai đoạn quyết toán dự án.
Chương 3: Kiến nghị về kiểm toán tuân thủ dự án đầu tư xây dựng bằng vốn Ngân sách nhà nước
Đề tài đã đề xuất kiến nghị về kiểm toán tuân thủ và kiến nghị về cơ chế quản lý đầu tư. Đối với kiến
nghị về kiểm toán tuân thủ bao gồm: Nội dung kiểm toán và trình tự kiểm toán. Đối với kiến nghị về cơ
chế quản lý đầu tư bao gồm: Tăng cường chế tài quản lý đầu tư, chống đầu tư khép kín. Trên cơ sở đó đề
tài cũng đề xuất các điều kiện để thực hiện kiến nghị bao gồm: Chuyên môn hóa kiểm toán dự án đầu tư và
nâng cao điều kiện làm việc kiểm toán viên./.
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CS12.2005
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Dương Đình Ngọc
Đơn vị chủ trì: Vụ Giám định và Kiểm tra chất lượng kiểm toán
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán.
Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định, kiểm tra chất lượng kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán
Trong Chương 1’ đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác giám định và kiểm tra chất
lượng kiểm toán, bao gồm: khái niệm, vai trò, tổ chức bộ máy; đối tượng, mục tiêu, phương thức tổ chức
giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán; và các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác giám định và
kiểm tra chất lượng kiểm toán (nhân tố về môi trường kiểm soát; nhân tố về hoạt động giám định và kiểm
tra chất lượng kiểm toán).
Chương 2: Thực trạng của công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà
nước
Chương 2 đề tài đã đánh giá khái quát về hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN trong thời
gian qua và tình hình hoạt động giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán của KTNN; phân tích thực
trạng về công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán của KTNN trong thời gian qua.
Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong hoạt động kiểm
toán và chất lượng kiểm toán.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán của
KTNN
Đề tài đã phân tích những quan điểm chỉ đạo trong việc nâng cao chất lượng công tác giám định và kiểm
tra chất lượng kiểm toán; tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất lượng kiểm toán. Từ đó, đề tài đã
đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán. Ngoài ra,
đề tài cũng đề xuất việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán./.
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CS14.2005
CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH NỘI DUNG VÀ
PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN
BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Hiền Linh
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về cán bộ NCKH của KTNN và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ NCKH.
- Tổng kết, đánh giá thực trạng công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH của KTNN và kinh
nghiệm của một số cơ quan trong nước trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH.
- Xây dựng nội dung, phương thức và giải pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc xác định nội dung và phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ NCKH của KTNN
Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về cán bộ NCKH, nội dung và phương
thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH; sự cần thiết của việc xây dựng nội dung và phương thức
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH của KTNN.
Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH của KTNN và kinh nghiệm
một số tổ chức trong nước trong công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH
Chương 2 đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH của
KTNN trong đó khái quát sự hình thành và phát triển đội ngũ NCKH của KTNN; mục tiêu, nội dung đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH của KTNN. Kinh nghiệm một số tổ chức trong nước trong công tác tổ chức
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH nhà nước để rút ra bài học kinh nghiệm.
Chương 3: Nội dung và phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH của KTNN
Đề tài đã đưa ra định hướng phát triển của KTNN và xác quan điểm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH. Trên cơ sở đó, đề tài đã xây dựng mục tiêu, nội dung và phương thức
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ NCKH KTNN. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp thực hiện tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ NCKH của KTNN bao gồm: Quy hoạch cán bộ NCKH của KTNN và một số kiến nghị khác./.
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B01.2006
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT HOÀN THIỆN CƠ
CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN KIỂM TOÁN GIỮA KIỂM
TOÁN NHÀ NƯỚC VỚI QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ TRONG
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: GS,TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Trí Tuệ
		
Ths. Lê Đình Thăng
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Hữu Phúc
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
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Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế cung cấp thông tin kiểm toán giữa KTNN với Quốc hội và
Chính phủ.
- Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế cung cấp thông tin giữa KTNN với Quốc hội và Chính phủ từ đó
tìm ra những yếu kém và nguyên nhân nhằm hoàn thiện cơ chế.
- Đề xuất những định hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin kiểm toán giữa KTNN
với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về cơ chế cung cấp thông tin kiểm toán giữa Kiểm toán nhà nước với Quốc
hội, Chính phủ
Tại Chương 1, đề tài đã đưa ra những lý luận chung về nhiệm vụ và vai trò của KTNN, Quốc hội, Chính
phủ trong quản lý tài chính ngân sách. Bàn về cơ chế cung cấp thông tin giữa KTNN với Quốc hội và Chính
phủ, có thể đề cập tới các khía cạnh khuôn khổ pháp lý cho việc cung cấp thông tin; tính hai chiều trong
cung cấp thông tin; tính định kỳ; hình thức cung cấp; nội dung cung cấp. Từ những phân tích, đánh giá, Ban
đề tài đã chỉ rõ 5 nhân tố tác động đến hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng cơ chế cung cấp thông tin kiểm toán giữa KTNN với Quốc hội, Chính phủ.
Trong Chương 2, đề tài đã khái quát về tổ chức và hoạt động kiểm toán của KTNN thành hai giai đoạn
là từ khi thành lập đến 2005 và giai đoạn khi Luật KTNN có hiệu lực.
Sau khi khái quát tình hình tổ chức và hoạt động kiểm toán của KTNN, đề tài đã đi sâu vào phân tích
thực trạng cơ chế cung cấp thông tin kiểm toán của KTNN. Việc phân chia thành hai giai đoạn trước và sau
khi Luật KTNN có hiệu lực tới nay giúp cho đánh giá thực trạng dễ dàng hơn. Những thành tựu trong việc
sử dụng thông tin do KTNN cung cấp qua kết quả kiểm toán cho Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức
năng được làm rõ, đồng thời những hạn chế trong việc trao đổi thông tin kiểm toán 2 chiều giữa KTNN với
Quốc hội, Chính phủ cũng được Ban đề tài đề cập thẳng thắn.
Một trong những thành tựu của đề tài là đã đưa ra một số kinh nghiệm quốc tế (Nhật Bản và Trung Quốc)
về cơ chế cung cấp thông tin kiểm toán giữa KTNN với Quốc hội, Chính phủ. Thông qua đó, nhóm tác giả
rút ra một số bài học quý báu có thể vận dụng ở Việt Nam.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin kiểm toán giữa KTNN với
Quốc hội, Chính phủ
Đề tài đã đưa ra xác định rõ các định hướng phát triển KTNN cũng như hoàn thiện cơ chế cung cấp thông
tin kiểm toán giữa KTNN và Chính phủ, Quốc hội. Các giải pháp được ban đề tài đưa ra đều rất thuyết
phục, mang tính khả thi cao như hoàn thiện báo cáo và công khai kết quả kiểm toán, đa dạng hoá hình thức
cung cấp thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,tăngcường hiệu lực, thực thi các kết luận,
kiến nghị kiểm toán…
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B02.2006
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN
NỘI BỘ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỦA NHÀ
NƯỚC Ở VIỆT NAM.
Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS.Đinh Trọng Hanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Nhật Thành
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Thị Mai Huyền
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về KTNB để hình thành cơ sở lý luận về KTNB trong các
cơ quan, tổ chức của nhà nước;
- Phân tích thực trạng KTNB ở Việt Nam hiện nay, đúc rút kinh nghiệm về phát triển hệ thống KTNB
của một số nước trên thế giới. Từ đó đề xuất phương hướng và hệ thống các giải pháp, lộ trình phát triển
KTNB
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức của Nhà
nước.
Trong chương này, đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về KTNB (khái niệm, bản chất KTNB;
quá trình hình thành, chức năng, nguyên tắc tổ chức của nhà nước, mô hình và phương thức hoạt động, quản
lý nhà nước và vai trò của KTNB trong các cơ quan, tổ chức nhà nước và nghiên cứu các nhân tố chủ yếu
tác động đến sự phát triển về tổ chức và hoạt động KTNB.
Chương 2: Kinh nghiệm nước ngoài và thực trạng kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức của
Nhà nước ở Việt Nam.
Tại Chương 2, các tác giả tổng hợp, phân tích thực trạng về công tác kiểm tra. Kiểm soát nội bộ nói
chung và sự hình thành, hoạt động KTNB trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước ở VN trong giai đoạn
từ 1997 đến nay; từ đó đưa ra các kết luận về những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn
chế trong xây dựng và hoạt động của KTNB. Đồng thời cũng nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm của một
số nước trên thế giới trong việc tổ chức và phát triển KTNB trong các tổ chức công, từ đó rút ra những bài
học kinh nghiệm cho xây dựng và phát triển KTNB trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước ở Việt Nam
Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ
chức của nhà nước.
Tại chương này, Ban đề tài đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển KTNB trong
các cơ quan, tổ chức của nhà nước ở VN trong thời kỳ từ sau năm 2020./.
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B03.2006
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOÀN THIỆN CƠ CẤU
TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG GIAI
ĐOẠN 2006 ĐẾN 2015
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Hồng Lạc
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Ngọc Sùng
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Bá Dũng
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống những vấn đề lý luận chung về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước;
- Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức của Kiểm toán nhà nước;
- Đề xuất định hướng và các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của KTNN giai đoạn 2006-2015.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài kết cấu thành 03 chương, nội dung cụ thể các chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ lý luận chung về tổ chức bộ máy, đặc trưng hoạt động kiểm toán của
KTNN và yêu cầu cần thiết lập cơ cấu tổ chức của KTNN. Đồng thời chỉ ra các căn cứ và nguyên tắc thành
lập KTNN các khu vực, mô hình tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của KTNN khu vực. Từ đó
phân tích các nhân tố tác động đến tổ chức và hoạt động của KTNN khu vực.
Chương 2: Thực trạng hệ thống tổ chức của KTNN.
Trên cơ sở lý luận đã nêu ở Chương 1, nội dung Chương 2 tập trung khái quát quá trình hình thành hệ
thống tổ chức của KTNN; phân tích rõ thực trạng bộ máy tổ chức và vận hành tổ chức của KTNN trong
những năm qua. Từ mô hình tổ chức của KTNN một số nước trên thế giới, đề tài rút ra những vấn đề cốt
yếu trong mô hình tổ chức.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của KTNN trong giai đoạn 2006 2015
Để đưa ra những phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đề tài đã làm rõ mục tiêu xây
dựng cơ cấu tổ chức và những yêu cầu đặ ra đối với việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của KTNN. Trên cơ sở
đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của KTNN như các nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ cấu
tổ chức, nhóm giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với từng giai đoạn./.
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B07.2006
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG HỆ THỐNG
TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN NSNN
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Dương Đình Ngọc
Thư ký đề tài: CN. Hoàng Thị Lan Anh
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Xác lập các cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng các tiêu chí đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối
với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực của kiểm toán ngân sách nhà nước.
- Xây dựng các phương pháp và trình tự thủ tục đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các cơ quan,
đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Vai trò và bản chất hệ thống kiểm soát nội bộ trong các đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm toán
ngân sách nhà nước.
Tại Chương 1, các tác giả nêu rõ vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các đơn vị hành chính sự
nghiệp, bản chất hệ thống kiểm soát nội bộ các đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước, các tiêu
chí và phương pháp cơ bản đánh giá hiệu năng, hiệu lực, tính hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống KSNB và
sử dụng kết quả KSNB đối với quá trình kiểm toán của KTNN.
Chương 2: Thực tiễn về sử dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá HTKSNB của KTNN trong
lĩnh vực kiểm toán NSNN.
Trong chương này, các tác giả đã khái quát chung về kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước, phân tích
rõ thực tiễn khảo sát đánh giá hệ thống KSNB các đơn vị của kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước sau
hơn 17 năm hoạt động đồng thời đúc kết kinh nghiệm về khảo sát, đánh giá hệ thống KSNB các đơn vị kiểm
toán thuộc lĩnh vực NSNN. Đề tài còn tham khảo kinh nghiệm của các SAI về đánh giá hệ thống KSNB.
Chương 3: Kiến nghị xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí, phương pháp đánh giá hệ thống KSNB
các đơn vị thuộc lĩnh vực kiểm toán NSNN.
Ban đề tài chỉ rõ sự cần thiết và yêu cầu phải xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí, phương pháp đánh giá
hệ thống KSNB trong lĩnh vực NSNN của KTNN, đưa ra các kiến nghị, các tiêu chí và phương pháp đánh
giá, quy trình, thủ tục khảo sát đánh giá HTKSNB. Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra các điều kiện gắn liền
với quá trình hoàn thiện các quy trình chuẩn mực và các điều kiện có liên quan nhằm đảm bảo cho các kiến
nghị có tính khả thi./.
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B09.2006
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
KIỂM TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG KIỂM TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Văn Họa
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô Thu Thủy
Thư ký đề tài: CN. Võ Mai Trang
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành II
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và phân tích thực tiễn về kiểm toán chi thường xuyên đối với NSNN
các cấp;
- Đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán các chương trình chi
thường xuyên đối với NSNN các cấp, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả sử dụng NSNN nói
chung, chi thường xuyên ở nước ta trong thời gian tới.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu thành 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận kiểm toán chi thường xuyên NSNN các cấp
Đề tài khái quát về ngân sách nhà nước bao gồm các khái niệm về ngân sách nhà nước, chu trình NSNN,
hệ thống NSNN và đặc điểm chi NSNN. Những vấn đề về chi thường xuyên và kiểm toán chi thường xuyên
NSNN các cấp cũng được Ban đề tài làm rõ. Việc tổ chức Đoàn kiểm toán và quy trình kiểm toán chi
thường xuyên cũng được nêu chi tiết tại chương này.
Chương 2: Thực trạng tổ chức kiểm toán chi thường xuyên NSNN các cấp và kinh nghiệm nước
ngoài
Tại Chương 2, các tác giả đi sâu vào nghiên cứu tình hình thực hiện kiểm toán chi thường xuyên, từ việc
thực hiện quy trình kiểm toán cho tới việc thực hiện quy trình kiểm toán NSNN. Từ thực trạng kiểm toán
chi thường xuyên NSNN các cấp, các tác giả đã đúc rút những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và
nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Ban đề tài còn mở rộng nghiên cứu kinh nghiệm của KTNN
Liên bang Đức và KTNN Đan Mạch trong việc kiểm toán chi thường xuyên NSNN các cấp.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên NSNN các cấp
Đề tài đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị và yêu cầu, quan điểm hoàn thiện quy trình kểm toán tổng hợp
và chi tiết về chi thường xuyên NSNN các cấp như hoàn thiện chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên
môn nghiệp vụ; tổ chức đoàn kiểm toán chi thường xuyên NSNN các cấp; tăng cường kiểm toán hoạt động;
đào tạo nâng cao năng lực kiểm toán viên./.
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B10.2006
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA
CHÍNH PHỦ
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Đình Thăng
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Phú Thọ
Thư ký đề tài: Ths. Lê Hiền Linh
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài làm rõ các vấn đề lý luận về nợ Chính phủ; tình hình quản lý nợ và kiểm toán nợ Chính phủ ở Việt
Nam; tham khảo kinh nghiệm một số nước từ đó đề ra các định hướng và giải pháp hoàn thiện nội dung,
trình tự và phương thức tổ chức kiểm toán nợ Chính phủ ở VN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia làm 3 chương:
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về nợ Chính phủ và kiểm toán nợ Chính phủ
Đề tài đã khái quát một cách tương đối đầy đủ các vấn đề về vay nợ Chính phủ, quản lý vay nợ Chính
phủ cũng như các vấn đề liên quan như chu kỳ quản lý nợ vay. Đặc biệt, trong phần kiểm toán vay nợ, các
tác giả đã đi sâu phân tích những vấn đề cốt lõi như cơ sở pháp lý để kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, căn cứ
kiểm toán, loại hình kiểm toán, nội dung và phương pháp kiểm toán…
Chương 2: Thực trạng kiểm toán nợ Chính phủ ở Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về quản lý và kiểm
toán nợ Chính phủ.
Trong phần này, đề tài đã phân tích, làm rõ tình hình quản lý nợ Chính phủ trong những năm gần đây
từ việc vay nợ cho tới tình hình quản lý nợ; thực trạng kiểm toán nợ Chính phủ tại Việt Nam, qua đó rút ra
những kết quả đạt được những tồn tại và nguyên nhân. Cùng với đó, đề tài đi sâu nghiên cứu kinh nghiệm
kiểm toán của một số nước trên thế giới và rút ra một số bài học về tổ chức kiểm toán nợ Chính phủ ở Việt
Nam
Chương 3. Định hướng và giải pháp tổ chức kiểm toán nợ Chính phủ
Trên cơ sở lý luận, thực tiễn, đề tài đã đưa ra một số định hướng và giải pháp về tổ chức kiểm toán nợ
Chính phủ ở Việt Nam như phải xác định mục tiêu và nội dung kiểm toán nợ Chính phủ; kiểm toán hoạt
động đối với nợ Chính phủ; hoàn thiện phương thức tổ chức kiểm toán nợ Chính phủ. Tuy nhiên, điều kiện
để nâng cao chất lượng kiểm toán nợ Chính phủ thì cần phải đào tạo đội ngũ cán bộ, tăng cường mối quan
hệ với các cơ quan quản lý nợ Chính phủ, xây dựng cơ sở pháp lý để quản lý và kiểm toán nợ Chính phủ./.
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B13.2006
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA KTNN THEO
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Văn Chương
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
Trên cơ sở lý luận về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và thực tiễn hoạt động
kiểm toán của KTNN, đưa ra những kiến nghị và giải pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động
của KTNN theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
Tại Chương 1, đề tài đã trình bày tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2000. Trong đó nêu rõ những vấn đề cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và
các nội dung cần xây dựng của hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng
thời, đề tài còn xác định nội dung quản lý chất lượng của KTNN, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến thiết lập
và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của KTNN.
Chương 2. Thực trạng quản lý chất lượng hoạt động của KTNN Việt Nam.
Đề tài đi sâu vào phân tích đặc điểm tổ chức và hoạt động của KTNN Việt Nam và tình hình quản lý
chất lượng hoạt động của KTNN trong những năm qua, qua đó có những đánh giá về quản lý chất lượng
hoạt động của KTNN. Từ những thành tựu đạt được, những hạn chế trong hoạt động của KTNN, đề tài làm
sáng tỏ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.
Chương 3. Một số giải pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động của Kiểm toán nhà
nước theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000
Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý chất lượng hoạt động của KTNN, đề tài đã xây dựng nội dung hệ
thống quản lý chất lượng hoạt động của KTNN theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 mà trong đó chi tiết các quy
trình xử lý công việc chung của KTNN, đối tượng áp dụng được phân theo đơn vị tham mưu, các KTNN
chuyên ngành và khu vực, các đơn vị sự nghiệp. Các bước thực hiện áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng
cũng được Ban đề tài chi tiết cụ thể./.
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CS01.2006
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA
KTNN GIAI ĐOẠN 2006
Chủ nhiệm: Ths. Lê Thị Hải Yến
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận liên quan đến công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức của KTNN làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn cho công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ công chức KTNN.
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN; từ đó đưa
ra những kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của KTNN; đề
xuất những giải pháp chủ yếu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng KTNN trong giai đoạn 2006- 2010.
Nội dung nghiên cứu: Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 2 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của KTNN.
Tại Chương 1, đề tài nêu tổng quan về cán bộ, công chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Xây
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cần quan tâm đến mục tiêu định hướng phát triển kinh
tế - xã hội, các văn bản pháp quy, các chính sách, chủ trương, nhu cầu đào tạo, các nguồn lực hiện có và khả
năng huy động. Ngoài ra, đề tài còn phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của KTNN; thực trạng
công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.
Chương 2: Phương hướng và nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
KTNN giai đoạn 2006 -2010.
Phương hướng phát triển nhân sự trong giai đoạn 2006 -2010 là phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức
có cơ cấu hợp lý, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống… Từ đó, đề tài đã
đưa ra nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của KTNN gồm mục tiêu đào tạo,
bồi dưỡng; nội dung kế hoạch đào tạo; các giải pháp thực hiện và một số kiến nghị khác./.
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CS03.2006
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC THẨM
ĐỊNH TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỦA KTNN
Chủ nhiệm: Ths. Hoàng Văn Chương
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận; phân tích, đánh giá thực trạng về hồ sơ kiểm toán và trên cơ sở đó
đưa ra các giải pháp để hoàn thiện việc thẩm định tính pháp lý của hồ sơ kiểm toán nhằm giúp công tác tổ
chức thực hiện được hiệu quả.
- Đề xuất Quy trình thẩm định tính pháp lý của hồ sơ kiểm toán nhằm đảm bảo tính hợp pháp, tính khả
thi của các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài kết cấu thành 02 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thẩm định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán của KTNN
Trong Chương 1, đề tài làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hồ sơ kiểm toán và sự cần thiết
của công tác thẩm định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán. Đề tài còn đi sâu phân tích thực trạng công tác thẩm
định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán. Cơ sở chủ yếu để thẩm định tính pháp lý của hồ sơ kiểm toán là cơ sở
thực tiễn và cơ sở lý luận. Khi đi sâu phân tích thực trạng công tác thẩm định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán,
đề tài phân chia thành 2 giai đoan từ 1994-2005 và giai đoạn từ 2006. Qua đó, đề tài đưa ra những đánh
giá về ưu điểm, hạn chế và những yêu cầu đặt ra đối cho công tác thẩm định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán.
Đề tài còn mở rộng nghiên cứu kinh nghiệm của KTNN Thái Lan, Indonexia, Trung Quốc để từ đó vận
dụng vào tình hình thực tế đối với KTNN Việt Nam
Chương 2: Những giải pháp hoàn thiện việc thẩm định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán của KTNN
Từ thực trạng công tác thẩm định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán, đề tài đưa ra những phương hướng hoàn
thiện quy trình thẩm định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán của KTNN gồm phải hoàn thiện chính hồ sơ kiểm
toán của từng cuộc kiểm toán, phân cấp quản lý hồ sơ kiểm toán, phân cấp thẩm định tính pháp lý hồ sơ
kiểm toán… Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán;
ban hành quy trình thẩm định tính pháp lý hồ sơ kiểm toán của KTNN./.
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CS05.2006
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM
TOÁN TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Dương Đình Ngọc
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán, những quy định
hiện hành của KTNN về tổ chức, quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán ngân sách địa phương;
- Trình bày thực trạng và đánh giá về cách thức tổ chức, quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán ngân sách
địa phương của KTNN khu vực
- Đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và quản lý hoạt động của Đoàn kiểm toán ngân sách
địa phương của KTNN khu vực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được kết cấu thành 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng về phương thức tổ chức và quản lý hoạt động của đoàn kiểm
toán trong kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN khu vực.
Tại chương này, đề tài nêu những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và quản lý hoạt động của đoàn kiểm
toán, vai trò, nội dung cơ bản của kiểm toán ngân sách địa phương, quy định hiện hành về tổ chức, quản lý
hoạt động của đoàn kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN khu vực.
Đề tài còn khái quát tình hình tổ chức và quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán NSĐP của KTNN khu
vực những năm vừa qua. Từ đó có những đánh giá về hoạt động kiểm toán, hoạt động kiểm tra, kiểm soát,
những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong tổ chức và quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán ngân sách
địa phương.
Chương 2: Định hướng và giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và quản lý hoạt động của Đoàn
kiểm toán trong kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước khu vực
Xuất phát từ thực trạng tổ chức và quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán ngân sách địa phương, đề tài
đưa ra 4 định hướng để đổi mới. Trên cơ sở các định hướng, đề tài đưa ra các giải pháp thiết thực như: đổi
mới nhận thức về cách thức kiểm toán NSĐP; đổi mới về nội dung, phương thức kiểm toán ngân sách địa
phương; hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm toán.
Nhìn chung, các nhóm giải pháp đều mang tính khả thi cao, tuy nhiên để áp dụng tốt nhất các nhóm giải
pháp trên, KTNN cần hoàn thiện các quy định về nghiệp vụ kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán và
tăng cường công tác đào tạo kiểm toán viên./.
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CS08. 2006
NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG THỨC KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG, KIỂM
TOÁN TUÂN THỦ TRONG KIỂM TOÁN DỰ TRỮ NGOẠI
TỆ CỦA NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Khả Minh
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành VII
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về dự trữ ngoại tệ;
- Đánh giá thực trạng quản lý ngoại tệ của nhà nước; thực trạng kiểm toán dự trữ ngoại tệ của KTNN;
- Đề xuất nội dung, trình tự, phương thức kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm
toán tuân thủ trong kiểm toán dự trữ ngoại tệ của Nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 2 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt
động và kiểm toán tuân thủ trong cuộc kiểm toán dự trữ ngoại tệ của nhà nước do Kiểm toán nhà nước
thực hiện.
Các tác giả làm rõ lý luận về quản lý dự trữ ngoại tệ của nhà nước như khái niệm về quản lý dự trữ ngoại
tệ, đặc điểm hoạt động, nguồn hình thành Quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước, quy mô dự trữ, các yếu tố làm
tăng dự trữ ngoại hối…
Đề tài đi sâu phân tích thực trạng quản lý dự trữ ngoại tệ của nhà nước, những nhân tố ảnh hưởng đến
cuộc kiểm toán quản lý dự trữ ngoại tệ, thực trạng kiểm toán quản lý dự trữ ngoại tệ của nhà nước. Các tác
giả chỉ rõ những kết quả đạt được những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý dự trữ
ngoại tệ của nhà nước.
Chương 2: Định hướng và giải pháp kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động và
kiểm toán tuân thủ trong kiểm toán dự trữ ngoại tệ của nhà nước do KTNN thực hiện
Xuất phát từ thực trạng đã nêu ở trên, đề tài đề ra các nguyên tắc, định hướng kết hợp cả 3 loại hình kiểm
toán trong kiểm toán dự trữ ngoại tệ của nhà nước. Để có thể kết luận khách quan về hoạt động quản lý dự
trữ ngoại tệ của nhà nước cho thấy chỉ có phương thức kết hợp 3 loại hình kiểm toán mới đưa ra được các
kiến nghị thuyết phục đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ quản lý tổng hợp và với chính NHNN. Nội dung
cơ bản của việc kết hợp đó là kiểm toán toàn diện tính tuân thủ pháp luật; kiểm toán việc sử dụng nguồn
lực và các điều chỉnh khi thị trường biến động; kiểm toán báo cáo tài chính. Đề tài còn đề xuất rất chi tiết
về phương thức kết hợp, quy trình, nội dung kết hợp 3 loại hình kiểm toán trong kiểm toán dự trữ ngoại tệ
của nhà nước do KTNN thực hiện./.

206 Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

CS10. 2006
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NỘI DUNG,
TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Tấn Sơn
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực I
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát chất lượng kiểm toán, đề xuất các
giải pháp xây dựng và hoàn thiện nội dung, trình tự và phương thức kiểm soát chất lượng kiểm toán áp dụng
vào hoạt động của KTNN khu vực, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về nội dung, trình tự và phương thức kiểm soát chất lượng kiểm toán.
Tại chương này, đề tài đưa ra một số khái niệm cơ bản về kiểm toán, kiểm soát chất lượng, hoạch định
chất lượng, đảm bảo chất lượng… Đề tài còn chỉ ra 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động KTNN
đồng thời khái quát về nội dung, quy trình, phương pháp, các hình thức và cấp độ kiểm soát chất lượng
kiểm toán.
Các hình thức, cấp độ kiểm soát, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán
được giới thiệu đầy đủ; các căn cứ và tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm toán làm cơ sở để đánh giá phần
thực trạng tại chương sau.
Chương 2: Thực trạng nội dung, trình tự, phương thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN
khu vực.
Đề tài giới thiệu công tác tổ chức và quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN khu vực, trong
đó có kiểm soát của Tổ kiểm toán, của đoàn kiểm toán, bộ phận chuyên trách thuộc KTNN khu vực, của
lãnh đạo KTNN khu vực.
Hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN khu vực thể hiện trên hai mặt: kiểm soát chất
lượng hoạt động kiểm toán trong mỗi cuộc kiểm toán và kiểm soát trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp
KTV. Thực trạng kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN khu vực được ban đề tài đi sâu phân tích trên
nhiều yếu tố như môi trường kiểm soát, công tác tổ chức bộ máy kiểm soát, các quy định về nghiệp vụ kiểm
soát, các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán… Từ đó, các tác giả chỉ ra những thành tự, bất cập
và yếu kèm đồng thời phân tích nguyên nhân của các hạn chế.
Chương 3: Hoàn thiện nội dung, trình tự, phương thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN
khu vực.
Trên cơ sở phân tích thực trạng những việc đã làm được, những mặt còn hạn chế của hệ thống kiểm soát
chất lượng kiểm toán của KTNN và KTNN khu vực, qua đó đề tài đưa ra các nhóm giải pháp thuộc KTNN
và các nhóm giải pháp thuộc KTNN khu vực nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán bao
gồm các việc như: hoàn thiện hệ thống căn cứ pháp lý về địa vị pháp lý và nghiệp vụ cho hoạt động kiểm
toán; hoàn thiện các chính sách, chế độ đãi ngộ cho KTV; xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng kiểm
toán và vận dụng phương hướng kiểm soát chất lượng kiểm toán; công tác phân công, phân cấp nhiệm vụ
kiểm toán; tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán chuyên trách…/.
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CS11. 2006
HOÀN THIỆN KẾT QUẢ KIỂM TOÁN DOANH THU, CHI
PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP XÂY LẮP
Chủ nhiệm: CN. Phạm Khắc Xương
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành IV
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhận dạng được doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp;
- Đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
xây lắp đã được kiểm toán;
- Trên cơ sở lý luận, thực trạng công tác kiểm toán, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện tổ chức kiểm toán
doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm hai chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực trạng việc kiểm toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp xây lắp
Tại chương này, đề tài khái quát các đặc điểm sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp; những
vấn đề chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp; khái quát quy trình
kiểm toán doanh nghiệp nhà nước của KTNN.
Khi đi sâu nghiên cứu thực trạng kiểm toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
xây lắp của KTNN từ mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, phương pháp kiểm toán, kết quả kiểm toán.
Đề tài chỉ ra những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân của những tồn tại khi tổ chức kiểm toán doanh thu,
chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2: Hoàn thiện kiểm toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây
lắp
Trên cơ sở lý luận và thực trạng, đề tài chỉ rõ sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kiểm toán doanh thu,
chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp. Nội dung hoàn thiện tổ chức kiểm toán
từ bước chuẩn bị kiểm toán (khảo sát và thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán, tổ chức đoàn và chuẩn
bị điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc kiểm toán, tổ chức thông báo kế hoạch kiểm toán cho đơn vị); thực
hiện kiểm toán; lập, xét duyệt Báo cáo kiểm toán; kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán.
Đề tài đưa ra các 6 giải pháp cụ thể gồm: xây dựng và ban hành quy trình kiểm toán doanh nghiệp; tập
trung kiểm toán các hợp đồng xây dựng, các nội dung có độ rủi ro lớn; tiến hành đối chiếu với Ban quản lý
dự án trong những trường hợp cần thiết để xác định chính xác khối lượng thực hiện của các dự án mà doanh
nghiệp xây lắp đã hoàn thành; tăng cường tổ chức và quản lý đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán; tăng cường
công tác kiểm tra đánh giá của kiểm toán chuyên ngành, khu vực đối với Đoàn kiểm toán; nâng cao nghiệp
vụ và tăng cường phối hợp giữa các kiểm toán viên trong tổ kiểm toán./.
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B01.2007
NGHIÊN CỨU CÁC TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH THỰC
HIỆN CÁC CAM KẾT THƯƠNG MẠI KHI VIỆT NAM LÀ
THÀNH VIÊN CỦA WTO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM
TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: GS,TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Lê Huy Trọng
Thư ký đề tài: Ths. Hoàng Phú Thọ
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hoá những cam kết thương mại gia nhập WTO tác động đến hoạt động KTNN.
- Đề xuất định hướng và giải pháp để KTNN thích ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN trong
điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương:
Chương 1: Tác động của quá trình thực hiện các cam kết thương mại đến hoạt động KTNN
Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hoá, phân tích những cam kết, thách thức khi Việt Nam thực hiện
các cam kết thương mại khi gia nhập WTO. Vai trò của KTNN trong hội nhập và phát triển cũng như những
tác động của việc thực hiện các cam kết gia nhập WTO tới hoạt động kiểm toán được đề tài phân tích chi
tiết và có những dẫn chứng cụ thể, logic.
Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của KTNN Trung Quốc sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, đề tài
đã đi sâu phân tích những tác động của việc gia nhập WTO tới việc cải cách kinh tế của Trung Quốc nói
chung và hoạt động kiểm toán nói riêng. Theo đó, để cải thiện môi trường và tình hình kiểm toán sau khi
Trung Quốc gia nhập WTO, CNAO đã thiết lập cơ chế đổi mới dựa trên 20 năm kinh nghiệm kiểm toán và
xây dựng một hệ thống các biện pháp ứng phó với những thách thức của WTO trên cả hai khía cạnh là đổi
mới và điều chỉnh.
Chương 2: Định hướng và giải pháp phát triển KTNN trong điều kiện Việt Nam là thành viên của
WTO
Trên cơ sở nghiên cứu các lý luận và thực trạng hoạt động KTNN, đề tài đánh giá thực trạng hoạt động
của KTNN giai đoạn trước khi Việt Nam gia nhập WTO (năm 2007) và giai đoạn từ khi Việt Nam gia nhập
WTO (năm 2007). Việc đưa ra 4 định hướng và 7 nhóm giải pháp phát triển hoạt động KTNN trong điều
kiện Việt Nam thực hiện các cam kết gia nhập WTO. Những giải pháp đưa ra sát với điều điện thực tiễn
hoạt động của KTNN và những định hướng phát triển KTNN đến năm 2020./.
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B03.2007
VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ
TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Nhật Thành
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đào Thị Thu Vĩnh
Thư ký đề tài: Ths. Lê Hiền Linh
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành VII
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá thực trạng tiến trình cổ phần hoá ở nước ta, nhất là các tồn tại, vướng mắc;
- Sự cần thiết phải kiểm toán quá trình cổ phần hoá;
- Xác định những nét cơ bản nhất về vai trò và cách thức tham gia của KTNN trong quá trình cổ phần
hoá;
- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cổ phần hoá và kiểm toán quá trình cổ phần hoá
các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cổ phần hoá các DNNN và các yêu cầu đặt ra đối với KTNN
Tại chương này, đề tài khái quát về quá trình cổ phần hoá ở nước ta, các chủ trương của Đảng và Nhà
nước ta về cổ phần hoá, tình hình sắp xếp, cổ phần hoá các DNNN. Bên cạnh đó, đề tài còn đề cập những
xử lý tồn tại về tài chính trong quá trình sắp xếp, cổ phần hoá DNNN. Đề tài chỉ ra những kết quả đạt được,
những hạn chế, vướng mắc, phân tích rõ các nguyên nhân tồn tại, hạn chế.
Đề tài làm rõ sự cần thiết phải kiểm toán của KTNN đối với quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp, những
yêu cầu và khả năng tham gia của KTNN. Cụ thể, hoạt động kiểm toán loại bỏ rủi ro về thông tin, tạo niềm
tin cho các nhà đầu tư và nhà tài trợ, góp phần nâng cao tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc sử
dụng các nguồn lực…
Đề tài còn tham khảo kinh nghiệm của một số KTNN trên thế giới tham gia vào quá trình cổ phần hoá
DNNN như Úc, Áo, Séc, Ai Cập… Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam
Chương 2: Vai trò và cách thức tham gia của KTNN trong quá trình cổ phần hoá DNNN.
Tại chương này, đề tài đưa ra các nguyên tắc và định hướng cơ bản của KTNN khi tham gia vào quá
trình cổ phần hoá. Các nhóm định hướng đều phải đảm bảo gia tăng quyền lực của Nhà nước và tăng cường
hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính công; phải góp phần và phù hợp với quá trình xây dựng đất nước;
áp dụng đầy đủ các loại hình kiểm toán.
Đề tài còn chỉ ra cách thức KTNN tham gia vào quá trình cổ phần hoá gồm các căn cứ pháp lý; hồ sơ
tài liệu, nội dung thực hiện… Ngoài ra, đề tài còn đưa ra hai nhóm giải pháp chính để nâng cao chất lượng
công tác cổ phần hoá và kiểm toán quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước./.
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B07.2007
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TỔ
CHỨC THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON
TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phí Công Hùng
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vương Văn Quang
			
TS. Nguyễn Ngọc Sự
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Minh Giang
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành VI
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài hệ thống hoá những vấn đề lý luận về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp tổ chức theo mô
hình công ty mẹ - công ty con trong tập đoàn kinh tế nhà nước.
- Đánh giá thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ công ty con trong tập đoàn kinh tế nhà nước của Kiểm toán nhà nước.
- Đề xuất định hướng, giải pháp kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ công ty con trong tập đoàn kinh tế nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty
mẹ - công ty con trong các tập đoàn kinh tế.
Tại Chương 1, ban đề tài đã khái quát mô hình tổ chức và đặc điểm hoạt động của các công ty mẹ - công
ty con trong tập đoàn kinh tế cũng như nguyên tắc tổ chức và phân cấp quản lý giữa công ty mẹ và công ty
con trong tập đoàn kinh tế. Các tác giả cũng hệ thống hoá những nét cơ bản về cơ chế tài chính, hệ thống
báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty
mẹ - công ty con trong tập đoàn kinh tế Nhà nước.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp theo mô hình
công ty mẹ - công ty con trong các tập đoàn kinh tế
Tại chương này, đề tài khái quát mục tiêu và nội dung kiểm toán doanh nghiệp hoạt động theo mô hình
công ty mẹ - công ty con do KTNN thực hiện. Đề tài còn đi sâu phân tích thực trạng kiểm toán báo cáo tài
chính hợp nhất, từ đó đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong kiểm
toán báo cáo tài chính hợp nhất.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp theo
mô hình công ty mẹ - công ty con trong các tập đoàn kinh tế
Từ những hạn chế, vướng mắc trong kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp hoạt
động theo mô hình công ty mẹ - công ty con KTNN thực hiện ở Việt Nam hiện nay, vận dụng các kiến thức
và hiểu biết về kiểm toán nói chung và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất nói riêng, đề tài đã đề xuất các
giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp hoạt động theo mô
hình công ty mẹ - công ty con./.
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B08.2007
ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Văn Chương
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Ngọc Sùng
Thư ký đề tài: Ths. Lê Thị Hải Yến
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận về thanh tra, thanh tra chuyên ngành trong mối quan hệ với đặc thù hoạt động
của KTNN.
- Đánh giá thực trạng về tổ chức, hoạt động thanh tra của KTNN, kinh nghiệm trong và ngoài nước về
tổ chức hoạt động thanh tra.
- Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp đổi mới về tổ chức, hoạt động thanh tra của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động thanh tra
Tại chương này, đề tài cung cấp nhận thức cơ bản về tổ chức và hoạt động thanh tra, sự cần thiết và yêu
cầu của công tác thanh tra trong hoạt động của KTNN. Cơ sở pháp lý để tổ chức và hoạt động thanh tra của
KTNN là pháp lệnh Thanh tra, Luật Thanh tra, Luật KTNN. Bên cạnh đó, tính đặc thù của KTNN và ảnh
hưởng của nó đến tổ chức và hoạt động thanh tra cũng được ban đề tài đi sâu phân tích.
Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra của Kiểm toán nhà nước
Các tác giả tập trung đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động thanh tra của KTNN và nghiên cứu
kinh nghiệm về hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử của nước ta, một số cơ quan trong nước và quốc
tế; đặc biệt lưu ý một số mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra của các cơ quan bộ máy nhà nước có địa
vị pháp lý và tính chất hoạt động độc lập gần với KTNN như Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân
dân tối cao để tham khảo trong việc đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra của KTNN.
Chương 3: Định hướng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra của Kiểm toán nhà nước
Trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn nghiên cứu các phần trên, đề tài đưa ra định hướng và giải
pháp đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra của KTNN. Bên cạnh việc đề xuất mô hình tổ chức bộ máy,
phương thức hoạt động và phương pháp thanh tra của Thanh tra KTNN, đề tài còn đề xuất xây dựng quy
trình thanh tra của KTNN và xác định điều kiện cũng như lộ trình thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động
thanh tra KTNN./.
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B09.2007
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Khả Minh
Thư ký đề tài: CN. Võ Mai Trang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kiểm toán hoạt động đối với doanh nghiệp nhà
nước;
- Đề xuất, kiến nghị phương thức tổ chức, lộ trình và nội dung cơ bản về kiểm toán hoạt động các DNNN
của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luân, đề tài kết cấu thành 2 chương:
Chương 1: Cơ sở khoa học và thực tiễn về tổ chức kiểm toán hoạt động đối với doanh nghiệp nhà
nước.
Tại Chương 1, đề tài giới thiệu tầm quan trọng về việc đánh giá 3E, vai trò và những đặc trưng về kiểm
toán hoạt động các DNNN đối với cơ quan KTNN. Cũng tại chương này, đề tài còn khái quát những vấn đề
cơ bản về tổ chức và quy trình kiểm toán hoạt động DNNN. Việc đi sâu đánh giá thực trạng kiểm toán hoạt
động các DNNN cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về thực trạng hiệu quả các DNNN hiện nay,
thực trạng về kiểm toán hoạt động DNNN, những thành tựu về Kiểm toán hoạt động DNNN trong những
năm qua. Bằng việc nghiên cứu kinh nghiệm KTHĐ của một số SAI trên thế giới như Mỹ, Canada, toà
Kiểm toán viên Châu Âu, đề tài đã đúc rút một số nội dung làm bài học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam.
Chương 2: Kiến nghị phương thức tổ chức, lộ trình và nội dung cơ bản về kiểm toán hoạt động các
DNNN của KTNN.
Từ những kinh nghiệm kiểm toán của một số SAI trên thế giới và từ thực trạng KTHĐ các DNNN ở Việt
Nam, đề tài đã chỉ ra các nguyên tắc và định hướng cơ bản về tổ chức kiểm toán hoạt động các DNNN. Đề
tài đề xuất các kiến nghị theo trình tự thống nhất cao, từ việc xác lập các mục tiêu và những nội dung cơ
bản kiểm toán hoạt động DNNN, phương thức tổ chức, nội dung và quy trình kiểm toán hoạt động DNNN
trong điều kiện hiện nay cho tới điều kiện và lộ trình tổ chức kiểm toán hoạt động./.
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B11.2007
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vương Văn Quang
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Hiển
Thư ký đề tài: CN. Hà Minh Tuấn
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Khái quát hoá về báo cáo kiểm toán của KTNN;
- Đánh giá thực trạng chất lượng báo cáo kiểm toán của KTNN Việt Nam và kinh nghiệm hoàn thiện
chất lượng BCKT của một số nước trên thế giới;
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng BCKT
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về báo cáo kiểm toán và việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm
toán
Đề tài khái quát về báo cáo kiểm toán của KTNN gồm các nội dung về các loại báo cáo kiểm toán của
KTNN, tính pháp lý và vai trò BCKT của KTNN… Đề tài cũng giới thiệu các nguyên tắc lập báo cáo kiểm
toán của KTNN cũng như quy trình lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán gồm 7 bước.
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng báo cáo kiểm toán của KTNN cũng được các tác giả giới thiệu.
Chương 2: Thực trạng chất lượng báo cáo kiểm toán của KTNN và kinh nghiệm hoàn thiện, nâng
cao chất lượng báo cáo của một số tổ chức kiểm toán.
Đề tài đi sâu vào phân tích thực trạng chất lượng BCKT của KTNN, thực trạng việc soát xét chất lượng
báo cáo kiểm toán. Từ đó đánh giá những hạn chế, bất cập và chỉ ra những nguyên nhân gây hạn chế. Việc
nghiên cứu kinh nghiệm của KTNN Liên bang Đức và công ty kiểm toán AAC giúp cho ban đề tài có cái
nhìn tổng quan hơn về chất lượng BCKT. Do đó, đề tài rút ra một số bài học kinh nghiệm có thể đưa vào
áp dụng để hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán của KTNN.
Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán của KTNN
Từ việc nghiên cứu thực trạng cũng như kinh nghiệm nâng cao chất lượng BCKT của KTNN Cộng hoà
Liên bang Đức và công ty AAC, đề tài đưa ra những quan điểm, định hướng hoàn thiện và nâng cao chất
lượng. Trên cơ sở đó, hoàn thiện và nâng cao chất lượng BCKT phải là nhiệm vụ thường niên của KTNN;
phải đáp ứng tốt yêu cầu của người sử dụng BCKT; việc hoàn thiện phải tuân thủ pháp luật, các chuẩn mực,
quy trình và với các loại hình kiểm toán. Các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng BCKT được đề tài
phân thành 4 nhóm giải pháp là hoàn thiện các quy định về chế độ báo cáo kiểm toán, về tổ chức xây dựng
và thực hiện BCKT; về tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, soát xét chất lượng; về phát triển nhân lực và điều kiện
kỹ thuật. Nhìn chung, các nhóm giải pháp đều dễ thực hiện, tính khả thi cao./.
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B12.2007
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hồng Long
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Văn Hải
Thư ký đề tài: TS. Nguyễn Thị Phan Mai
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về công tác thi đua khen thưởng; Những nội dung đổi mới công tác thi đua,
khen thưởng theo tư tưởng HCM về thi đua yêu nước.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của KTNN trong những năm qua.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm toán của KTNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở phương pháp luận về công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm toán
của KTNN
Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống những vấn đề lý luận và tư tưởng HCM về công tác thi đua, khen
thưởng, đề tài đã xây dựng được một hệ thống các khái niệm cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng phù
hợp với quy định của Luật thi đua, khen thưởng và thực tiễn hoạt động của KTNN.
Đề tài cũng làm rõ những đặc thù của KTNN và hoạt động kiểm toán của KTNN có ý nghĩa quan trọng,
làm cơ sở cho việc xem xét về mục đích, nội dung, hình thức và quy trình công tác thi đua, khen thưởng
trong hoạt động kiểm toán của KTNN.
Chương 2: Thực trạng về công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm toán của KTNN
Tại chương này, đề tài đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của
KTNN trong những năm qua, làm rõ thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của KTNN trên các mặt thực
trạng quy định về thi đua, khen thưởng của KTNN; thực trạng thực hiện quy định về công tác thi đua, khen
thưởng của KTNN trong những năm qua; thực trạng tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen
thưởng của KTNN qua các thời kỳ; đồng thời chỉ ra những nguyên nhân hạn chế của công tác thi đua, khen
thưởng của KTNN và những kinh nghiệm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của một số bộ, ngành có
đặc thù hoạt động gần với KTNN.
Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm toán
của KTNN
Căn cứ vào yêu cầu khách quan và xuất phát từ thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của KTNN
trong những năm qua, đề tài đã đề xuất những quan điểm, định hướng và mục tiêu hoàn thiện công tác
thi đua, khen thưởng của KTNN trong thời gian tới với những giải pháp cơ bản như: tiếp tục hoàn thiện
hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động công tác TĐKT của
KTNN; tổ chức phong trào thi đua sâu rộng với nội dung thi đua thiết thực; xây dựng danh hiệu thi đua phù
hợp với quy định của Luật TĐKT và đặc thù của KTNN; tập trung chỉ đạo xây dựng điển hình và nhân điển
hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và cải tiến thủ tục, quy trình xét khen thưởng; tiếp tục
đổi mới tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm bộ máy, cán bộ đáp ứng yêu cầu tổ
chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ trị của Bộ chính trị./.
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B13.2007
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Trọng Thuỷ
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Dương Đình Ngọc
Thư ký đề tài: CN. Vũ Văn Hồng
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận, tổng kết thực tiễn về kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm
toán, đề tài đề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn thiện tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng
kiểm toán áp dụng vào hoạt động của KTNN, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hoạt động
kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán.
Tại chương này, đề tài đã khái quát về bản chất kiểm soát chất lượng kiểm toán, phân tích các nhân tố
ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán, trong đó có nhân tố từ môi trường bên ngoài cơ quan KTNN và từ
môi trường bên trong KTNN. Về bộ máy tổ chức kiểm soát chất lượng có thể được thiết lập theo một cơ
cấu gồm 4 cấp kiểm soát. Đối tượng, phạm vi, nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, kiểm soát chất
lượng kiểm toán cũng được ban đề tài khái quát rất cụ thể.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN Việt
Nam.
Các tác giả đã giới thiệu đặc điểm tổ chức và hoạt động của Cơ quan KTNN Việt Nam đồng thời đi sâu
phân tích tình hình tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán; tình hình hoạt động kiểm tra,
kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN trong những năm vừa qua. Từ thực trạng đó, đề tài tiến hành
đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán ở những mặt đã đạt được, các hạn chế, tồn tại
và phân tích nguyên nhân của những tồn tại đó.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng
kiểm toán đối với hoạt động kiểm toán của KTNN.
Xuất phát từ thực trạng tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN, đề tài đề
ra phương hướng nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán. Song song
với đó là các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán như: hoàn thiện
cơ sở pháp lý cho hoạt động nghiệp vụ kiểm toán; xây dựng Quy chế và Quy trình kiểm tra, kiểm soát chất
lượng kiểm toán; hoàn thiện các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán… Để thực hiện các nhóm giải
pháp của mình, đề tài gợi ý những điều kiện thực hiện các giải pháp./.
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CS02. 2007
THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ VÀ
PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO HỒ SƠ CUỘC KIỂM TOÁN
CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM CHO CƠ QUAN CHỨC NĂNG XỬ LÝ
Chủ nhiệm đề tài: CN Đặng Văn Hải
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng; vai trò và trách
nhiệm của KTNN, của cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm được
phát hiện qua hoạt động kiểm toán; những quy định của pháp luật về việc chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu
hiệu tội phạm cho các cơ quan chức năng xử lý;
- Đánh giá thực trạng thực hiện cơ chế và phương thức chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm
cho các cơ quan chức năng xử lý;
- Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện cơ chế và phương thức chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu
hiệu tội phạm cho cơ quan chức năng xử lý.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được trình bày thành 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện cơ chế và phương thức chuyển giao hồ sơ
vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan chức năng xử lý.
Tại Chương 1, đề tài hệ thống hoá những vấn đề lý luận về tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng;
vai trò và trách nhiệm của KTNN, của cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu
hiệu tội phạm được phát hiện qua hoạt động kiểm toán; những quy định của pháp luật về việc chuyển giao
hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho các cơ quan chức năng xử lý.
Trên cơ sở các lý luận, đề tài đánh giá thực trạng thực hiện cơ chế và phương thức chuyển giao hồ sơ vụ
việc có dấu hiệu tội phạm cho các cơ quan chức năng xử lý, trong đó chỉ ra những kết quả đạt được, những
hạn chế bất cập và phân tích các nguyên nhân của những hạn chế bất cập.
Chương 2: Phương hướng, nội dung và các giải pháp hoàn thiện cơ chế và phương thức chuyển giao
hồ sơ cuộc kiểm toán có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan chức năng xử lý
Xuất phát từ thực trạng thực hiện cơ chế và phương thức chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm
cho cơ quan chức năng xử lý, đề tài đưa ra những phương hướng hoàn thiện cơ chế và phương thức chuyển
giao hồ sơ, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện như: tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật KTNN, Luật
phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan; thông qua kiểm toán phát hiện kịp thời và
kiên quyết kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm
tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTV; kiện toàn tổ chức bộ mày, nâng cao
năng lực cán bộ; xây dựng văn bản pháp luật liên tịch phối hợp giữa KTNN với các cơ quan chức năng trong
việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do KTNN phát hiện và kiến nghị xử lý./.
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CS03. 2007
XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU GIỮA CƠ
QUAN TÀI CHÍNH VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG
KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG.
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Bổng
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực IV
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Xây dựng phần mềm hỗ trợ việc đối chiếu số liệu giữa cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước trong
kiểm toán ngân sách địa phương, giúp kiểm toán viên đưa ra kết luận một cách nhanh chóng về tính chính
xác, khớp đúng của số liệu quyết toán ngân sách, tìm ra các sai lệch để xác định rõ nguyên nhân.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và 01 bộ đĩa cài đặt, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các
chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng phần mềm đối chiếu số liệu giữa cơ quan tài chính
và Kho bạc nhà nước trong báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.
Tại chương này, đề tài khái quát về công tác đối chiếu số liệu giữa cơ quan tài chính và Kho bạc nhà
nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương từ cơ sở pháp lý, mục tiêu và yêu cầu của
việc đối chiếu số liệu, nguyên tắc tổ chức đối chiếu số liệu cho tới quy trình, phương pháp đối chiếu và các
hồ sơ, mẫu biểu sử dụng để đối chiếu số liệu giữa cơ quan tài chính và Kho bạc nhà nước.
Bên cạnh đó, đề tài còn đi sâu phân tích thực trạng công tác đối chiếu số liệu giữa cơ quan tài chính với
Kho bạc nhà nước qua kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương của KTNN khu vực; thực trạng
ứng dụng công nghệ thông tin; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đối chiếu số liệu…
Chương 2: Xây dựng phần mềm đối chiếu số liệu giữa cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước trong
kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.
Xuất phát từ thực trạng công tác đối chiếu số liệu giữa cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước, đề tài
đưa ra những nguyên tắc thiết kế, xây dựng phần mềm đối chiếu số liệu quyết toán giữa cơ quan Tài chính
và Kho bạc nhà nước đó là phải đảm bảo mục tiêu của chương trình tức là đưa ra kết quả so sánh số liệu
quyết toán thu, chi ngân sách; chương trình xây dựng phải dễ hiểu, dễ sử dụng và không đòi hỏi trình độ kỹ
thuật hoặc kỹ năng sử dụng máy tính cao đối với người sử dụng; chương trình xây dựng phải tương thích
với hệ điều hành thông dụng hiện nay; chương trình chạy ổn định, ít phụ thuộc vào sự thay đổi của hệ thống
Đề tài còn làm rõ những rủi ro có thể gặp phải và cách thức xử lý để ít gặp lỗi khi sử dụng phần mềm;
so sánh tính thích ứng của phần mềm đối chiếu số liệu với các cơ sở dữ liệu đầu vào và các phần mềm ứng
dụng khác; chỉ rõ các điều kiện về trang thiết bị, trình độ, kỹ năng sử dụng.
Kết quả nghiên cứu của đề tài có tính ứng dụng cao, phục vụ một cách thiết thực vào việc nâng cao chất
lượng và hiệu quả công tác kiểm toán của KTNN trong thời gian tới./.
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CS04.2007
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU
HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ KIỂM TOÁN TRONG KIỂM
TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thanh Liêm
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số nội dung cơ bản về NSĐP, hoạt động kiểm toán NSĐP và vai trò, nội dung công tác tổ
chức, quản lý và điều hành hoạt động của Tổ kiểm toán trong kiểm toán NSĐP.
- Đánh giá thực trạng công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Tổ kiểm toán, công tác kiểm
soát chất lượng hoạt động kiểm toán
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Tổ kiểm toán
NSĐP
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Một số nội dung cơ bản và thực trạng về công tác tổ chức quản lý và điều hành hoạt động
của Tổ kiểm toán trong kiểm toán ngân sách địa phương.
Tại Chương 1, đề tài đã đi sâu phân tích những đặc điểm riêng về tổ chức bộ máy, việc phân cấp trong
quản lý điều hành giữa các cấp tác động tới việc kiểm toán. Đề tài đã giới thiệu một số nội dung cơ bản
trong hoạt động kiểm toán NSĐP, từ việc phân cấp quản lý, sử dụng NSĐP cho tới những nội dung cơ bản
trong hoạt động kiểm toán NSĐP.
Sau khi nghiên cứu các vấn đề lý luận, đề tài đánh giá thực trạng công tác tổ chức quản lý và điều hành
hoạt động tổ kiểm toán trong kiểm toán ngân sách địa phương. Đề tài đã phân tích thực trạng kiểm toán từ
công tác tổ chức quản lý, công tác điều hoành hoạt động Tổ kiểm toán, công tác kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán. Từ đó chỉ ra sự cần thiết phải hoàn thiện về công tác quản lý tổ chức và điều hành hoạt
động tổ kiểm toán trong kiểm toán NSĐP.
Chương 2: Định hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và điều
hành hoạt động của tổ kiểm toán trong kiểm toán NSĐP.
Trong Chương 2, đề tài đã đưa ra định hướng cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và điều
hành hoạt động tổ kiểm toán trong kiểm toán NSĐP. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm
hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Tổ kiểm toán trong kiểm toán ngân sách
địa phương, trong đó có giải pháp quan trọng như bố trí kiểm toán theo lĩnh vực, thành lập Tổ kiểm toán
chuyên đề trong Đoàn kiểm toán NSĐP, đề xuất xây dựng chương trình kiểm toán mẫu, nâng cao chất
lượng chương trình kiểm toán chi tiết, cải tiến phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán.
Các tác giả cũng đưa ra điều kiện thực hiện các giải pháp như hoàn thiện các quy trình kiểm tra, kiểm
soát chất lượng, tăng cường đào tạo cán bộ, bố trí đầy đủ các trang thiết bị, nghiêm túc đề cao trách nhiệm,
xây dựng quy chế phối hợp giữa KTNN với HĐND cấp tỉnh trong việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu
liên quan./.
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CS06.2007
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIN HỌC TRONG KIỂM TOÁN DỰ
TOÁN CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Đức Thọ
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành IV
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài nghiên cứu về tổ chức kiểm toán dự toán trong cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán công trình
đầu tư xây dựng cơ bản.
- Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán báo cáo quyết toán công trình đầu
tư xây dựng cơ bản của KTNN.
- Đề xuất một số giải pháp ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong kiểm toán dự toán báo cáo
quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng phần mềm hỗ trợ kiểm toán dự toán trong kiểm toán
báo cáo quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản
Trong Chương 1, đề tài nghiên cứu lý luận chung về công trình đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán công
trình đầu tư xây dựng cơ bản. Đề tài đã chỉ rõ đặc điểm công trình đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở lý luận,
yêu cầu lập dự toán công trình XDCB. Đề tài đã phân tích rõ thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong
kiểm toán báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế.
Chương 2: Tổ chức ứng dụng phần mềm hỗ trợ kiểm toán dự án trong cuộc kiểm toán báo cáo quyết
toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản
Tại Chương 2, các tác giả giới thiệu các phần mềm hỗ trợ kiểm toán dự toán trong cuộc kiểm toán báo
cáo quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản đồng thời phân tích ưu, nhược điểm của các phần mềm
này. Qua thực tế triển khai, phần mềm DỰ TOÁN 97 là phần mềm phù hợp nhất với thời điểm đó. Đề tài
đã nêu rõ quy trình cũng như các bước thao tác trên phần mềm DỰ TOÁN 97. Qua đó, đánh giá hiệu quả
ứng dụng của phần mềm DỰ TOÁN 97 và đề xuất các giải pháp để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán./.
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CS07.2007
HOÀN THIỆN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TIN HỌC CHO CÁN BỘ, CÔNG
CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Mạnh Hùng
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho
cán bộ công chức của KTNN;
- Tổng kết, đánh giá thực trạng công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh CNTT tại KTNN;
đồng thời, khái quát kinh nghiệm của một số cơ quan trong nước trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
- Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo kiến thức tin học của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học
cho cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước
Tại chương này, đề tài khái quát về hoạt động của Kiểm toán nhà nước và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng
kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của KTNN. Kể từ thời điểm được thành lập phòng đào tạo từ năm
2006, Trung tâm tin học đã xây dựng chương trình khung về đào tạo tin học, xây dựng giáo trình và triển
khai được nhiều lớp tin học phục vụ cho cán bộ công chức tại KTNN.
Đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính cơ sở bao gồm đào tạo về hệ điều hành; về kỹ năng sử dụng các
ứng dụng văn phòng; kỹ năng sử dụng các ứng dụng kiểm toán; đào tạo về chuyên môn sâu trong lĩnh vực
CNTT phục vụ cho hoạt động kiểm toán trong môi trường CNTT.
Các tác giả cũng đánh giá thực trạng nội dung, chương trình đào tạo tin học của KTNN trên các mặt đã
làm được, những hạn chế và đi sâu phân tích nguyên nhân của những hạn chế.
Chương 2: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin
học cho cán bộ công chức của Kiểm toán nhà nước
Xuất phát từ thực trạng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ công
chức của KTNN, đề tài đưa ra các phương hướng, mục tiêu hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi
dưỡng tin học cho cán bộ công chức của KTNN. Trên cơ sở các định hướng, đề tài đề xuất một số giải pháp
như hoàn thiện nội dung chương trình khung cho công tác đào tạo kiến thức tin học cho cán bộ công chức
của KTNN; hoàn thiện chương trình đào tạo tin cơ bản và nâng cao; hoàn thiện chương trình đào tạo tin học
theo chuyên đề (theo từng ứng dụng cụ thể cần thiết cho hoạt động kiểm toán)./.
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CS08.2007
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ
KIỂM TOÁN GIỮA KTNN VỚI CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
ĐỘC LẬP VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG
KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm: Ths. Hà Minh Tuấn
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ chế phối hợp giữa KTNN, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ để KTNN có thể sử dụng kết
quả kiểm toán của các phân hệ đó trong hoạt động của KTNN;
- Đánh giá hiện trạng việc phối hợp và sử dụng các kết quả của kiểm toán giữa kiểm toán nội bộ và kiểm
toán độc lập trong hoạt động của KTNN;
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp và sử dụng kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập,
kiểm toán nội bộ trong hoạt động kiểm toán của KTNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng cơ chế phối hợp và sử dụng kết quả kiểm toán độc lập, kiểm
toán nội bộ trong hoạt động kiểm toán của KTNN
Đề tài khái quát về chức năng, đối tượng, phạm vi hoạt động của kiểm toán độc lập, kiểm toán nội
bộ, KTNN, mối quan hệ giữa KTNN với kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ, xu hướng phát triển của
KTNN, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.
Đề tài chỉ rõ sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế phối hợp và sử dụng kết quả kiểm toán độc lập, kiểm
toán nội bộ trong hoạt động kiểm toán của KTNN. Ba loại hình kiểm toán có mối liên kết hữu cơ, mối quan
hệ chặt chẽ với nhau.
Chương 2: Giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp và sử dụng kết quả kiểm toán độc lập, kiểm toán
nội bộ trong hoạt động kiểm toán của KTNN.
Tại chương này, đề tài đi sâu vào mô tả thực trạng hoạt động của các phân hệ kiểm toán độc lập, kiểm
toán nội bộ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; đánh giá thực trạng sự phối hợp và sử dụng
kết quả kiểm toán của 3 phân hệ. Đề tài chỉ ra các nhóm nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phối
hợp và sử dụng kết quả kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà
nước.
Đề tài đưa ra các nguyên tắc và mục tiêu phối hợp và sử dụng kết quả kiểm toán độc lập, kiểm toán nội
bộ trong hoạt động kiểm toán của KTNN. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất 3 nhóm giải pháp hoàn thiện, cụ
thể: hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa 3 phân hệ kiểm toán; nâng cao hiệu quả sử dụng kết quả kiểm toán
độc lập, kiểm toán nội bộ trong hoạt động của KTNN; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN với các tổ
chức hội nghề nghiệp./.
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CS09.2007
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HÀNH TIẾT KIỆM
CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM
TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Thị Hoàng Liên
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong hoạt động của KTNN;
- Đánh giá thực trạng thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong hoạt động của KTNN;
- Đưa ra một số giải pháp cơ bản để thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong hoạt động của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 chương.
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của KTNN
Trong chương này, tác giả đã làm rõ khái niệm về tiết kiệm và lãng phí, đồng thời đưa ra quan điểm, chủ
trương về tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí là
nhằm ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định
chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch,
vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý,
sử dụng NSNN, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên
thiên nhiên. Nội dung chính của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những quy định cụ thể về một
số lĩnh vực cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: quản lý sử dụng kinh phí NSNN; đầu tư xây dựng
dự án sử dụng NSNN, tiền, tài sản nhà nước.
Ban đề tài cũng đã đề cập đến chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng
phí trên các mặt: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hoàn
thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện công
khai tạo điều kiện kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi
phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong các lĩnh vực…
Chương 2: Thực trạng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt đông của KTNN
Ban đề tài đã chỉ rõ một số kết quả đạt được trong hoạt động của KTNN trên một số phương diện về công
tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm toán, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác nghiên cứu
khoa học, công tác quan hệ hợp tác quốc tế.
Thực tế trong những năm vừa qua, KTNN thường xuyên rà soát, triển khai sửa đổi, bổ sung các văn bản
có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tạo nên sự đồng bộ trong hệ thống văn bản
của KTNN. Công tác tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của
KTNN đã tạo sự chuyển biến trong nhận thực và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động.
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KTNN tăng cường phát hiện và ngăn chặn lãng phí thông qua hoạt động kiểm toán và nâng cao chất
lượng kiểm. KTNN đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng Chương trình hành động cụ thể của đơn vị
khi triển khai, thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng kinh
phí hoạt động của cơ quan, đơn vị đã gắn kết hơn với các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
các quy định của Luật NSNN, từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán NSNN đã được thực hiện
khá nghiêm túc.
Chương 3: Giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của KTNN
Các tác giả đã đưa ra định hướng thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong hoạt động của KTNN, từ
đó đưa ra một số giải pháp về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong hoạt động của KTNN. Cụ thể,
nhóm giải pháp đối với việc quản lý và sử dụng NSNN trong đó triển khai từ quản lý và sử dụng kinh phí
thường xuyên, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản./.
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CS11.2007
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC
HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
CẤP III TRỰC THUỘC NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH.
Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Quang Hưng
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành II
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài hệ thống hoá những vấn đề lý luận về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm
toán các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Bộ, ngành.
- Đánh giá thực trạng về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán các đơn vị dự toán
cấp III trực thuộc Bộ, ngành. Từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm
toán các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc ngân sách Bộ, ngành.
Trong chương này, Ban đề tài đã chỉ rõ đặc điểm, tổ chức quản lý tài chính của các đơn vị dự toán cấp
III. Trong công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Bộ, ngành, kế hoạch kiểm
toán đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi lập kế hoạch kiểm toán, KTV phải thực hiện các yêu cầu và quy
định. Các nội dung kiểm toán chủ yếu của đơn vị dự toán cấp III luôn bám sát vào mục tiêu kiểm toán đã
được xác định để xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung thời gian và nhân lực hoàn thành mục tiêu.
Chương 2: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
kiểm toán các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Bộ, ngành của Kiểm toán nhà nước.
Tại chương này, các tác giả đã khái quát những quy định về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế
hoạch kiểm toán của KTNN. Phần thực trạng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán
các đơn vị dự toán cấp III cũng được phân tích kỹ lưỡng từ thực trạng việc xây dựng kế hoạch cho tới thực
trạng tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán. Từ đó đưa ra định hướng hoàn thiện công tác xây dựng và thực
hiện kế hoạch kiểm toán. Dựa trên các định hướng, các tác giả đưa ra 4 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện
công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán các đơn vị dự toán cấp III. Các kiến nghị phục vụ hoàn
thiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán đều mang tính khả thi cao, và có thể áp dụng ngay
cho KTNN./.
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CS12.2007
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN KẾT HỢP
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG CUỘC KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm: Ths. Khương Tiến Hùng
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành VI
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kết hợp kiểm toán hoạt động trong cuộc kiểm
toán báo cáo tài chính DNNN.
- Đánh giá thực trạng kết hợp kiểm toán hoạt động trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính DNNN
- Đề xuất định hướng và phương thức kết hợp kiểm toán hoạt động trong cuộc kiểm toán báo cáo tài
chính DNNN
- Kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm kết hợp kiểm toán hoạt động trong cuộc kiểm toán báo cáo tài
chính DNNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung nghiên cứu của đề tài gồm 2 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn kết hợp kiểm toán hoạt động trong cuộc kiểm toán báo cáo tài
chính doanh nghiệp nhà nước.
Đề tài khái quát về bản chất, nội dung và yêu cầu kiểm toán DNNN, yêu cầu việc kết hợp các loại hình
kiểm toán trong cuộc kiểm toán BCTC DNNN của Kiểm toán nhà nước.
Các tác giả còn khái quát tình hình kiểm toán các DNNN, thực trạng việc kết hợp kiểm toán hoạt động
trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước. Từ đó đi sâu làm rõ những kết quả đạt được,
những hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.
Trên cơ sở thực trạng việc kết hợp kiểm toán hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính các doanh
nghiệp nhà nước, đề tài làm rõ cơ sở của sự kết hợp và tác dụng của việc kết hợp kiểm toán hoạt động trong
kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước.
Chương 2: Kết hợp kiểm toán hoạt động trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà
nước.
Tại chương này, đề tài đưa ra quan điểm và mục tiêu kết hợp hai loại hình kiểm toán khi kiểm toán các
doanh nghiệp nhà nước, nội dung và phương thức kết hợp. Đề tài đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể: đổi mới
phương thức hoạt động của đoàn kiểm toán; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để nâng
cao năng lực đội ngũ kiểm toán viên; xây dựng đồng bộ hệ thống, các chuẩn mực, quy trình kiểm toán và
các chế tài làm tiền đề cho việc nâng cao chất lượng, hoạt động kiểm toán; tăng cường cơ sở vật chất cho
hoạt động Kiểm toán nhà nước, đặc biệt cần quan tâm đến đời sống của cán bộ công chức kiểm toán viên./.
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CS13.2007
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOÀN THIỆN MÔ
HÌNH TỔ CHỨC CẤP PHÒNG CỦA CÁC KTNN CHUYÊN
NGÀNH VÀ KHU VỰC
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Bá Dũng
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
Trên cơ sở lý luận của lý thuyết tổ chức và xem xét vai trò của cấp phòng đối với hoạt động kiểm toán
của KTNN; trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá mô hình cấp phòng ở các Kiểm toán nhà nước chuyên
ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực phù hợp với hoạt động kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Đặc trưng và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và sự cần thiết phải thành lập
các đơn vị cấp phòng ở các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và khu vực.
Tại chương này, đề tài khái quát đặc trưng hoạt động kiểm toán của KTNN, sự cần thiết phải thành lập
các đơn vị cấp phòng ở các KTNN chuyên ngành và khu vực. Đề tài còn giới thiệu một số mô hình cấp
phòng ở một số Kiểm toán nhà nước trên thế giới như Trung Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức. Từ phân tích
mô hình của KTNN Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức, các tác giả đã đúc rút một số kinh nghiệm
và bài học rút ra cho Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp phòng ở các Kiểm toán nhà nước
chuyên ngành và khu vực.
Tác giải khái quát quá trình hình thành và phát triển của đơn vị cấp phòng ở KTNN chuyên ngành và
khu vực giai đoạn trước năm 2006 và từ khi Luật KTNN có hiệu lực. Đề tài còn nêu các quy định của Kiểm
toán nhà nước về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc các Kiểm toán nhà nước
chuyên ngành và khu vực; thực trạng hoạt động của các phòng thuộc các KTNN chuyên ngành và Khu vực
trong những năm qua. Đề tài chỉ ra những bất cập, nguyên nhân của những bất cập
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình cấp phòng ở các Kiểm toán nhà nước
chuyên ngành và khu vực
Trên cơ sở thực trạng hoạt động của các phòng thuộc các KTNN chuyên ngành và khu vực trong những
năm qua, đề tài nêu sự cần thiết phải hoàn thiện mô hình cấp phòng ở các KTNN chuyên ngành và khu vực,
phải hoàn thiện mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế hoạt động. Từ đó, các tác giả đưa ra định hướng hoàn
thiện, trên cơ sở các định hướng, đề tài đưa ra các giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế
hoạt động. Song song với các giải pháp để hoàn thiện mô hình cấp phòng, đề tài còn đề xuất các điều kiện
để thực hiện các giải pháp như hoàn thiện thể chế pháp lý, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao sự hiểu biết
của các đại biểu dân cử địa phương và công chúng về hoạt động kiểm toán; đào tạo bồi dưỡng và có chế độ
đãi ngộ phù hợp với đội ngũ KTV; tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất cho các KTNN chuyên ngành
và khu vực./.
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CS14.2007
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN TRỢ GIÁ, TRỢ
CƯỚC CỦA NHÀ NƯỚC KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Công Vy
Đơn vị chủ trì: KTNN KV I
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài sẽ tổng kết đánh giá việc kiểm toán trợ giá, trợ cước trong các cuộc kiểm toán cáo cáo quyết toán
ngân sách địa phương do KTNN khu vực I thực hiện trong những năm qua.
- Trên cơ sở tổng kết thực tiễn đề xuất các giải pháp tổ chức kiểm toán trợ giá, trợ cước của Kiểm toán
nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Lý luận chung về các khoản trợ giá, trợ cước trong kiểm toán báo cáo tài chính quyết
toán ngân sách địa phương
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ khái niệm về các khoản trợ giá, trợ cước. Xét về nội dung, trợ giá, trợ
cước có thể khái quát thành hai nội dung cơ bản là trợ giá, trợ cước các mặt hàng thuộc diện chính sách; trợ
giá, trợ cước các mặt hàng khác.
Ban đề tài cũng chỉ rõ vai trò, vị trí các khoản trợ giá, trợ cước trong cơ cấu ngân sách địa phương cũng
như việc quản lý, sử dụng các khoản trợ giá, trợ cước thuộc ngân sách địa phương ra sao. Từ đó, khái quát
việc kiểm toán các khoản trợ giá, trợ cước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương trên
một số nội dung như đối tượng kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, phương pháp kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm toán đối với các khoản trợ giá, trợ cước trong kiểm toán
BCTC quyết toán ngân sách địa phương.
Trong Chương 2, các tác giả đã làm rõ ba nội dung chính:
Thứ nhất là thực trạng sử dụng các khoản chi trợ giá, trợ cước của NSĐP và kiểm toán các khoản trợ giá,
trợ cước trong kiểm toán BC quyết toán NSĐP.
Thứ hai là đánh giá thực trạng công tác kiểm toán các khoản trợ giá, trợ cước trong quá trình thực hiện
kiểm toán Báo cáo ngân sách nhà nước địa phương. Trong phần này, công tác kiểm toán các khoản trợ giá
trợ cước trong những năm qua đã có nhiều kết quả đạt được, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những
yếu kém bất cập.
Thứ ba, từ những yếu kém, bất cập trong quá trình thực hiện kiểm toán, ban đề tài cũng đi sâu phân tích
những nguyên nhân của những bất cập đó.
Chương 3: Hoàn thiện kiểm toán các khoản trợ giá, trợ cước trong kiểm toán Báo cáo quyết toán
ngân sách địa phương
Tại Chương 3, các tác giả đã đưa ra các nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện công tác kiểm toán trợ giá,
trợ cước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Đề tài đã đưa ra 5 giải pháp hoàn thiện
kiểm toán các khoản trợ giá, trợ cước. Các điều kiện để thực hiện giải pháp mà ban đề tài đưa ra hoàn toàn
khả thi. Kết quả nghiên cứu của đề tài vẫn đang được ứng dụng tại KTNN./.
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B01.2008
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN PHÁP
LUẬT CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG
BỐI CẢNH HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Phú Thọ
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Thuận Liên
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng, hoàn thiện pháp luật của KTNN Việt
Nam trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế
- Đánh giá thực trạng thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng, hoàn thiện pháp luật của KTNN
- Đề xuất giải pháp nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng, hoàn thiện pháp
luật của KTNN Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về nhiệm vụ tư vấn xây dựng và hoàn thiện pháp luật của KTNN trong bối
cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế
Trong Chương 1, đề tài trình bày tổng quan về pháp luật (bản chất, đặc điểm, hệ thống và quá trình xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật); những tiêu chí cơ bản để xác định mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp
luật trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, đề tài xác định các nhiệm vụ của KTNN trong tư vấn
xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật.
Chương 2: Thực trạng tư vấn xây dựng và hoàn thiện pháp luật của KTNN
Trong chương này, sau khi phân tích cơ sở pháp lý quy định nhiệm vụ của KTNN trong việc tư vấn
xây dựng, hoàn thiện pháp luật, đề tài đã đánh giá thực trạng tư vấn xây dựng, hoàn thiện pháp luật của
KTNN (những kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản của KTNN,
nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại).
Đồng thời, đề tài đã đưa ra kinh nghiệm quốc tế về tư vấn xây dựng, hoàn thiện pháp luật của cơ quan
kiểm toán tối cao (kinh nghiệm của KTNN Liên bang Đức) và những bài học rút ra cho KTNN Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng, hoàn thiện
pháp luật của KTNN Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế
Trong Chương 3, Đề tài đưa ra định hướng thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng, hoàn thiện pháp luật.
Dựa trên định hướng này, đề tài dưa ra 5 giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tư vấn
pháp luật đó là: đổi mới nội dung và phương thức tư vấn xây dựng, hoàn thiện pháp luật của KTNN; nâng
cao chất lượng công tác tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng cơ
chế phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan xây dựng, ban hành văn bản QPPL,
tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của KTNN về xây dựng, hoàn thiện pháp luật; Phối
hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban và cơ quan của Quốc Hội, Chính phủ, các Bộ và HĐND các tỉnh, Thành
phố trực thuộc trung ương. Cuối cùng, đề tài đưa ra các điều kiện thực hiện giải pháp đã đề xuất./.
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B02.2008
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Minh Khái
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Văn Hải
Thư ký đề tài: Ths. Vũ Thanh Hải
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Về mặt lý luận, làm rõ về tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán;
- Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng về công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, đề tài
đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài đã phân tích 4 vấn đề lý luận sau: khái quát về tổ chức và hoạt động của Kiểm
toán nhà nước; tổ chức và cơ chế hoạt động của Đoàn kiểm toán; yêu cầu hoàn thiện tổ chức và hoạt động
của Đoàn kiểm toán; các nhân tố tác động đến tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán (chất lượng của
hệ thống pháp luật KTNN; trình độ năng lực của đội ngũ trực tiếp làm công tác kiểm toán; năng lực kinh
nghiệm quản lý của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng; quy mô và tính chất, loại hình kiểm toán;
hoạt động kiểm tra, giám sát phòng ngừa và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm
toán; kinh phí và phương tiện hoạt động; cơ chế phối hợp thực hiện công tác kiểm toán, phối hợp với các
đơn vị được kiểm toán).
Chương 2: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán
Trong Chương 2, đề tài đã phân tích thực trạng về tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán. Từ thực
trạng đó, đề tài đã rút ra các tồn tại về tổ chức Đoàn kiểm toán và các tồn tại trong hoạt động quản lý của
Đoàn kiểm toán; các nguyên nhân của những hạn chế trong tổ chức công tác kiểm toán và trong hoạt động
của Đoàn kiểm toán. Cuối cùng, trong Chương này đề tài đã trình bày mô hình và kinh nghiệm về tổ chức,
hoạt động của Đoàn KTNN của một số KTNN trên thế giới (tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý hoạt động
kiểm toán,) và rút ra cho Việt Nam một số kinh nghiệm quý báu trong tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm
toán.
Chương 3: Những định hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán
Trong Chương 3, đề tài đã đưa ra định hướng hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán. Sau
khi trình bày định hướng chung phát triển của Kiểm toán nhà nước Việt Nam, đề tài đi vào phân tích định
hướng hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán. Dựa trên định hướng hoàn thiện này, đề tài
đã trình bày 4 giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, đó là: hoàn
thiện tổ chức Đoàn kiểm toán về cơ cấu nhân sự, tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, kiểm toán viên; hoàn thiện
cơ chế hoạt động của Đoàn kiểm toán; xác định rõ mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động của Đoàn
kiểm toán; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán. Cuối cùng, đề tài đưa ra các điều
kiện bảo đảm về tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán. Các điều kiện này bao gồm: hoàn thiện hệ thống
văn bản áp dụng trong hoạt động kiểm toán; đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu của hoạt động kiểm toán; ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ
hoạt động kiểm toán./.
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B05.2008
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG
ĐẠO LUẬT CƠ BẢN LÀ HIẾN PHÁP
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Lê Huy Trọng
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Văn Hải
Thư ký đề tài: CN. Lê Xuân Đạt
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực III
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề về Hiến pháp và sự cần thiết phải quy định địa vị pháp lý của KTNN trong
Hiến pháp;
- Phân tích, đánh giá thực trạng địa vị pháp lý của KTNN trong hệ thống pháp luật của Việt Nam;
- Đề xuất định hướng và giải pháp xác lập địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp – đạo
luật cơ bản của Nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu chính của đề tài gồm 03 chương:
Chương 1: Hiến pháp và sự cần thiết phải quy định địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp
Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Hiến pháp – đạo luật cơ bản của Nhà nước để thấy rõ
vị trí, vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật của Nhà nước; trên cơ sở nghiên cứu, phân tích những
quan điểm của các nhà khoa học trong và ngoài nước về địa vị pháp lý của cơ quan, tổ chức nói chung, Đề
tài đã xây dựng được khái niệm Địa vị pháp lý của KTNN phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt
động của KTNN ở nước ta.
Đề tài cũng làm rõ sự cần thiết phải bổ sung địa vị pháp lý của KTNN trong Hiến pháp. Đây là vấn đề
hoàn toán mới ở nước ta, có ý nghĩa về lý luận và phương pháp luận trong việc đưa ra phương hướng đề
xuất bổ sung địa vị pháp lý của KTNN trong Hiến pháp.
Chương 2: Thực trạng địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước trong hệ thống pháp luật của nhà
nước Việt Nam và kinh nghiệm thế giới
Đề tài đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng về địa vị pháp lý của KTNN trong hệ thống pháp luật
Việt Nam trên các mặt: Vị trí pháp lý của KTNN trong hệ thống pháp luật Việt Nam trên các mặt: vị trí pháp
lý của KTNN trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước; chức năng của KTNN; những nhiệm vụ và quyền hạn
cơ bản của KTNN. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về xác lập địa
vị pháp lý của KTNN trong Hiến pháp. Đây là cơ sở thực tiễn quan trong để đề xuất bổ sung những quy định
về địa vị pháp lý và tính độc lập của KTNN trong Hiến pháp bảo đảm sự thuyết phục và có tính khả thi cao.
Chương 3: Các quan điểm và phương hướng xác lập địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước trong
Hiến pháp của nhà nước Việt Nam
Căn cứ vào những yêu cầu khách quan và xuất phát từ thực trạng địa vị pháp lý của KTNN hiện nay, đề
tài đã đề xuất những nguyên tắc và phương hướng xác lập địa vị pháp lý của KTNN trong Hiến pháp, đạo luật
cơ bản của Nhà nước; đồng thời đề xuất những giải pháp cơ bản có tính khả thi cao về tổ chức thực hiện. Đề
tài đã đề xuất những quy định cơ bản về địa vị pháp lý của KTNN và của Tổng KTNN trong Hiến pháp, làm
nền tảng cho những quy định cụ thể trong Luật KTNN và các luật có liên quan, tạo cở sở pháp lý đầy đủ và
toàn diện cho tổ chức và hoạt động của KTNN, xây dựng KTNN thực sự trở thành cơ quan kiểm tra tài chính
nhà nước có uy tín và có trách nhiệm đáp ứng lòng mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần làm
minh bạch và lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng,
đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.
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B06.2008
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Văn Chương
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Vũ Văn Hồng
Thư ký đề tài: CN. Dương Minh Tuấn
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận của việc sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước.
- Đánh giá thực trạng về tổ chức thực hiện từ đó rút ra những tác động tích cực và bất cập, hạn chế của
Luật Kiểm toán nhà nước.
- Đề xuất phương hướng, nội dung sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu chính của đề tài gồm 03 chương:
Chương 1: Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước
Trong chương này, đề tài đã làm rõ cơ sở của sự ra đời và phát triển của KTNN Việt Nam. KTNN là cơ quan
mới ra đời trong công cuộc đổi mới của đất nước và tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia nhằm thực hiện
kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính công trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi. Những nội dung chủ
yếu được đề cập trong Luật Kiểm toán nhà nước là nguyên tắc hoạt động kiểm toán của KTNN; địa vị pháp lý
của KTNN; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và của từng cá nhân; về đối tượng kiểm toán, đơn vị
kiểm toán; hoạt động kiểm toán; báo cáo kiểm tóan…; Đứng trước yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới,
KTNN cần tiếp tục phát triển toàn diện mà điều kiện cho việc phát triển đó là tạo lập được môi trường pháp lý
thich hợp. Bên cạnh đó, đề tài cũng nêu rất rõ cơ sở thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung các luật KTNN, nguyên
nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan đòi hỏi phải sửa đổi Luật KTNN cho thật sự phù hợp với sự phát triển.
Chương 2: Thực trạng tổ chức triển khai thi hành Luật Kiểm toán nhà nước
Trong chương này, ban đề tài đã khái quát được những nội dung cơ bản của Luật Kiểm toán nhà nước như địa
vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, nguyên tắc hoạt động, thẩm quyền trách nhiệm từng
cá nhân, đơn vị... Các công tác triển khai và thực hiện Luật KTNN trong những năm vừa qua cũng đạt được một
số thành tựu như làm răng hiệu lực và hiệu quả hoạt động của KTNN với tư cách là cơ quan kiểm tra tài chính
công cao nhất trong hệ thống kiểm soát của Nhà nước; những vấn đề liên quan đến hoạt động được quy định đầy
đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đối với việc xây dựng nền tài chính lành mạnh, công khai
và minh bạch; xây dựng được cơ chế, kế hoạch, chương trình đào tạo bồi dưỡng đa dạng, đồng bộ và ngày càng
toàn diện. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ bài bản, khoa học, công khai, minh bạch, hoạt động
của KTNN ngày càng được mở rộng về quy mô, đa dạng về loại hình, tiến bộ về chất lượng và ngày càng hiệu
quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật KTNN vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: chưa có sự
tương thích về một số quy định giữa Luật KTNN với các luật có liên quan; một số quy định hoặc nội dung được
quy định không rõ ràng, đầy đủ đã gây khó khăn, lúng túng cho việc thực hiện; chưa có các chế tài đối với hành
vi vi phạm Luật KTNN. Trong hoạt động kiểm toán cũng như trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào khác, hệ thống
phát luật điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh nhất thiết phải bao gồm các quy định về chế tài có ý nghĩa thực tiễn
rất quan trọng để tăng cường pháp chế trong hoạt động kiểm toán đảm bảo hoạt động diễn ra theo đúng pháp luật.
Chương 3: Định hướng và nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước
Trong chương này, ban đề tài đã đề xuất các định hướng sửa đổi, bổ sung Luật KTNN gắn với việc thể
chế hóa đầy đủ và toàn diện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KTNN; xây dựng
KTNN trở thành công cụ quan trọng; đảm bảo quan hệ phối hợp giữa KTNN và các cơ quan hữu quan trong
bộ máy Nhà nước pháp quyền; đảm bảo các nguyên tắc hoạt động. Ban đề tài mạnh dạn đề xuất các nội dung
sửa đổi, bổ sung cho Luật KTNN về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, về hệ thống tổ chức, kiến
nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Tổ chức Chính phủ và các Luật khác có liên quan./.
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B08.2008
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHƯƠNG
TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIỂM TOÁN VIÊN
NỘI BỘ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vương Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đào tạo, bồi dưỡng KTVNB trong nền kinh tế quốc dân và việc
xây dựng chương trình khung đào tạo kiểm toán viên nội bộ trong các cơ quan và các tổ chức của Nhà nước
làm cơ sở lý luận để nghiên cứu thực tiễn và đề xuất nội dung chương trình khung đào tạo KTVNB;
- Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo KTNB hiện đang thực hiện ở Việt Nam làm cơ sở thực tiễn
cho việc xây dựng chương trình khung đào tạo KTVNB trong các cơ quan, các tổ chức của Nhà nước;
- Xây dựng chương trình khung đào tạo KTVNB và kiến nghị các giải pháp, điều kiện áp dụng trong
công tác đào tạo KTVNB của các cơ quan, tổ chức của Nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu chính của đề tài gồm 03
chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng chương trình khung đào tạo kiểm toán viên nội bộ trong các cơ
quan, tổ chức của Nhà nước
Trong chương này, đề tài đề cập đến các vấn đề lý luận về kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức
kinh tế Nhà nước; các chức năng chính và vai trò của KTNB trong việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, hiệu
lực của quản lý. Chương này cũng nêu lên các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản không thể thiếu được khi xây
dựng một chương trình đào tạo Kiểm toán viên nội bộ như: phù hợp với các văn bản quy định hiện hành;
phải mang tính ứng dụng, sát thực tiễn; đảm bảo bao quát được những vấn đề lý luận chung về kiểm toán
nội bộ và những kỹ năng phù hợp đối với KTNB; không trùng lắp về nội dung với các chương trình đào
tạo, bồi dưỡng khác… Các nguyên tắc xây dựng chương trình là phải ngắn gọn, khoa học, súc tích và logic,
mang tính hệ thống, có kết cấu mở để cập nhật các kiến thức, tài liệu, văn bản mới hoặc các quy định cụ
thể của từng đơn vị.
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên nội bộ trong các cơ quan, tổ chức
của Nhà nước và kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo kiểm toán nội bộ của một số nước, một
số tổ chức quốc tế
Ban đề tài đã nêu lên được thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên nội bộ trong các
năm vừa qua. Qua đó, ban đề tài cũng đánh giá cách thức tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ trong các
cơ quan, tổ chức của nhà nước. Sau hơn 20 năm ra đời và phát triển thì KTNB ở Việt Nam đã được các đơn
vị nhìn nhận và đánh giá đúng đắn đặc biệt là xác NHTM nhà nước, một số Tổng công ty nhà nước. KTNB
có những đóng góp tích cực và thiết thực cho việc kiểm tra, kiểm soát quản trị nội bộ, phát hiện, ngăn chặn
và điều chỉnh kịp thời những sai phạm trong hệ thống quản lý của đơn vị; đưa ra các kiến nghị cải tiến các
hoạt động đảm bảo tiết kiệm, hiệu lực và hiệu quả tronng việc sử dụng các nguồn lực của đơn vị đồng thời
góp phần giúp các tổ chức, cơ quan nhà nước tuân theo các chế độ tài chính, kế toán.
Số lượng KTVNB có thay đổi theo các giai đoạn thời kỳ nhưng trình độ của các KTVNB đã từng bước
được nâng cao thông qua việc tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và các lớp bồi dưỡng kỹ năng ngắn ngày, đáp
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ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý của đơn vị.
Bên cạnh đó, đề tài cũng chỉ ra một số điểm hạn chế như quan điểm chỉ đạo KTNB chưa thống nhất và
rõ ràng; đội ngũ KTV thiếu kinh nghiệm hay hoạt động KTNB còn trùng lắp với công tác kiểm tra nên đã
làm giảm vai trò và hiệu lực của KTNB…
Chương 3: Xây dựng chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên nội bộ trong các cơ
quan, tổ chức của Nhà nước.
Trên cơ sở các nội dung được phân tích ở Chương 2, ban đề tài cũng đưa ra căn cứ và nội dung sơ lược
chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên nội bộ trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước. Căn cứ
vào kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn tổ chức và hoạt động KTNB trong nước, Ban đề tài xác định lộ
trình xây dựng và phát triển KTNB thành 3 giai đoạn: Hình thành tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ;
Kiểm toán nội bộ mang tính chuyên nghiệp; và tiếp đó kiểm toán nội bộ trở thành tổ chức chuyên nghiệp
là công cụ hỗ trợ việc quản lý./.
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B09.2008
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG HỆ THỐNG
CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Ngô Trí Tuệ
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận hình thành hệ thống chuẩn mực KTNB;
- Phân tích đánh giá thực trạng áp dụng những quy định mang tính chuẩn mực trong tổ chức và hoạt
động KTNB ở Việt Nam;
- Đề xuất phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống Chuẩn mực KTNB ở Việt Nam dựa trên kinh
nghiệm nước ngoài về việc xây dựng Hệ thống chuẩn mực KTNB,
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán nội bộ và hệ thống chuẩn mực KTNB
Trong Chương 1, đề tài đã phân tích 2 vấn đề lý luận chính sau: những vấn đề lý luận về kiểm toán nội
bộ (khái niệm, mục tiêu, chức năng, đối tượng, phạm vi hoạt động của KTNB; đặc trưng cơ bản của KTNB:
chủ thể, lĩnh vực hoạt động; các chỉ tiêu đánh giá; những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của
hoạt động KTNB trong cơ quan tổ chức) và các nội dung cơ bản của Hệ thống chuẩn mực KTNB (khái
niệm, mục đích, nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng hệ thống chuẩn mực KTNB; các nội dung cơ bản
của hệ thống chuẩn mực KTNB).
Chương 2: Thực trạng hoạt động KTNB và xây dựng hệ thống chuẩn mực KTNB ở Việt Nam
Trong Chương 2, đề tài đã trình bày 3 nội dung chính: Thực trạng tổ chức và hoạt động KTNB ở Việt
Nam; Kinh nghiệm nước ngoài trong việc xây dựng Hệ thống chuẩn mực KTNB; Định hướng và giải pháp
xây dựng hệ thống chuẩn mực KTNB; Cuối cùng, đề tài đã đề xuất Hệ thống chuẩn mực KTNB theo cách
thức: cơ cấu một chuẩn mực được thiết kế ra sao, gồm những chuẩn mực về nội dung gì..Có thể nói, đề tài
đóng góp thêm các căn cứ lý luận, căn cứ thực tiễn để đẩy nhanh quá trình xây dựng Hệ thống chuẩn mực
này, đồng thời phác thảo sơ qua 1 chuẩn mực của KTNB sẽ được trình bày ra sao, gồm những nội dung
nào…/.
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B10.2008
HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CƠ BẢN TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Vinh
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Ngọc Xuân
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Thuận Liên
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực VI
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Phân tích những vấn đề lý luận về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) trong lĩnh vực kiểm
toán NSNN;
- Đánh giá thực trạng kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán NSNN để từ đó rút ra những mặt đạt được,
cũng như bất cập, tồn tại và nguyên nhân của những bất cập, tồn tại làm cơ sở kiến nghị các giải pháp hoàn
thiện;
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung, quy trình kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán
NSNN của KTNN,
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã phân tích 4 vấn đề lý luận sau: chi đầu tư XDCB trong mối quan hệ tổng thể
với ngân sách nhà nước (khái niệm, nội dung, đặc điểm chi, phân loại chi, vị trí và vai trò của chi NSNN cho
ĐTXDCB; nguyên tắc tổ chức và quản lý ĐTXDCB); Quy trình quản lý chi NSNN cho đầu tư xây dựng cơ
bản; Đặc điểm chi ĐTXDCB ảnh hưởng đến công tác kiểm toán; kiểm toán chi ĐTXDCB trong kiểm toán
NSNN (sự cần thiết chi ĐTXDCB, mục tiêu kiểm toán ĐTXDCB, Nội dung kiểm toán ĐTXDCB, kiểm
toán ĐTXDCB trong kiểm toán NSNN).
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách nhà
nước và kinh nghiệm quốc tế
Trong Chương 2, đề tài đã trình bày 2 nội dung chính: thực trạng công tác kiểm toán và quy trình kiểm toán
ĐTXDCB trong kiểm toán NSNN; Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán NSNN. Về
thực trạng công tác kiểm toán ĐTXDCB và quy trình kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán NSNN, đề tài đã
trình bày những nội dung chính: những quy định hiện hành của KTNN về kiểm toán ĐTXD trong kiểm toán
NSNN; những quy định về quy trình kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán chi NSNN; khái quát tình hình
kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán NSNN; kết quả kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán chi NSNN; đánh
giá hoạt động kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán chi NSNN; nguyên nhân của những hạn chế.
Trong nội dung kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán NSNN, đề tài đã trình bày kinh
nghiệm kiểm toán tại Cộng hòa Liên bang Đức; Kiểm toán nhà nước Trung Quốc và một số cơ quan kiểm toán tối
cao khác. Đồng thời, đề tài đã rút ra 3 bài học cho Kiểm toán nhà nước Việt Nam (tăng cường kiểm toán hoạt động
đối với kiểm toán chi ĐTXDCB; tăng cường việc kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán; chú trọng phát
triển cả về số lượng và chất lượng kiểm toán viên và các điều kiện vật chất thực hiện kiểm toán chi ĐTXDCB).
Chương 3: Hoàn thiện nội dung, quy trình kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản trong kiểm toán chi NSNN
Trong Chương 3, đề tài trình bày 4 nội dung chính về kiểm toán ĐTXDCB: mục tiêu và yêu cầu hoàn
thiện nội dung, quy trình kiểm toán ĐTXDCB; nguyên tắc hoàn thiện nội dung, quy trình kiểm toán chi
ĐTXDCB trong kiểm toán chi NSNN (đảm bảo tính thống nhất với Quy trình kiểm toán của KTNN; kế
thừa những kinh nghiệm và kết quả đạt được; đảm bảo tính độc lập, thống nhất trong tổ chức và hoạt động
kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán chi NSNN);
Nội dung quan trọng tiếp theo trong Chương này của đề tài là: Quy trình kiểm toán chi ĐTXDCB trong kiểm
toán chi NSNN. Đây là sản phẩm quan trọng của đề tài. Cuối cùng, đề tài trình bày điều kiện tổ chức thực hiện
Quy trình kiểm toán đã đề xuất (đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán; hoàn thiện hồ sơ kiểm toán
ĐTXDCB; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán ĐTXDCB trong kiểm toán NSNN cho KTV)./.
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B11.2008
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Lương Thuyết
Thư ký đề tài: Ths. Đặng Thị Hoàng Liên
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu, làm rõ các khái niệm, tiêu chí và nội dung kiểm toán môi trường nói chung và trong phạm
vi hoạt động của KTNN nói riêng;
- Xác lập và làm rõ vai trò của kiểm toán môi trường đối với KTNN trong giai đoạn hiện tại và tương lai;
- Kiến nghị những nội dung cụ thể, xác lập các định hướng, quan điểm kiểm toán môi trường tại Việt
Nam hoặc phạm vi kiểm toán môi trường ở Việt Nam hiện nay;
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu chính của đề tài gồm 02
chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm toán môi trường
Trong chương này, ban đề tài đã phân tích đến vai trò của kiểm toán môi trường đến sự phát triển bền
vững ở các quốc gia. Mục tiêu, phạm vi, phương pháp, quy trình kiểm toán môi trường cũng được đề cập
rất rõ.
Ở Việt Nam, mục tiêu kiểm toán môi trường là: đảm bảo rằng đối tượng kiểm toán tuân thủ các quy
định của pháp luật; cắt giảm chi phí rác thải; chi phí nguyên nhiên vật liệu; cải thiện hình ảnh của đơn bị
được kiểm toán; trợ giúp trong việc hình thành các chính sách về môi trường. Phương pháp kiểm toán môi
trường về cơ bản tương tự kiểm toán các hoạt động khác đồng thời thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính,
kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ.
Do tính phức tạp của hoạt động kiểm toán môi trường thì khi tiến hành kiểm toán, kiểm toán viên phải
tiến hành cả 03 loại hình kiểm toán đó là: kiểm toán tài chính; kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.
Chương 2: Kiến nghị về kiểm toán môi trường ở Việt Nam
Xu hướng phát triển kiểm toán môi trường trên thế giới và tại các SAI là: Thứ nhất, các quốc gia ngày
càng quan tâm đến việc nghiên cứu và triển khai sử dụng các công cụ chính sách công cộng để quản lý môi
trường ngày càng nhiều Chính phủ đưa các cơ chế chính sách liên quan đến môi trường vào công cụ chính
sách của mình. Một số Chính phủ vẫn quản lý môi trường theo cách thức truyền thống là dựa trên cơ sở
các khoản kinh phí dành cho môi trường, việc tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường. một số
Chính phủ khác lại tiếp cận theo hướng tác động tới hành vi của công chúng bằng thuế môi trường, đề án
kinh doanh khí thải. Thứ hai, cần phải có sự hội nhập và cải thiện sự phối hợp giữa các tổ chức quản trị.
Thứ ba, các Chính phủ được yêu cầu phải hợp nhất sự phát triển môi trường và bền vững được đề nghị để
kết hợp mội trường và phát triển bền vững vào thực hành kế toán. Thứ tư, nhiều báo cáo và đánh giá tính
bền vững môi trường đã trở thành xu thế phổ biến. Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế để tránh các rủi
ro trách nhiệm./.
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B12.2008
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC
TIỀN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG
VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Văn Họa
Phó Chủ nhiệm: Ths. Đào Văn Dũng
Thư ký: Ths. Trần Khánh Hòa
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Phân tích lý luận cơ bản về tiền kiểm nói chung và trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nói riêng;
Đánh giá thực trạng về công tác tiền kiểm đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN; Nghiên cứu
thực trạng công tác kiểm toán đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN và có nguồn gốc ngân sách
trong thời gian qua;
Nghiên cứu để đưa các định hướng và giải pháp cơ bản để triển khai công tác tiền kiểm đối với các dự
án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Thực trạng về hoạt động tiền kiểm đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Trong Chương 1, đề tài trình bày tổng quan tiền kiểm (khái niệm, đặc điểm, phương pháp chính của
hoạt động tiền kiểm, vai trò); hoạt động tiền kiểm đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN. Thực
trạng công tác kiểm toán đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN của KTNN: thực trạng công tác
quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình; thực trạng công tác kiểm toán các dự án đầu tư bằng nguồn
NSNN. Kinh nghiệm quốc tế về hoạt động tiền kiểm (Cộng hòa Liên bang Đức; Nhật Bản). Từ đó, đề tài
rút ra những bài học cho KTNN Việt Nam khi thực hiện định hướng và giải pháp triển khai công tác tiền
kiểm đối với các dự án đầu tư bằng nguồn NSNN.
Chương 2: Một số định hướng và giải pháp triển khai công tác tiền kiểm đối với các dự án đầu tư
bằng nguồn Ngân sách nhà nước của KTNN
Trong Chương này, đề tài đưa ra 4 định hướng để triển khai công tác tiền kiểm đối với các dự án đầu tư
bằng nguồn vốn NSNN đó là: định hướng về triển khai công tác tiền kiểm và định hướng về cách thức tổ
chức; định hướng xây dựng và phương pháp thực hiện hoạt động tiền kiểm, định hướng phát triển cơ sở vật
chất, thông tin tuyên truyền khoa học - công nghệ thông tin và nguồn nhân lực phục vụ hoạt động tiền kiểm
đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn NSNN.
Dựa trên định hướng đó, đề tài đưa ra lộ trình xây dựng định hướng và giải pháp thực hiện hoạt động
tiền kiểm đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN. Các lộ trình bao gồm: lộ trình xây dựng cơ sở lý
luận chi tiết về công tác tiền kiểm đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN; lộ trình xây dựng hoàn
thiện quy trình kiểm toán tiền kiểm; lộ trình thực hiện thí điểm các cuộc kiểm toán đối với công trình có
quy mô lớn; lộ trình triển khai hoạt động tiền kiểm trong kế hoạch kiểm toán năm.
Cuối cùng đề tài đề xuất 5 giải pháp để triển khai công tác tiền kiểm đối với các dự án đầu tư bằng nguồn
vốn NSNN của KTNN đó là: hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, địa vị pháp lý của KTNN;
hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ;
đảm bảo các điều kiện về vật chất; xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng bên ngoài trong
công tác tiền kiểm đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn NSNN./.
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CS01.2008
XÂY DỰNG TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP TRONG KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Mạnh Hoàng
Đơn vị chủ trì: KTNN chuyên ngành IV
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Xây dựng trình tự và phương pháp kiểm tra khối lượng xây lắp trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
HTKT, nhằm cụ thể hóa quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng trong, để phát huy
ngày càng có hiệu quả trong thực tiễn kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm tra khối lượng xây lắp trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng HTKT.
Trong chương này, đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề chung về dự án đầu tư xây dựng HTKT; Dự
án ĐTXDCB, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; những vấn đề lý luận cơ bản về khối lượng xây lắp
trong các dự án đầu tư xây dựn hạ tầng kỹ thuật. Vai trò của KTNN trong cuộc đấu tranh chống thất thoát,
lãng phí trong dự án đầu tư xây dựng HTKT.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra khối lượng xây lắp trong kiểm toán đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Đề tài đã nêu bật được thực trạng quy trình kiểm toán ĐTXDCB của KTNN, thực trạng công tác kiểm
tra khối lượng xây lắp trong kiểm toán dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, những ưu điểm, những mặt còn tồn
tại qua quá trình áp dụng trong thực tiễn kiểm toán; tìm ra những nguyên nhân cơ bản của những tồn tại
đó. Các nguyên nhân đều được nêu ra một cách cụ thể, chính xác. Một là, do quy trình kiểm toán trước đây
(1999) và hiện nay (2007) bộc lộ nhiều hạn chế, chưa có hướng dẫn nhằm cụ thể hóa quy trình. Hai là, công
tác kiểm toán nói chung và kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng nói riêng là công việc mới, phức tạp, đòi
hỏi chuyên môn cao. Ba là, việc bố trí nhân sự và thời gian kiểm toán còn chưa hợp lý. Chất lượng, trình
độ chuyên môn nghiệp vụ còn yếu kém nên việc kiểm toán tại các dự án xây dựng HTKT đòi hỏi phải được
bố trí lực lượng KTV có chuyên môn phù hợp, thời gian kiểm toán phải đảm bảo. Trình tự và phương pháp
kiểm toán khói lượng đúng chỉ phát huy được khi có lực lượng sử dụng chuyên nghiệp và có đủ thời gian
thực hiện các tác nghiệp cần thiết. Bốn là, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm toán về đầu tư xây dựng
hiện nay chưa có gì do vậy cũng làm hạn chế phần nào tính chủ động của công tác kiểm toán đầu tư nhất là
trong việc kiểm tra, tính toán khối lượng thi công ngoài hiện trường như việc đo đạc tính toán khối lượng
đào đắp trong các công trình giao thông. Năm là, hoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin ngày càng phát triển
cao là công cụ phục vụ hỗ trợ cho các KTV, tuy nhiên thực tế ứng dụng CNTT trong việc kiểm toán tại các
dự án đầu tư vẫn còn rất hạn chế và ảnh hưởng nhiều đến kết quả kiểm toán.
Chương 3: Xây dựng trình tự và phương pháp kiểm tra khối lượng xây lắp chủ yếu trong kiểm toán
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Chương này trình bày các nguyên tắc cụ thể trong việc xây dựng trình tự và phương pháp kiểm tra khối
lượng xây lắp trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể là: Đảm bảo tuân thủ Quy
trình kiểm toán dự án đầu tư của KTNN ban hành; Đảm bảo nguyên tắc thống nhất về quản lý khối lượng
và chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các văn bản quản lý Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình. Hơn thế nữa, đề tài cũng đưa ra những giải pháp cụ thể xây dựng trình tự và phương pháp kiểm
tra khối lượng xây lắp trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng HTKT để hoàn thiện Quy trình kiểm toán
ĐTXDCB của KTNN để nâng cao chất lương kiểm toán, góp phần chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư
XDCB của nhà nước thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN trong thời gian tới./.
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CS03.2008
XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ HỆ THỐNG MẪU BIỂU KIỂM
TOÁN ÁP DỤNG TRONG CÁC CUỘC KIỂM TOÁN TẠI CƠ
QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN HẢI QUAN.
Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Xuân Trung
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành II
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài này là nhằm làm rõ hơn những vấn đề lý luận quản lý thuế gắn với quy trình
kiểm toán việc tuân thủ phát luật về thuế và quản lý thuế trong các cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước để
từ đó đề xuất hoàn thiện quy trình và hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán áp dụng cho cuộc kiểm toán
tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài kết cấu gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về quản lý thuế và sự cần thiết phải xây dựng quy trình kiểm toán trong lĩnh
vực quản lý thuế
Trong chương này, đề tài cung cấp các thông tin tổng quan về quản lý thuế, các yêu cầu về quản lý thuế
và các nguyên tắc chung trong việc quản lý thuế. Các nguyên tắc cơ bản được đề cập đến là: Nguyên tắc
thống nhất, tập trung dân chủ; Công khai; Phù hợp; Tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung quản lý thuế cũng được
cụ thể hóa từ xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật về quản lý thuế, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy
quản lý thuế, xây dựng cơ chế quản lý thuế để từ đó tổ chức triển khai thực hiện các Luật thuế.
Để đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế hay chỉ ra các sai phạm của người nộp thuế liên
quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, đảm
bảo thu đúng, thu đủ và đúng thời hạn theo quy định pháp luật cho ngân sách Nhà nước thì việc kiểm toán
trong lĩnh vực quản lý thuế là hết sức cần thiết. Đề tài chỉ ra các phương pháp kiểm tra đối với các cơ quan
thuế, hải quan đồng thời kết hợp với các kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán để đánh giá việc chấp hành các Luật,
chính sách, chế độ của Nhà nước về Thuế và Quản lý thuế.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán trong lĩnh vực quản lý thuế
Trong Chương 2, đề tài đã đánh giá khái quát về tình hình thực hiện kiểm toán trong lĩnh vực quản lý
thuế về các mặt: Tổ chức hoạt động kiểm toán, Hồ sơ mẫu biểu kiểm toán, Quy trình kiểm toán về thuế và
quản lý thuế. Từ đó, Đề tài rút ra những vấn đề nổi cộm cần giải quyết để hoàn thiện quy trình và hệ thống
hồ sơ mẫu biểu kiểm toán làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp của Chương 3.
Chương 3: Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán áp dụng tại cơ quan quản lý thuế
Trong Chương 3, đề tài đưa ra 2 nguyên tắc xây dựng quy trình kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế đó
là: đảm bảo thống nhất với quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; đảm bảo gắn với quy trình, nghiệp
vụ quản lý thuế.
Nội dung Quy trình kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế bao gồm 4 bước là một nội dung quan trọng của
đề tài. Có thể nói đây là sản phẩm quan trọng của đề tài. Đồng thời, đề tài cũng xây dựng hệ thống mẫu biểu
hồ sơ kiểm toán gồm: Các loại biểu mẫu cần sử dụng chung; Các loại biểu mẫu đặc thù đối với cơ quan hải
quan./.
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CS04.2008
XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ HỆ THỐNG MẪU BIỂU KIỂM
TOÁN ÁP DỤNG TRONG CUỘC KIỂM TOÁN MUA SẮM,
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Đình Tùng
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành II
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Về mặt lý luận, đề tài hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận về xây dựng quy trình và hệ
thống hóa mẫu biểu kiểm toán áp dụng trong cuộc kiểm toán mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của Ban
quản lý dự án;
- Đưa ra định hướng và các giải pháp nhằm xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán áp dụng
trong cuộc kiểm toán mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của Ban quản lý dự án;
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán áp
dụng trong cuộc kiểm toán mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản tại các Ban quản lý dự án
Trong Chương 1, đề tài đã phân tích 3 vấn đề lý luận sau: Mua sắm, quản lý và sử dụng tại sản tại các
Ban quản lý dự án; Quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán áp dụng; Xây dựng quy trình và hệ thống
mẫu biểu kiểm toán.
Chương 2: Xây dựng quy trình kiểm toán và hệ thống mẫu biểu kiểm toán áp dụng trong cuộc kiểm
toán mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản tại các Ban quản lý dự án
Trong Chương 2, Đề tài đã phân tích 5 nội dung về cuộc kiểm toán mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản
tại các Ban quản lý dự án: Đánh giá việc vận dụng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán đang áp dụng;
Định hướng xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán; Đề xuất Quy trình kiểm toán; Hệ thống
mẫu biểu kiểm toán; Một số kiến nghị./.
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CS05.2008
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC SOẠN
THẢO BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Văn Hải
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về văn bản quy phạm pháp luật;
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm
toán nhà nước;
- Đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được trình bày thành 2 chương cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan về văn bản quy phạm pháp luật và thực trạng công tác soạn thảo, ban hành
văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ những vấn đề chung về văn bản quy phạm pháp luật như khái niệm,
đặc điểm, yêu cầu và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó là hệ thống các tiêu chí cơ bản
đánh giá chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: (i) Tuân thủ các nguyên
tắc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; (ii) Có quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy
phạm pháp luật bảo đảm khoa học, khả thi và phù hợp quy định của pháp luật; (iii) Bảo đảm nội dung văn
bản quy phạm pháp luật phù hợp đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước có tính khả thi, đáp ứng các
yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản, nội dung và thể thức văn bản quy phạm pháp luật.
Đề tài cũng phân tích rõ thực trạng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm
toán nhà nước theo từng giai đoạn cụ thể. Cùng với việc xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết
của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ, KTNN đã kịp thời ban hành hàng loạt các văn bản theo
thẩm quyền phù hợp với quy định của Luật KTNN và cũng đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên,
công tác soạn thảo và ban hành văn bản của KTNN cũng gặp phải nhiều khó khăn, tồn tại cơ bản là: Công
tác soạn thảo và ban hành văn bản của KTNN chủ yếu dựa trên các quy định của chính KTNN. Điều này
dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất, chưa khoa học trong quy định về quy trình soạn thảo, ban hành văn bản;
Chưa xây dựng được chiến lược, chương trình, kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của KTNN
dài hạn và trung hạn để đảm bảo sự chủ động và tính khả thi về tổ chức và hoạt động của KTNN. Nguyên
nhân của những khó khăn, tồn tại trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản của KTNN cũng được Ban
đề tài đề cập. Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN
chậm được hoàn thiện và thiếu đồng bộ, chưa có quy định về KTNN trong Hiến pháp; Công tác tham mưu
về soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của KTNN châm được kiện toàn đầy
đủ, đội ngũ làm công tác còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ; một số văn bản tiến độ
chậm, chất lương chưa cao do đơn vị chủ trì không bám sát và thực hiện đầy đủ, đúng đắn trình từ, thủ tục
theo Quy trình soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản QPPL của KTNN.
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Chương 2: Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản
quy phạm pháp luật của KTNN
Trong Chương 2, đề tài đã kiến nghị các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác soạn thảo,
ban hành văn bản hành chính của KTNN như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước về soạn thảo, thẩm định và ban
hành quy phạm pháp luật; Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình soạn thảo, thẩm định và ban hành văn
bản quy phạm pháp luật của KTNN; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác soạn thảo văn bản quy phạm
pháp luật đảm bảo đủ về số lượng và có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Kiện toàn tổ chức,
nâng cao năng lực, trách nhiệm các đơn vị làm công tác soạn thảo, thẩm định văn bản; Tăng cường công
tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tham mưu giúp Tổng KTNN soạn thảo, ban
hành quy phạm pháp luật; Tăng cường kỷ luật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động của
KTNN; Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Bảo đảm kinh
phí cho công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của KTNN./.
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CS06.2008
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DỰ TRỮ NGOẠI HỐI
NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Khả Minh
Đơn vị chủ trì: KTNN chuyên ngành VII
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Về mặt lý luận, đề tài làm rõ cơ sở lý luận của quản lý Quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước;
- Đánh giá thực trạng quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;
- Đề xuất cách thức kiểm toán hoạt động đối với quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của kiểm toán hoạt động đối với quản lý quỹ dự trữ ngoại hối
Nhà nước.
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 3 nội dung sau: Cơ sở lý luận của việc quản lý Quỹ dự trữ ngoại hối
nhà nước; cơ sở lý luận kiểm toán hoạt động; Vai trò của KTNN đối với hoạt động Quỹ dự trữ ngoại hối
Nhà nước.
Chương 2: Quy trình kiểm toán hoạt động đối với quản lý Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước
Trong Chương 2, đề tài đã đề xuất Quy trình “Kiểm toán hoạt động đối với quản lý quỹ dự trữ ngoại hối
Nhà nước”. Quy trình này bồm 4 bước như các Quy trình kiểm toán thông thường. Và đề tài đã đề xuất về
trình tự, thủ tục lập và gửi báo cáo kiểm toán, trình tự này cũng tuân theo trình tự chung của KTNN về việc
lập và gửi báo cáo kiểm toán./.
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CS07.2008
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG
LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đào Thị Thu Vĩnh
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành VII
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về kiểm toán BCTC trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
- Đề xuất cách thức tổ chức thực hiện, quy trình kiểm toán BCTC trong lĩnh vực BHNT để nâng cao chất
lượng kiểm toán và tiết kiệm thời gian, nhân lực và vật lực cho KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được trình bày thành 02 chương cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn tổ chức kiểm toán BCTC trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ
Trong chương này, ban đề tài đã khái quát được lịch sử hình thành phát triển và hoạt động của doanh
nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ ở Việt Nam. Các đặc thù kiểm toán BCTC trong lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ
như: Các yếu tố rủi ro cần chú trọng trong cuộc kiểm toán BCTC của doanh nghiệp bảo hiểm; Thực trạng
và cách thức tiến hành kiểm toán lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ và kinh nghiệm của KTNN trong những năm
qua. Thêm vào đó, một số nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức kiểm toán BCTC trong lĩnh vực này cũng
được đề cập một cách cụ thể. Do BHNT là doanh nghiệp hoạt động mang tính chất đặc thù nên việc tổ chức
kiểm toán BCTC chịu sự tác động của các nhân tố chung như việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính
của các doanh nghiệp khác còn có những ảnh hưởng đặc thù do chưa có quy trình, chương trình kiểm toán
riêng cho lĩnh vực này; Các khách hàng chủ yếu là các cá nhân, số lượng lớn; mạng lưới công ty thành viên
đều hạch toán phụ thuộc trải khắp cả nước; trích lập dự phòng nghiệp vụ.
Chương 2: Quy trình tổ chức kiểm toán BCTC trong lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ
Trước tiên, Ban đề tài đưa ra các định hướng và nguyên tắc khi xây dựng quy trình tổ chức kiểm toán BCTC
trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Để thực hiện tốt công tác tổ chức kiểm toán BCTC trong lĩnh vực BHNT ngay
từ bước chuẩn bị kiểm toán phải nghiên cứu nhận thức được bản chất từng hoạt động của BHNT từ khâu phát
triển nghiệp vụ BHNT, phát triển mạng lưới đại lý, tuyên truyền tiếp thị, quản lý tài chính, rủi ro… kiểm toán từ
tổng hợp đến chi tiết sau đó tổng hợp lại để rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán.
Quy trình kiểm toán BCTC trong lĩnh vực BHNT cũng tương tự như các quy trình khác bao gồm 4 bước:
Chuẩn bị kiểm toán (Khảo sát thông tin đơn vị được kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn
vị, Xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán….); Thực hiện kiểm toán áp dụng theo quy
định hiện hành. Trước khi thực hiện kiểm toán các nội dung, các khoản mục trên báo cáo tài chính thì KTV phải
nghiên cứu, đánh giá chung về chính sách kế toán, tài khoản kế toán, tổ chức hạch toán của đơn vị, xác định ảnh
hưởng của các vấn đề này đến đối tượng kiểm toán. Đối với kiểm toán từng khoản mục cũng có các lưu ý riêng.
Ví dụ như khi kiểm toán tài sản và nguồn vốn thì KTV phải xem xét tính hữu hiệu của hệ thống KSNB để đánh
giá các rủi ro. Đặc thù về kinh doanh BHNT là thông qua hệ thống đại lý, việc thu phí bảo hiểm trong các năm
đầu là do đại lý thực hiện, các năm sau thu ngân viên của công ty thực hiện nên phải kiểm tra công tác quản lý
tiền mặt của công ty và công tác quản lý hóa đơn thu phí bảo hiểm của khách hàng và đối chiếu với nguyên tắc đã
quy định. Hay như khi kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thì phải xác định tính đúng
đắn, đầy đủ và kịp thời về số thuế và các khoản thanh toán với NSNN của đơn vị đã được trình bày trên BCTC.
Sau khi thực hiện kiểm toán, KTV phải đưa ra kết luận và các kiến nghị đới với đơn vị. Đánh giá tổng quát về
việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị và kiến nghị những vẫn đề mà đơn vị tiếp tục thực hiện.
Để nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thì đội ngũ kiểm
toán phải am hiểu sâu về nghiệp vụ BHNT để khi thực hiện kiểm toán không có tình trạng kiểm toán viên đưa
ra các câu hỏi không đáng có; KTV phải bám sát vào các chuẩn mực kiểm toán đã được ban hành và cần thiết
hơn cả là Hướng dẫn chuẩn mực kiểm toán báo cáo tài chính để làm nền tảng như kim chỉ nang dẫn đường
cho công việc kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị nói chung và đối với doanh nghiệp BHNT nói riêng./.
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CS08.2008
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT
TRONG CUỘC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Thị Linh Tâm
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành V
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Luận giải về những cơ sở khoa học xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết và việc tổ chức thực hiện kế
hoạch đó trong cuộc kiểm toán dự án đầu tư và xây dựng;
- Đánh giá thực trạng để tìm ra nguyên nhân chủ yếu của kế hoạch kiểm toán chi tiết chưa mang lại hiệu
quả cao trong cuộc kiểm toán dự án đầu tư và xây dựng;
- Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
kiểm toán chi tiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc kiểm toán đầu tư và xây dựng,
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán Dự án đầu tư và xây dựng và kế hoạch kiểm toán chi tiết trong
cuộc kiểm toán Dự án đầu tư và xây dựng
Trong Chương 1, đề tài đã phân tích 3 vấn đề lý luận sau: những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư và xây
dựng và kiểm toán dự án đầu tư và xây dựng; Kế hoạch kiểm toán chi tiết dự án đầu tư và xây dựng; tổ chức
thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết dự án đầu tư và xây dựng.
Chương 2: Thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm
toán dự án đầu tư và xây dựng do KTNN thực hiện
Trong Chương 2, đề tài đã trình bày 3 nội dung chính: tình hình xây dựng kế hoạch kiểm toán dự án đầu
tư và xây dựng nói chung và kế hoạch kiểm toán chi tiết nói riêng trong một cuộc kiểm toán dự án đầu tư và
xây dựng; tình hình thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán dự án đầu tư và xây dựng;
đánh giá thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán dự án
đầu tư và xây dựng; sau khi đánh giá thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết
trong cuộc kiểm toán dự án đầu tư và xây dựng, đề tài đã rút ra 5 nguyên nhân chủ yếu: do nhận thức chưa
đúng của KTV về vai trò của kế hoạch kiểm toán chi tiết; KTV không đủ thời gian để tìm hiểu kỹ về đơn
vị được kiểm toán; do hạn chế, bất cập trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm toán chi
tiết; do thời gian của cuộc kiểm toán còn bị bó hẹp nên khi cần điều chỉnh kế hoạch thì phải trình nhiều cấp
nên việc điều chỉnh kế hoạch chưa kịp thời; đơn vị cung cấp tài liệu chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến tiến
độ kiểm toán (báo cáo hoàn công nhiều đơn vị còn chưa hoàn thành nên kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn
đầu tư công trình không thực hiện được) .
Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm
toán chi tiết trong cuộc kiểm toán dự án đầu tư và xây dựng
Trong Chương 3, đề tài trình bày 4 nội dung: một số quan điểm và nguyên tắc xây dựng và tổ chức thực
hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán dự án đầu tư và xây dựng; các giải pháp cơ bản nhằm
nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết dự án đầu tư và xây dựng; các giải pháp nhằm
hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết; các điều kiện hỗ trợ cần thiết cho việc
xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán dự án đầu tư và xây dựng ./.
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CS09.2008
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hữu Phúc
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Về mặt lý luận, đề tài làm rõ quan điểm, mục tiêu và các nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam và
khẳng định sự cần thiết cải cách hành chính trong hoạt động của KTNN;
- Đánh giá thực trạng thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động của KTNN;
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động của KTNN
trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về cải cách hành chính ở Việt Nam và sự cần thiết đẩy mạnh cải
cách hành chính trong hoạt động của KTNN
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 3 nội dung sau: Quan điểm cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước;
Mục tiêu và nội dung cải cách hành chính; Sự cần thiết đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của
KTNN.
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của KTNN là một yêu cầu quan trọng nhằm thể chế hóa
đường lối của Đảng, để quá trình cải cách hành chính tại KTNN được hiện thực hóa, KTNN cần tập trung
vào các nội dung công việc sau: xây dựng và hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của
KTNN; hoàn thiện tổ chức bộ máy; cải cách việc quản lý chi tiêu ngân sách và quản lý tài sản, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng kiểm toán và hoàn thiện các quy trình xử lý công việc
gắn với kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng cải cách hành chính trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 2, đề tài đã làm rõ 3 nội dung: Khái quát về chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức
của KTNN; Kết quả hoạt động của KTNN; Thực trạng thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động của
KTNN. Với nội dung phân tích thực trạng cải cách hành chính trong hoạt động của KTNN, đề tài đi vào
phân tích 6 khía cạnh cụ thể về cải cách hành chính của KTNN đó là: thể chế hành chính; tổ chức bộ máy
KTNN; chất lượng cán bộ công chức KTNN; công tác kiểm toán; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền
hành chính hay còn gọi là tính chuyên nghiệp của bộ máy hoạt động. Với mỗi khía cạnh trên, đề tài đều rút
ra những tồn tại, yếu kém cụ thể để làm căn cứ cho các giải pháp đề xuất trong Chương 3.
Chương 3: Định hướng và giải pháp thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động Kiểm toán nhà
nước
Trong Chương 3, đề tài đã phân tích 2 nội dung: Mục tiêu và định hướng thực hiện cải cách hành chính
trong hoạt động KTNN và giải pháp chủ yếu thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động của KTNN.
Với các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, đề tài đã đưa ra 7 giải pháp cụ thể như sau: cải cách
thể chế hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức KTNN; nâng cao chất
lượng kiểm toán; cải cách tài chính công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền
và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về cải cách hành chính./.
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CS10.2008
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC
PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Đức Tuấn
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về thông tin khoa học;
- Phân tích thực trạng hoạt động thông tin khoa học của KTNN trong thời gian qua;
- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thông tin khoa học của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được trình bày thành 03 chương cụ thể như sau:
Chương 1: Lý luận chung về hoạt động thông tin khoa học
Nội dung của chương này đề cập tới các khái niệm, các vấn đề lý luận (nội dung, quy trình, phương
pháp, yêu cầu...) liên quan đến thông tin khoa học - công nghệ và hoạt động thông tin khoa học - công nghệ,
làm cơ sở cho việc tổng kết công tác thông tin khoa học - công nghệ cũng như định hướng, giải pháp cho
phần sau. Vai trò của thông tin khoa học - công nghệ cũng thật sự to lớn và đa dạng nhằm thức đẩy KT-XH
phát triển. Khoa học và công nghệ ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng không thể thiếu được trong
xã hội thông tin vì nó là cơ sở của các phương pháp mới hoặc sản phẩm mới đưa lại lợi nhuận cho những ai
sở hữu chúng. Thêm vào đó, công tác thông tin góp phần tích cực rút ngắn quá trình từ nghiên cứu đến sản
xuất, nâng cao chất lượng quản lý và lãnh đạo; là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng
kinh tế nhanh và bền vững. Các chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
của các cơ quan Nhà nước cũng được đề cập một cách cụ thể.
Chương 2: Thực trạng công tác thông tin khoa học và công nghệ của KTNN
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động thông tin khoa học và công nghệ đối với việc
thực hiện chức năng và nhiệm vụ của hoạt động kiểm toán nhà nước nên ngày từ những thời gian đầu thành
lập và đi vào hoạt động ổn đinh, Lãnh đạo KTNN đã quan tâm và chỉ đạo cho hoạt động thông tin khoa học
và công nghệ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của KTNN.
Tình hình hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong KTNN chia thành các giai đoạn sau: Trước
1997 giai đoạn chưa thành lập Trung tâm KH&BDCB: Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học không được
lưu trữ một cách bài bản. Thư viện của KTNN rất nghèo về sách khoa học kỹ thuật. Từ năm 1997 đến nay,
KTNN đã tổ chức thu thập, quản lý các tư liệu khoa học; Phát hành bản tin phục vụ quản lý và nội san
nghiên cứu khoa học kiểm toán; Xây dựng và phát triển thư viện khoa học kiểm toán; Tổ chức phát hành
thông báo khoa học; Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; Phát hành tạp chí kiểm toán; Trang thông tin
điện tử của KTNN.
Tuy nhiên công tác thông tin khoa học cũng tồn tại còn nhiều hạn chế, bất cập như: Kho tư liệu thông
tin KH & CN còn nghèo và chưa được quản lý tốt; Nội dung hình thức của tờ thông tin khoa học chưa cao;
Những tồn tại trong việc quản lý phát hành thông báo khoa học; Việc xây dựng và quản lý thư viện khoa
học kiểm toán chưa quan tâm đầy đủ; Chất lượng và hiệu quả chưa cao trong việc tổ chức các hội thảo, hội
nghị; Chất lượng của nhiều sản phẩm hoạt động KH & CN trong KTNN mới chỉ đạt được ở mức trung bình
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hoặc yếu; Bên cạnh đó, Một số nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế trong công tác thông tin KH &
CN xuất phát từ chủ quan con người như nhận thức của cán bộ, công chức về thông tin KH & CN chưa đầy
đủ; Việc tổ chức và điều hành còn hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức; Trình độ chuyên môn nghiệp
vụ của cán bộ, công chức đảm nhận nhiệm vụ công tác thông tin KH & CN còn hạn chế; Phương tiện vật
chất, phương pháp kỹ thuật sử dụng cho công tác thông tin KH & CN thiếu và sử dụng chưa hiệu quả. Một
số nguyên nhân khác nữa là chưa triển khai được các hoạt động dịch vụ về thông tin KH & CN làm tăng
nguồn thu phục vụ cho việc làm giày kho thông tin tư liệu; đầu tư nâng cấp hệ thống hoạt động, tăng thu
nhập cho người tham gia hoạt động và đội ngũ cộng tác viên khoa học.
Chương 3: Định hướng và các giải pháp hoàn thiện hoạt động thông tin khoa học của Kiểm toán
nhà nước
Để đáp ứng yêu cầu của công tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn
nghiệp vụ trong giai đoạn 2011-2015, mục tiêu của công tác thông tin KH & CN của KTNN cần đạt được
những nội dung cơ bản như: Phát triển và hiện đại hóa hệ thống thông tin KH & CN trên cơ sở ứng dụng
những thành tựu mới của công nghệ thông tin và truyền thông; Xây dựng bộ máy quản lý và triển khai hoạt
động thông tin KH & CN tiên tiến được thống nhất quản lý và điều hành; Xây dựng được các nguồn thông
tin KH & CN phong phú đảm bảo về chất lượng, đáp ứng đầy đủ việc cung cấp thông tin KH & CN phục
vụ cho các hoạt động phổ biến, trao đổi thông tin KH&CN, nghiên cứu khoa học, quản lý và các hoạt động
chuyên môn nghiệp vụ; Nâng cao hiệu quả của hoạt động thông tin KH & CN nhằm phục vụ tốt nhất cán
bộ công chức của KTNN trong việc thực hiện công việc./.
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CS11.2008
XÁC LẬP TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
CUỘC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hà Minh Tuấn
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Đạt
Mục tiêu nghiên cứu:
- Về mặt lý luận, đề tài nghiên cứu tổng quan về chất lượng kiểm toán và đánh giá chất lượng cuộc kiểm
toán;
- Cụ thể hóa hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán tổ chức kinh tế nhà nước
do Kiểm toán nhà nước thực hiện;
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán tổ
chức kinh tế nhà nước do KTNN thực hiện.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Tổ chức nhà nước và cơ sở lý luận về tiêu chí, quy trình đánh giá chất lượng kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài đã làm rõ 2 vấn đề sau: khái quát về tổ chức kinh tế nhà nước (bao gồm: khái
niệm “tổ chức kinh tế nhà nước”, mô hình hoạt động của các tổ chức kinh tế nhà nước, và tình hình hoạt
động của các tổ chức kinh tế nhà nước; Có thể hiểu một cách khái quát, cụm từ “tổ chức kinh tế nhà nước”
là các doanh nghiệp nhà nước) và những vấn đề cơ bản về đánh giá chất lượng kiểm toán (khái niệm, các
hình thức đánh giá, mục tiêu, căn cứ đánh giá, tiêu chí đánh giá và Quy trình đánh giá).
Chương 2: Hoàn thiện hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng kiểm toán các tổ chức kinh
tế nhà nước của KTNN
Trong Chương 2, dựa trên Quyết định số 1271/QĐ-KTNN ngày 31/10/2007 do Tổng Kiểm toán nhà
nước ban hành, chất lượng cuộc kiểm toán được đánh giá trên 4 khía cạnh chính: việc Lập kế hoạch kiểm
toán, việc Lập Báo cáo kiểm toán, việc Kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán và việc cho điểm thưởng
với từng cuộc kiểm toán. Đề tài đã làm rõ 2 nội dung: Hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng
kiểm toán các tổ chức kinh tế nhà nước và một số kiến nghị hoàn thiện tiêu chí, quy trình đánh giá chất
lượng cuộc kiểm toán tổ chức kinh tế nhà nước.
Đề tài cũng đã đưa ra 6 kiến nghị: sửa tên gọi nhóm tiêu chí “Lập kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm
toán” thành “Lập kế hoạch cuộc kiểm toán”; bổ sung quy định trách nhiệm đánh giá chất lượng cuộc kiểm
toán trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán; Bổ sung quy định thời gian cụ thể tiến hành
đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán, mở rộng tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc kiểm toán; nâng trọng số
của nhóm tiêu chí “Lập kế hoạch kiểm toán”; Bổ sung điểm thưởng đối với cuộc kiểm toán được tiến hành
với thời gian rút ngắn hơn so với kế hoạch./.
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CS13.2008
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC CÁC LỚP CẬP NHẬT
KIẾN THỨC CHO ĐỘI NGŨ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Bá Dũng
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
Kết quả: Đạt
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá, phân tích thực trạng tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ KTVNN của Kiểm toán
nhà nước trong thời gian qua.
- Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm đổi mới phương thức tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho
đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu chính của đề tài gồm hai
chương:
Chương 1: Thực trạng công tác cập nhật kiến thức cho đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã khái quát quá trình hình thành KTNN và đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước;
thực trạng công tác tổ chức cập nhật kiến thức cho đội ngũ KTVNN trong thời gian qua. Cụ thể là, về công
tác xây dựng kế hoạch cập nhật kiến thức hàng năm cho cán bộ công chức của KTNN thường được bắt
đầu từ quý III năm trước. Các văn bản liên quan đến từng lĩnh vực chuyên sau như ngân sách, tài chính
ngân hàng, doanh nghiệp, khối an ninh quốc phòng... được phổ biến tới các công chức. Thêm vào đó, thực
trạng xây dựng nội dung, chương trình cập nhật kiến thức, đội ngũ giảng viên cũng được đề cập đầy đủ.
Mặc dù công tác cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức KTNN đã đạt được những kết quả nhưng trong
những năm qua cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như nội dung chương trình còn nặng
lý thuyết, ít thực tiễn, chuyên đề trùng lặp hoặc chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; Nội dung còn mang
nặng tính cập nhật chung chung chưa sát với yêu cầu đòi hỏi thực tế hoạt động kiểm toán của từng lĩnh vực
chuyên sâu của KTNN chuyên ngành, khu vực, chưa cập nhật các tình huống thực tế để rút ra các bài học
cụ thể trong khi tác nghiệp. Một số giảng viên chưa am hiểu sâu về thực tế hoạt động của KTNN và giảng
viên kiêm chức chưa có kinh nghiệm về phương pháp sư phạm ảnh hướng tới hiệu quả công tác bồi dưỡng.
Cơ sở vật chất và kinh phí bồi dưỡng còn hạn chế, quy chế đào tạo bồi dưỡng KTVNN đã thể hiện những
bất cập chưa phù hợp với những quy đinh mới của Nhà nước cũng như chưa tạo được cơ chế khuyến khích
cán bộ, KTVNN nâng cao năng lực, trình độ theo định hướng phát triển của KTNN.
Chương 2: Định hướng và giải pháp đổi mới phương thức tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho
đội ngũ KTVNN
Trong Chương 2, đề tài đã tập trung vào các định hướng đổi mới phương thức tổ chức các lớp cập nhật
kiến thức cho đội ngũ KTVNN; Các yêu cầu đối với công tác đổi mới phương thức tổ chức các lớp cập nhật
kiến thức trong đó định hướng bám sát vào các yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ Kiểm toán
viên là một yêu cầu quan trọng nhất. Đề tài kiến nghị một số giải pháp thực hiện để đổi mới phương thức
tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ kiểm toán viên như giải pháp về xây dựng kế hoạch, xác
định đối tượng cập nhật kiến thức, xây dựng nội dung chương trình cập nhật kiến thức, giải pháp về xây
dựng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương thức, hình thức tổ chức lớp công tác quản lý lớp, quản lý, đánh
giá sau cập nhật. Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị đối với các bộ phận liên quan nhằm tạo
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điều kiện cho việc thực hiện tốt các giải pháp đề ra. Cụ thể là KTNN cần tạo lập một hành lang pháp lý lành
mạnh cho hoạt động đào tạo, bổi dưỡng công chức; nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các văn bản về đào
tạo, bồi dưỡng công chức cho phù hợp với các quy định hiện hành. Tạo lập cơ chế trao dần quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm cho đơn vị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức
của đơn vị. Tăng cường quán triệu sâu, rộng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo
các cấp về xây dựng đội ngũ, cán bộ, công chức về chức năng, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức.
Đề tài cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện để đổi mới phương thức tổ chức các lớp cập nhật kiến
thức cho đội ngũ Kiểm toán viên như: Giải pháp về xây dựng kế hoạch, xác định đối tượng cập nhập kiến
thức, xây dựng nội dung chương trình cập nhật kiến thức, giải pháp về xây dựng đội ngũ giảng viên, đổi
mới hình thức, phương thức tổ chức lớp, công tác quản lý lớp, đánh giá sau cập nhật. Bên cạnh đó, đề tài
cũng đưa ra một số kiến nghị đối với các bộ phận liên quan nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt các
giải pháp đề ra./.
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CS15.2008
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN THỜI BÁO KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thắng
Đơn vị chủ trì: Tạp chí Kiểm toán
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ sở lý luận báo chí nói chung và báo in nói riêng, những bất cập
trong quá trình tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin, tuyên truyền của KTNN đối với đời sống
xã hội trước xu hướng hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế; đặc biệt là vai trò của tạp chí kiểm toán với
tư cách là cơ quan ngôn luận kịp thời đề xuất các điều kiện, giải pháp và lộ trình hình thành và phát triển
Thời báo kiểm toán; trên cơ sở đó xây dựng đề án thành lập thời báo kiểm toán trình Ban cán sự, Đảng ủy
và Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định thành lập Thời báo kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu chính của đề tài gồm 03
chương:
Chương 1: Những cơ sở để hình thành thời báo kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài đã khái quát cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý để hình thành tờ Thời báo kiểm toán;
sự cần thiết để hình thành Thời báo Kiểm toán. Mặc dù Tạp chí kiểm toán và tạp chí nghiên cứu khoa học
kiểm toán đã đạt được những kết quả bước đầu song từ hoạt động thực tiễn đã bộc lộ những hạn chế bởi vậy
trong rất cần thiết phải thành lập Thời báo kiểm toán ở 4 giác độ như sau: Thứ nhất là, xuất phát từ nhu cầu
thụ hưởng thông tin của xã hội về KTNN và hoạt động KTNN; Thứ hai là, nhằm đáp ứng những yêu cầu và
đòi hỏi ngày càng cao của công chúng về tính thời sự, tính phổ biến về KTNN về hoạt động KTNN; Thứ ba
là xuất phát từ những đòi hỏi mang tính khách quan của bản thân cơ quan KTNN trong việc thực hiện Luật
KTNN cần thiết phải công khai kết quả kiểm toán trên diện rộng nhằm đáp ứng đòi hỏi của xã hội; Thứ tư
là tạo vị thế và bước phát triển mới của KTNN về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền.
Chương 2: Mô hình tổ chức và hoạt động của thời báo kiểm toán
Trong chương này, ban đề tài đã khảo sát kinh nghiệm một số tờ báo chuyên ngành đảm bảo sự tương
đồng về điểm xuất phát, về tính đặc thù và đặc biệt là mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động có tính khả thi
cao, phù hợp với điều kiện của KTNN.
Từ thực tiễn khảo sát kinh nghiệm xây dựng mô hình của một số cơ quan báo chí, ban đề tài cũng đề xuất
các tôn chỉ, mục đích và mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động cho Thời báo kiểm toán. Cụ thể là, tên
gọi và định kỳ xuất bản. Căn cứ vào Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, tập
thể tác giả đề xuất tên gọi là Thời báo kiểm toán. Vị thế của Thời báo kiểm toán là đơn vị sự nghiệp có thu
trực thuộc KTNN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch. Mục đích chính
của Thời báo kiểm toán là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi các quan điểm, chủ trương, đường lối
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực kiểm toán, về KTNN và hoạt động Kiểm toán nhà
nước và những lĩnh vực có liên quan; Giới thiệu hướng dẫn thực hiện các chế độ, các quy định, các quyết
định của Nhà nước và KTNN về nghiệp vụ kiểm toán nội bộ và các lĩnh vực liên quan...
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Chương 3: Điều kiện, giải pháp và lộ trình hình thành thơi báo kiểm toán
Ban đề tài khái quát lại các điều kiện cần thiết để hình thành Thời báo Kiểm toán trong đó có: Sự quan
tâm của lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN, sự giúp đỡ có hiệu quả của
các cơ quan quản lý báo chí và Hội nhà báo Việt Nam. Cơ sở vật chất kỹ thuật cũng được đảm bảo. Đội
ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Thời báo kiểm toán phải có trình độ đại học chuyên ngành báo
chí hoặc chuyên ngành kiểm toán, kế toán, có trình độ ngoại ngữ, tin học đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
thường xuyên.
Một số giải pháp khả thi vừa mang tính cấp bách vừa đảm bảo phát triển lâu dài trong quá trình hình
thành và phát triển Thời báo Kiểm toán. Đó là: Xây dựng định hướng chiến lược phát triển Thời báo kiểm
toán phù hợp với Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; Chăm lo công tác tổ chức và nhân sự đảm bảo
tính độc lập trong hoạt động sáng tạo báo chí và năng lực trách nhiệm cộng đồng; Xây dựng và ban hành hệ
thống các quy định, quy chế, quy trình phù hợp và đồng bộ; Nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí và
đạo đức nghề nghiệp người làm báo, tập hợp được đội ngũ CTV đông đảo và có chất lượng.
Vấn đề quan trọng đặt ra là để Thời báo Kiểm toán trở thành hiện thực và thực hiện tốt các chức năng
là cơ quan ngôn luận của KTNN cần phải có sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, Đảng
sự và Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc xây dựng Đề án thành lập Thời báo kiểm toán có tính khả thi
cao và sau đó là tạo điều kiện bố trí đủ nhân lực, vật lực để Thời báo Kiểm toán có thể đi vào hoạt động ổn
định và nhanh chóng phát triển./.
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B01.2009
GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN
NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Chủ nhiệm đề tài: GS, TS. Vương Đình Huệ
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đỗ Ánh Tuyết
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Thị Thủy
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Luận giải về vai trò, vị trí và chức năng của cơ quan kiểm toán tối cao trong việc giải trình trách nhiệm
của Chính phủ nói chung và trong phòng chống tham nhũng nói riêng
- Đánh giá thực trạng về vai trò, vị trí của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong phòng chống tham nhũng
thông qua các hoạt động của KTNN; đồng thời tổng kết những kinh nghiệm nước ngoài trong vấn đề nói
trên
- Đề xuất các giải pháp nâng cao vị trí vai trò của KTNN VN trong phòng chống tham nhũng.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, vị trí của cơ quan Kiểm toán tối cao trong phòng,
chống tham nhũng
Trong Chương 1, đề tài trình bày 6 nội dung chính: khái niệm, bản chất và các hình thái biểu hiện của
tham nhũng; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan Kiểm toán tối cao; Vai trò của cơ quan Kiểm
toán tối cao trong phòng, chống tham nhũng; Các nhân tố quyết định sự thành công của cơ quan Kiểm toán
nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; mối quan hệ giữa cơ quan Kiểm toán tối cao với các cơ quan
khác trong hệ thống liêm chính quốc gia; Những khó khăn, thách thức đối với cơ quan Kiểm toán tối cao
trong việc nâng cao vai trò phòng, chống tham nhũng.
Chương 2: Thực trạng về vai trò, vị trí của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tham
nhũng
Trong chương này, đề tài trình bày 4 nội dung chính: Địa vị pháp lý, chức năng và nhiệm vụ của Kiểm
toán nhà nước Việt Nam; Vai trò của KTNN trong phòng chống tham nhũng; Những ưu điểm, hạn chế và
nguyên nhân; Chức năng, nhiệm vụ và vai trò phòng, chống tham nhũng của các cơ quan Kiểm toán nhà
nước trên thế giới và bài học rút ra cho KTNN Việt Nam.
Chương 3: Các giải pháp tăng cường vị trí, vai trò của KTNN trong phòng, chống tham nhũng
Tại Chương 3, đề tài phân tích định hướng; các giải pháp tăng cường năng lực cho KTNN Việt Nam;
và cuối cùng là các kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của KTNN trong phòng, chống tham nhũng./.

Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

261

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

B03.2009
HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Đoàn Xuân Tiên
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Thăng
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Cảnh Toàn
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Về mặt lý luận đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình tổ chức và hoạt động của hệ
thống KTNN khu vực trong cơ cấu tổng thể của KTNN.
- Về mặt thực tiễn: Đề tài đã đánh giá thực trạng về mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống KTNN
Khu vực của KTNN Việt Nam trong những năm qua từ đó phân tích rõ những khó khăn, bất cập và nguyên
nhân làm cơ sở đề ra các giải pháp hoàn thiện
- Định hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống KTNN khu vực trong
chiến lược phát triển KTNN Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của các KTNN khu vực
Trong Chương 1, đề tài phân tích 5 nội dung: Lý luận chung về thiết kế tổ chức; Đặc trưng hoạt động
kiểm toán và yêu cầu cần thiết lập hệ thống KTNN khu vực; Căn cứ và nguyên tắc thành lập KTNN khu
vực; Mô hình tổ chức, vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của KTNN khu vực; Các nhân
tố tác động đến tổ chức hoạt động của các KTNN khu vực.
Chương 2: Thực trạng mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống KTNN khu vực trong thời gian
qua
Trong chương này, đề tài phân tích 3 nội dung chính: quá trình hình thành và phát triển hệ thống KTNN
khu vực (chia thành 2 giai đoạn: trước năm 2006 và từ 2006 đến nay); Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với
KTNN trong việc hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống KTNN khu vực; Kinh nghiệm của
một số nước trên thế giới về tổ chức và hoạt động của KTNN khu vực (Ấn độ, Trung Quốc, Liên bang Đức).
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của KTNN khu vực
trực thuộc KTNN Việt Nam
Tại Chương 3, Đề tài trình bày 4 nội dung: Mục tiêu hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của
KTNN khu vực; nguyên tắc hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của KTNN khu vực; các giải pháp
hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của KTNN khu vực; Điều kiện thực hiện các giải pháp./.
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B06.2009
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CHUYÊN NGÀNH
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Minh Khái
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Thị Mến Thương
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ & Kiểm soát Chất lượng kiểm toán
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kiểm soát hoạt động Kiểm toán nhà nước
nói chung và hoạt động kiểm toán chuyên ngành nói riêng
- Đánh giá thực trạng về công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành trong những
năm qua, rút ra những mặt đạt được và những hạn chế cần khắc phục
- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán, áp dụng vào hoạt
động kiểm toán của KTNN chuyên ngành.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài phân tích 3 nội dung chính: Khái niệm, vai trò, tổ chức bộ máy kiểm soát hoạt
động kiểm toán; đối tượng mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
toán; Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán trong đơn vị.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành
Trong chương này, đề tài phân tích 3 nội dung chính: thực trạng về tổ chức và công tác kiểm soát hoạt
động kiểm toán của cơ quan KTNN và KTNN chuyên ngành trong những năm qua; Đánh giá thực trạng
công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành trong những năm qua; Kinh
nghiệm quốc tế về kiểm soát hoạt động kiểm toán (Đức, Trung quốc, Ấn độ, Hàn quốc).
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành
Trong chương này, đề tài đưa ra quan điểm chỉ đạo trong việc nâng cao chất lượng công tác kiểm soát
hoạt động kiểm toán. Sau đó, đề tài trình bày 3 giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát hoạt động
kiểm toán của KTNN chuyên ngành (hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện mô hình
tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm soát chất lượng kiểm toán; hoàn thiện nội dung công tác kiểm soát
hoạt động kiểm toán); Cuối cùng đề tài đưa ra các điều kiện thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng
kiểm soát hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành. Bao gồm 3 điều kiện cụ thể đó là: điều kiện về
nhận thức đầy đủ vai trò của công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; hoàn thiện tổ chức và cơ
chế, các quy định về kiểm soát chất lượng; các điều kiện đối với bản thân hệ thống kiểm soát chất lượng
kiểm toán./.
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B10.2009
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH CHẾ TÀI XỬ
LÝ HÀNH VI VI PHẠM LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Văn Chương
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Văn Hải
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Mạnh Cường
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận của việc xác định chế tài đối với các hành vi vi phạm Luật Kiểm toán nhà nước
(KTNN). Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế trong việc xử lý hành vi vi phạm Luật KTNN và
so sánh đối với Việt Nam ;
- Đánh giá thực trạng về xử lý hành vi vi phạm Luật KTNN kể từ khi ban hành Luật KTNN đến nay;
- Đề xuất phương hướng, nội dung xác định chế tài đối với hành vi vi phạm Luật KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận xác định chế tài đối với các hành vi vi phạm Luật Kiểm toán nhà nước
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ 2 vấn đề: lý luận cơ bản về xác định chế tài đối với các hành vi vi phạm
Luật KTNN và kinh nghiệm quốc tế trong quy định về xử lý hành vi vi phạm Luật KTNN.
Chương 2: Thực trạng xử lý hành vi vi phạm Luật Kiểm toán nhà nước trong thời gian qua
Trong chương 2, Đề tài đã làm rõ 3 nội dung: Những quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm
Luật Kiểm toán nhà nước; Thực trạng hành vi vi phạm Luật Kiểm toán nhà nước; Đánh giá về xử lý vi phạm
Luật Kiểm toán nhà nước trong thời gian qua.
Chương 3: Định hướng và nội dung xác định chế tài đối với các hành vi vi phạm Luật Kiểm toán
nhà nước
Tại Chương 3, đề tài đã đưa ra 4 nội dung chính đó là: Quan điểm, định hướng xác định chế tài đối với
các hành vi vi phạm Luật Kiểm toán nhà nước; Yêu cầu và nguyên tắc xác định chế tài đối với hành vi vi
phạm Luật Kiểm toán nhà nước; một số giải pháp xác định chế tài đối với các hành vi vi phạm Luật Kiểm
toán nhà nước; Cuối cùng là nội dung một số kiến nghị và lộ trình thực hiện./.
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CS01.2009
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP VỤ TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Ngọc Xuân
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành II
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Về mặt lý luận, xây dựng cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Vụ tại KTNN
chuyên ngành;
- Đánh giá thực trạng hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Vụ của KTNN chuyên ngành từ đó rút ra
những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại đó;
- Kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng thẩm
định cấp Vụ của KTNN chuyên ngành.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn tổ chức hoạt động của Hội đồng cấp Vụ để thẩm
định dự thảo báo cáo kiểm toán
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ các nội dung về báo cáo kiểm toán đó là: Giá trị của báo cáo kiểm toán
của KTNN, các căn cứ để lập dự thảo báo cáo kiểm toán, phân loại và tổng hợp kết quả kiểm toán. Nội dung
tiếp theo, đề tài nêu mô hình tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Vụ của KTNN
chuyên ngành, nhiệm vụ, và quyền hạn của Hội đồng này về dự thảo báo cáo kiểm toán của KTNN chuyên
ngành; trách nhiệm của Hội đồng thẩm định cấp Vụ để thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán.
Chương 2: Đánh giá thực trạng hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Vụ để thẩm định dự thảo báo
cáo kiểm toán tại KTNN chuyên ngành
Trong chương 2, Đề tài đã đi vào phân tích các nội dung chính về hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp
Vụ về các mặt: thực trạng và kết quả hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Vụ tại KTNN chuyên ngành;
Đánh giá thực trạng hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Vụ; Tham khảo kinh nghiệm của KTNN một
số nước (Canada và Nhật Bản) về công tác thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán và rút ra những bài học
kinh nghiệm cần tham khảo.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp Vụ
để thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán của KTNN chuyên ngành
Tại Chương 3, Đề tài trình bày 4 nội dung chính: mục tiêu, yêu cầu hoạt động của Hội đồng thẩm định
cấp Vụ (nâng cao năng lực hoạt động kiểm toán của KTNN; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm
toán của KTNN chuyên ngành); Vai trò, vị trí của Hội đồng thẩm định cấp Vụ để thẩm định dự thảo báo
cáo kiểm toán tại KTNN chuyên ngành; Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng
thẩm định cấp Vụ; Các điều kiện thực hiện giải pháp./.
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CS02.2009
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP XỬ
PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CÓ HÀNH VI VI PHẠM LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Văn Hải
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính
- Phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật hiện hành về vi phạm hành chính và thực trạng
vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN
- Đề xuất những giải pháp cơ bản bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về vi phạm hành chính và thực trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm
toán nhà nước
Trong chương 1, đề tài phân tích 2 nội dung chính: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính (khái
niệm vi phạm hành chính, các dấu hiệu của vi phạm hành chính; khái niệm, đặc điểm trách nhiệm hành
chính, xử phạt vi phạm hành chính); Thực trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN (thực trạng các
quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; thực trạng các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực KTNN; thực trạng các vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm toán nhà nước,
nguyên nhân của những hạn chế) .
Chương 2: Những giải pháp bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà
nước
Trong chương này, đề tài phân tích 2 nội dung chính: Yêu cầu khách quan của việc xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực KTNN; Những giải pháp bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN.
Cụ thể, đề tài đưa ra 5 giải pháp chính: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính
để bổ sung hành vi vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực KTNN; Xây dựng và trình
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; tổ chức
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; Tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; Kiện
toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của Vụ pháp chế./.
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CS03.2009
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Thị Tiến
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành IV
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về lập kế hoạch kiểm toán năm các dự án đầu tư;
- Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán năm của dự án đầu tư;
- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập kế hoạch kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác lập kế hoạch kiểm toán năm các dự án đầu tư
Trong Chương 1, đề tài trình bày 3 nội dung chính: khái quát các quy định về lập kế hoạch kiểm toán
năm của KTNN; những vấn đề chung về công tác lập kế hoạch kiểm toán năm đối với các dự án đầu tư;
Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch kiểm toán năm các dự án đầu tư (đặc điểm dự án đầu tư
và quản lý dự án đầu tư; cơ chế khảo sát thu thập thông tin, thời gian, nhân sự thực hiện lập kế hoạch kiểm
toán năm các dự án đầu tư, sự phối hợp giữa các tổ chức, các cơ quan có liên quan).
Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán năm các dự án đầu tư
Trong chương này, đề tài trình bày 2 nội dung: Thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán năm các dự
án đầu tư và đánh giá chung về công tác lập kế hoạch năm đối với các dự án đầu tư của KTNN trong thời
gian qua (những mặt đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó).
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch năm các dự án đầu tư
Tại Chương 3, đề tài đưa ra cụ thể 8 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch năm các
dự án đầu tư đó là: hoàn thiện quy định chung của ngành đối với công tác lập kế hoạch kiểm toán năm; cụ
thể hóa quy định chung về lập kế hoạch kiểm toán năm của KTNN đối với công tác lập kế hoạch kiểm toán
năm các dự án đầu tư; tăng cường sự phối hợp giữa KTNN chuyên ngành với các Vụ chức năng trong công
tác lập kế hoạch kiểm toán; phân công nhiệm vụ giữa các KTNN chuyên ngành, khu vực chi tiết, cụ thể
hơn; tăng cường việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc KTNN; Phối hợp giữa KTNN
với các bộ, ngành địa phương về cung cấp thông tin liên quan đến các dự án đầu tư; xây dựng và ký kết quy
chế phối hợp công tác giữa KTNN với các cơ quan thanh tra, kiểm tra của Chính phủ, các Bộ, ngành; Ứng
dụng CNTT trong công tác lập kế hoạch kiểm toán./.
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CS04.2009
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
VÀ RÚT NGẮN THỜI GIAN LẬP BÁO CÁO KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Văn Lân
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành VI
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN do KTNN thực hiện
- Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán và rút ngắn thời gian lập báo cáo
kiểm toán để vận dụng vào hoạt động kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính DNNN và chất lượng BCTC
DNNN
Trong Chương 1, đề tài phân tích 4 nội dung chính: Những vấn đề lý luận về BCTC DNNN; Quy trình
kiểm toán BCTC DNNN; Các tiêu chí đánh giá chất lượng BCTC DNNN; Các nhân tố ảnh hưởng đến chất
lượng kiểm toán BCTC DNNN và thời gian lập báo cáo kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán BCTC DNNN do KTNN thực hiện
Trong chương này, đề tài đi vào phân tích 3 nội dung: Khái quát về kết quả kiểm toán BCTC DNNN
do KTNN thực hiện; tình hình kiểm toán BCTC DNNN do KTNN thực hiện (kết quả đạt được và bám sát
vào quy trình kiểm toán để phân tích từng khâu của quy trình này từ lập kế hoạch; thực hiện kiểm toán, lập
biên bản và báo cáo kiểm toán; kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; lưu trữ hồ sơ
kiểm toán); Đánh giá thực trạng kiểm toán BCTC DNNN do KTNN thực hiện (những kết quả đạt được, tồn
tại - hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại).
Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC DNNN
Trong chương này, đề tài trình bày 2 nội dung chính: định hướng nâng cao chất lượng kiểm toán và rút
ngắn thời gian lập báo cáo kiểm toán DNNN; Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và rút
ngắn thời gian lập báo cáo kiểm toán BCTC DNNN (hoàn thiện các văn bản quy định của ngành liên quan
đến kiểm toán BCTC DNNN; hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán; hoàn thiện thực hiện kiểm toán; hoàn
thiện lập báo cáo kiểm toán và rút ngắn thời gian lập báo cáo kiểm toán)./.
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CS05.2009
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MẠNG KHÔNG DÂY CHO KIỂM
TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Trịnh Long
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ tổng quan, phân tích ưu nhược điểm trong việc ứng dụng mạng không dây;
- Đánh giá thực trạng hạ tầng CNTT của KTNN, nghiên cứu kinh nghiệm của một số cơ quan đã sử dụng
mạng không dây;
- Đề xuất một số giải pháp xây dựng hệ thống mạng không dây cho KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về mạng không dây
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ 5 vấn đề về mạng không dây: Tổng quan về mạng không dây; phân
loại mạng không dây, Các chuẩn thông dụng của WLAN; bảo mật mạng cục bộ không dây (WLAN); Ứng
dụng của mạng không dây.
Chương 2: Đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin và nhu cầu sử dụng mạng không dây
tại KTNN
Trong chương 2, đề tài phân tích 3 nội dung chính: phân tích hạ tầng công nghệ thông tin của KTNN,
phân tích đánh giá nhu cầu cấp thiết việc sử dụng mạng không dây tại KTNN; nghiên cứu kinh nghiệm tại
Đại học Bách khoa Hà Nội đã sử dụng mạng không dây Bkwireless.
Chương 3: Giải pháp xây dựng mạng không dây cho Kiểm toán nhà nước
Trong chương 3, đề tài phân tích 4 nội dung chính: phân tích thiết kế mạng không dây cho KTNN,
Phương án triển khai và một số phương án nâng cao chất lượng WLAN tại KTNN; Phân tích hiệu quả kinh
tế; Điều kiện thực hiện các phương án đề xuất./.
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CS06.2009
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO
NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN TRONG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Thị Thu Hà
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT).
- Tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực CNTT hiện nay và nhu cầu đến năm 2015 của KTNN
- Đánh giá, phân tích công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT hiện nay của KTNN, những vấn
đề tồn đọng, hạn chế
- Đề xuất định hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
Trong Chương 1, đề tài trình bày 6 nội dung lý luận chính: khái niệm về nguồn nhân lực; đặc điểm của
nguồn nhân lực CNTT; Vai trò của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT; Nhu cầu về nguồn nhân lực
CNTT đến năm 2015; định hướng phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015; kế hoạch ứng dụng
CNTT trong KTNN.
Chương 2: Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực CNTT trong
KTNN
Trong chương này, đề tài phân tích tình hình phát triển và ứng dụng CNTT trong các hoạt động của
KTNN thời gian qua. Qua đó, đề tài đi sâu vào phân tích thực trạng về nguồn nhân lực CNTT của KTNN;
thực trạng về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT;
Thông qua việc phân tích thực trạng trên, đề tài đánh giá công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
CNTT; đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực CNTT trong KTNN. Cuối cùng đề
tài trình bày nội dung kinh nghiệm trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT ở một số nước
(Ấn Độ, Vương Quốc Anh).
Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT KTNN
Trong chương này, đề tài trình bày định hướng phát triển, nâng cao năng lực nguồn nhân lực CNTT
trong KTNN, từ đó đề tài đưa ra 4 giải pháp nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực CNTT trong KTNN đó
là: giải pháp nâng cao nhận thức về vai trò CNTT trong KTNN; giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ chuyên
trách CNTT của ngành; giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, kiểm toán viên trong hoạt
động chuyên môn và một số giải pháp khác (chính sách về tổ chức cán bộ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng
cường đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực CNTT qua việc bố trí kinh phí đào tạo…)./.
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CS08.2009
HOÀN THIỆN VIỆC NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT
NỘI BỘ TRONG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA CUỘC
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thuận Liên
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong lập kế hoạch kiểm toán quyết
toán ngân sách cấp tỉnh;
- Đi sâu phân tích, đánh giá và chỉ rõ ưu điểm cũng như hạn chế của việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát
nội bộ trong lập kế hoạch kiểm toán quyết toán ngân sách cấp tỉnh;
- Đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong lập
kế hoạch kiểm toán quyết toán ngân sách cấp tỉnh;
- Kiến nghị các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong
lập kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp tỉnh.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong lập kế hoạch kiểm
toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp tỉnh
Trong Chương 1, đề tài trình bày 5 vấn đề chính: Khái quát ngân sách cấp tỉnh; hệ thống kiểm soát nội
bộ ngân sách cấp tỉnh; nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong lập kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết
toán ngân sách cấp tỉnh, khái quát hoạt động kiểm toán ngân sách cấp tỉnh của KTNN; nghiên cứu hệ thống
kiểm soát nội bộ trong lập kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp tỉnh hiện nay.
Chương 2: Giải pháp hoàn thiện việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong lập kế hoạch kiểm
toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp tỉnh
Trong chương này, đề tài trình bày 4 nội dung chính: phương hướng hoàn thiện việc nghiên cứu hệ thống
kiểm soát nội bộ trong lập kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp tỉnh; giải pháp hoàn thiện
việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong lập kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp
tỉnh; Vận dụng kết quả nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong xây dựng kế hoạch kiểm toán báo cáo
quyết toán ngân sách cấp tỉnh; những điều kiện cần thiết để vận dụng kết quả nghiên cứu./.
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CS11.2009
XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH CÔNG VIỆC TRONG
CÁC CÔNG TÁC THƯ KÝ TỔNG HỢP CỦA VĂN PHÒNG
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hữu Phúc
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận, mục tiêu và những nội dung xây dựng các quy trình công việc trong công tác thư
ký - tổng hợp của Văn phòng KTNN.
- Đánh giá thực trạng công tác thư ký – tổng hợp của Văn phòng KTNN
- Xây dựng các quy trình công việc trong công tác thư ký tổng hợp của Văn phòng KTNN
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung và thực tiễn về xây dựng các quy trình công việc trong công
tác thư ký tổng hợp của Văn phòng KTNN
Trong Chương 1, đề tài trình bày 3 nội dung: khái quát các nội dung chủ yếu và vai trò của công tác thư
ký tổng hợp; các vấn đề chung về xây dựng quy trình công việc trong công tác thư ký tổng hợp; đánh giá
thực tế việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thư ký - tổng hợp của Văn phòng KTNN.
Chương 2: Định hướng và xây dựng các quy trình công việc trong công tác thư ký tổng hợp của Văn
phòng KTNN
Trong Chương này, dựa trên định hướng xây dựng các quy trình công việc trong công tác thư ký - tổng
hợp của Văn phòng KTNN, đề tài đã đề xuất các quy trình công việc chủ yếu trong công tác thư ký - tổng
hợp của Văn phòng KTNN (Xây dựng quy trình nhận và xử lý tài liệu trình, Quy trình xây dựng lịch công
tác tuần, Quy trình lập báo cáo giao ban tháng toàn ngành và thông báo kết luận giao ban; Quy trình kiểm
tra báo cáo kiểm toán quy trình phát hành; Quy trình nhận và xử lý văn bản đến). Cuối cùng, đề tài đưa ra
các điều kiện vận dụng quy trình đã đề xuất./.
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B04.2010
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO
HÌNH THỨC EPC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Tấn Khổng
		
Ths. Ngô Văn Quý
Phó Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Trọng Khang
Thư ký đề tài: TS. Tạ Văn Khoái
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành V
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quy trình kiểm
toán các dự án EPC để đề xuất các giải pháp xây dựng quy trình kiểm toán các dự án này ở KTNN Việt
Nam.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung các chương cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quy trình kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng theo hình
thức EPC
Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa các quan niệm, phân tích các cách tiếp cận khái niệm dự án
ĐTXD và đi đến khái niệm “Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức EPC” là dự án ĐTXD được triển khai
thực hiện theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
(hợp đồng EPC).
Phân tích các đặc điểm dự án EPC, đề tài đưa ra 3 nhóm đặc điểm: gắn với dự án đầu tư, gắn với hoạt
động đầu tư xây dựng và gắn với hình thức triển khai dự án.
Quy trình kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức EPC của KTNN Việt Nam do Tổng kiểm toán Nhà
nước ban hành quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của mỗi cuộc kiểm toán dự án
đầu tư xây dựng triển khai thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC. Quy trình kiểm toán dự án đầu tư theo
hình thức EPC của KTNN gồm 4 bước như Quy trình kiểm toán chung: (1) Chuẩn bị kiểm toán; (2) Thực
hiện kiểm toán; (3) Lập và gửi báo cáo kiểm toán; (4) Kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm
toán.
Đề tài đã đúc rút một số kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các dự án đầu tư nói chung và dự án EPC
nói riêng ở một số quốc gia trên thế giới và rút ra các bài học có thể vận dụng đối với Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán và quy trình kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng theo
hình thức EPC ở Việt Nam
Trong Chương 2, đề tài đã nêu lên tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng EPC;
đồng thời chỉ ra các ưu điểm, nhược điểm của việc triển khai các dự án EPC trong thời gian vừa qua. Bên
cạnh những thành quả đạt được khi triển khai thực hiện các dự án EPC, kết quả kiểm toán 6 dự án EPC,
KTNN cũng phát hiện ra nhiều vấn đề sai sót, trong đó có sai sót trong việc chấp hành chế độ, chính sách,
trình tự, thủ tục đầu tư, những tồn tại trong công tác quản lý dự án của các chủ đầu tư và nhà thầu. Từ đó,
kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh việc chấp hành chế độ tài chính - kế toán, chế độ quản lý ĐTXD, hạn chế
các thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong lĩnh vực ĐTXD tại các DA EPC, đưa ra các kiến nghị góp phần
hoàn thiện các chế độ, chính sách, trình tự, thủ tục trong quản lý ĐTXD.
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Ban Đề tài cũng phân tích làm rõ thực trạng xây dựng và áp dụng quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây
dựng theo hình thức EPC tại KTNN Việt Nam. Ban đề tài cũng nêu ra những kết quả đạt được; đồng thời
chỉ rõ những hạn chế trong xây dựng và áp dụng quy trình kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng theo hình
thức EPC.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp xây dựng quy trình kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng
theo hình thức EPC ở Việt Nam
Trong Chương 3, đề tài nêu ra các phương hướng xây dựng quy trình kiểm toán các dự án đầu tư xây
dựng theo hình thức EPC ở Việt Nam. Từ đó, đề tài cũng đưa ra các giải pháp xây dựng quy trình kiểm toán
các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức EPC ở Việt Nam bao gồm: Một là, Hoàn thiện quy trình kiểm
toán của Kiểm toán nhà nước, quy trình kiểm toán dự án đầu tư làm cơ sở để xây dựng quy trình kiểm toán
các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức EPC; Hai là, Giải pháp xây dựng quy trình kiểm toán các dự án
đầu tư xây dựng theo hình thức EPC ở Việt Nam./.
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B05.2010
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO TỔ CHỨC
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG
GIAI ĐOẠN TỪ 2010 ĐẾN 2020
Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Hồng Lạc
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Văn Chương
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Mạnh Cường
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ lý luận chung về cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở
nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để so sánh đối với Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng về cơ sở pháp lý hiện hành cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước giai đoạn
2010 – 2020.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Lý luận chung về cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, Ban đề tài đã phân tích những khái niệm cơ bản, đưa ra các cơ sở pháp lý được quy
định bằng Luật, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để tiến hành làm rõ
cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Đề tài cũng đi phân tích các quy định của
pháp luật cho tổ chức và hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động của Kiểm toán nhà nước nói riêng,
hoạt động kiểm toán chỉ có thể thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao trong khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ,
bao gồm: các luật lệ, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động của các đối tượng kiểm toán và các luật lệ,
cơ chế chính sách của bản thân hoạt động kiểm toán.
Đề tài cũng tìm hiểu các quy định của quốc tế về cơ sở pháp lý cho tổ chức và các hoạt động của cơ quan
kiểm toán tối cao: tuyên bố Lima, quy định của ASOSAI. Từ kết quả nghiên cứu kinh nghiệm các cơ quan
kiểm toán tối cao trên thế giới và các quy định của INTOSAI và ASOSAI, tuyên bố Lima, Ban Đề tài đã rút
ra những kinh nghiệm và bài học quý báu để tham khảo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống
các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
Chương 2: Những giải pháp nâng cao chất lượng công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện
kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
Trong Chương 2, đề tài phân tích thực trạng về cơ sở pháp lý hiện hành cho tổ chức và hoạt động của
Kiểm toán nhà nước và chỉ ra các ưu điểm và hạn chế cũng như những bất cập của cơ sở pháp lý hiện hành
cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Ban đề tài phân tích nguyên nhân của những hạn chế,
bất cập về cơ sở pháp lý hiện hành. Từ những nguyên nhân của sự hạn chế, bất cập đó đi đến kết luận về
các yêu cầu đặt ra đối với cơ sở pháp lý hiện hành.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm
toán Nhà nước gia đoạn 2010 – 2020
Trong Chương 3, ban đề tài phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như định hướng hoàn
thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2010 - 2020. Đề tài cũng nêu
ra những yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Từ
những phân tích đó, Ban Đề tài đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động
của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2010 - 2020, trong đó, chú trọng đến vấn đề hoàn thiện các văn bản pháp
luật: sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan trong hệ thống pháp luật đảm bảo đồng bộ với Luật Kiểm toán nhà
nước sửa đổi, bổ sung; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản để cụ thể hóa Luật Kiểm toán nhà nước.
Kết thúc Chương 3, đề tài đã đưa ra một số kiến nghị về lộ trình thực hiện các giải pháp hoàn thiện cơ
sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2010 – 2020./.
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B06.2010
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, KIỂM TOÁN VIÊN THEO ĐỊNH
HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KTNN ĐẾN NĂM 2020
Chủ nhiệm đề tài: GS. TS, Đoàn Xuân Tiên
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Phan Mai
Thư ký đề tài: Ths. Đỗ Thanh Vân
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
- Đánh giá thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, KTV của KTNN trong những năm qua,
từ đó tìm ra những khó khăn, bất cập và nguyên nhân làm cơ sở đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng
đào tạo, bồi dưỡng;
- Định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, KTV theo định hướng chiến
lược phát triển KTNN đến năm 2020.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề chung về đào tạo, bồi dưỡng công chức và thực trạng đào tạo, bồi dưỡng
công chức, kiểm toán viên của KTNN thời gian qua
Trong Chương 1, đề tài đã tập trung phân tích làm rõ hơn một số vấn đề chung về công tác đào tạo, bồi
dưỡng công chức như: vai trò, mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức; chất lượng đào tạo bồi
dưỡng công chức; đặc điểm của tổ chức và hoạt động của KTVNN và nghề nghiệp kiểm toán chi phối công
tác đào tạo, bồi dưỡng, KTV; sự khác biệt giữa đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên với công chức các lĩnh
vực khác; những nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
Trọng tâm Chương 1, đề tài tập trung trình bày, phân tích và đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi
dưỡng công chức, KTV trong thời gian qua; phân tích và chỉ ra những kết quả, hạn chế, bất cập thực trạng
công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, KTV; rút ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân của hạn chế,
bất cập. Đề tài cũng đã trình bày những kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức của một số Bộ, ngành
và kinh nghiệm của một số SAI trên thế giới về công tác đào tạo, bồi dưỡng KTV, trên cơ sở đó rút ra được
sáu bài học kinh nghiệm đối với KTNN Việt Nam.
Chương 2: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, kiểm toán viên
theo định hướng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020
Trong Chương 2, trên cơ sở mục tiêu định hướng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và những
hạn chế, bất cập về công tác đào tạo, bồi dưỡng phân tích ở Chương 1, đề tài đã phân tích những vấn đề
đặt ra cần giải quyết, cần hoàn thiện đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, KTV. Đề tài đã đưa ra
những quan điểm, định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, KTV. Trọng tâm Chương
2, đề tài tập trung đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức,
KTV; đồng thời đề tài đưa ra các điều kiện thực hiện các giải pháp đã đề xuất./.
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B07.2010
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ HIỆU LỰC PHÁP
LUẬT VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ QUA KIỂM TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Hoàng Quân
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Ngọc Xuân
Thư ký đề tài: Ths. Hoàng Thị Vinh Thúy
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành II
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
Xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn của các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả pháp luật
thuế thông qua hoạt động kiểm toán trong kiểm toán ngân sách nhà nước
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về tuân thủ pháp luật thuế và kiểm toán thuế trong kiểm toán ngân sách nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã tập trung phân tích làm rõ vấn đề về thuế và quản lý thuế như: đặc điểm, yêu
cầu, nguyên tắc, nội dung và hệ thống kiểm soát nội bộ của cơ quan quản lý thuế. Ban đề tài cũng đề cập
đến những nội dung tuân thủ pháp luật thuế và quản lý thuế; đồng thời chỉ ra tiêu thức đánh giá hiệu lực,
hiệu quả tuân thủ pháp luật về thuế đối với người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.
Trọng tâm Chương 1, ban đề tài đi vào phân tích vấn đề kiểm toán thuế trong kiểm toán ngân sách Nhà
nước. Kiểm toán thuế trong kiểm toán ngân sách nhà nước là loại hình kiểm toán đặc biệt không chỉ thuần
túy là kiểm tra, đánh giá, xác định độ tin cậy cả thông tin về số thuế phải nộp, số thuế đã nộp, số còn phải
nộp mà quan trọng hơn là đánh giá và xác nhận mức độ tuân thủ luật pháp của người nộp thuế và cơ quan
quản lý thuế, đánh giá tác động của các chính sách thuế đến nền kinh tế và các quan hệ kinh tế trong đời
sống kinh tế - xã hội.
Đề tài trình bày và phân tích mục tiêu, yêu cầu, phương pháp kiểm toán cũng như những nội dung kiểm
toán thuế trong kiểm toán ngân sách Nhà nước đối với cơ quan thuế và đối với cơ quan hải quan.
Chương 2: Đánh giá hiệu lực, hiệu quả pháp luật thuế qua kiểm toán ngân sách nhà nước
Trong Chương 2, ban đề tài tập trung phân tích thực trạng tuân thủ pháp luật về thuế và quản lý thuế của
người nộp thuế và của cơ quan quản lý thuế. Đề tài phân tích những kết quả đạt được; đồng thời nêu lên
những tồn tại, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.
Đề tài đánh giá thực trạng kiểm toán thuế trong kiểm toán ngân sách nhà nước trên cơ sở các nội dung
về tổ chức hoạt động kiểm toán thuế; về thực hiện nội dung kiểm toán thuế; đánh giá thực trạng về quy trình
kiểm toán thuế trong kiểm toán ngân sách nhà nước; về hồ sơ, biểu mẫu kiểm toán. Từ thực trạng đó, Ban
Đề tài đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán thuế trong kiểm toán ngân sách nhà nước. Từ đó chỉ
ra những bất cập, tồn tại cũng như đi phân tích nguyên nhân của những bất cập tồn tại của kiểm toán thuế
trong kiểm toán ngân sách nhà nước.
Kết thúc chương 2, ban đề tài đã nêu những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức và hoạt động kiểm toán
trong kiểm toán ngân sách và tham khảo kinh nghiệm kiểm toán thuế của một số nước và rút ra những bài
học kinh nghiệm cho Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả pháp luật thuế qua kiểm toán ngân sách Nhà nước
Trong chương 3, đề tài đề cập đến những mục tiêu, yêu cầu nâng cao hiệu lực và hiệu quả pháp luật thuế
qua kiểm toán ngân sách Nhà nước. Đề tài đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật thuế
qua kiểm toán ngân sách Nhà nước với các giải pháp đồng bộ cùng với việc hoàn thiện các văn bản quy
phạm pháp luật về Kiểm toán nhà nước, cũng như các điều kiện thực hiện tính khả thi của các kiến nghị./.
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B08.2010
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH XÃ,
PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hồng Thái
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Văn Thường
Thư ký đề tài: CN. Cù Hoàng Diệu
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực II
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận ngân sách xã, phường, thị trấn; quy trình, tổ chức công tác kiểm toán xã,
phường, thị trấn;
- Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kiểm toán xã, phường, thị trấn;
- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm toán ngân sách xã, phường, thị trấn.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về ngân sách xã, phường, thị trấn và kiểm toán ngân sách xã, phường, thị trấn
Trong Chương 1, đề tài tập trung làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận về ngân sách xã, phường, thị trấn
và kiểm toán ngân sách xã, phường, thị trấn. “Ngân sách Nhà nước” là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà
nước được cơ quan có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để thực hiện các chức năng,
nhiệm vụ của nhà nước. Ngân sách Nhà nước là một công cụ quản lý quan trọng trong điều chỉnh nền kinh
tế vĩ mô của đất nước, đặc biệt thể hiện rõ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vai
trò đó được thể hiện cụ thể ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội và thị trường. Đề tài làm rõ vai trò cũng như nội
dung quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán ngân sách xã, phường, thị trấn của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 2, đề tài phân tích thực trạng tổ chức kiểm toán ngân sách xã, phường, thị trấn đặt trong
cuộc kiểm toán ngân sách địa phương và của Kiểm toán nhà nước. Từ đó, ban đề tài tiến hành đánh giá thực
trạng công tác kiểm toán ngân sách xã, phường, thị trấn của Kiểm toán nhà nước, nêu ra các ưu điểm của
công tác kiểm toán trong thời gian qua. Những ưu điểm thể hiện rõ qua từng bước của quy trình kiểm toán,
trong mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương xã, phường, thị trấn và trong hiệu quả của công tác
kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán. Thực trạng kiểm ngân sách cấp xã trong những năm qua, mặc dù
đã có những ưu điểm như trên, song thực tế cũng còn nhiều hạn chế và bất cập trong khâu khảo sát, lập kế
hoạch, biên bản kiểm toán; chất lượng kiểm toán viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; lực lượng, trình
độ kiểm toán viên; sự phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với cấp chính quyền địa phương: xã, phường, thị
trấn; công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng kiểm toán
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán ngân sách xã, phường, thị
trấn trong kiểm toán ngân sách địa phương
Trên cơ sở phân tích thực trạng cũng như những mặt còn hạn chế, đề tài đã nêu ra mục tiêu, phương
hướng tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã trong cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán
NSĐP. Từ đó đề xuất nội dung phương pháp ứng dụng Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách
vào báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã trong cuộc kiểm toán NSĐP, trong đó đề tài đã đề cập việc ứng
dụng, vận dụng, cụ thể như sau:
- Những yêu cầu chung cùng nội dung kiểm toán, phương pháp thu thập bằng chứng và các rủi ro có thể xảy ra
khi kiểm toán thu NSNN trên địa bàn các cơ quan Thuế Huyện, Tài chính Huyện, Kho bạc Huyện và tại các Xã.
- Những yêu cầu chung cùng nội dung kiểm toán, phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán và các
rủi ro thường gặp khi kiểm toán chi ngân sách cấp Xã tại phòng Tài chính Huyện, Kho bạc Huyện và tại
các xã, phường, thị trấn./.
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B10.2010
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN ĐẦU TƯ BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Xuân Đồng
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Nhật Thành
Thư ký đề tài: Ths. Vũ Dương Phúc
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Cơ sở lý luận về kiểm toán, công nghệ thông tin và dự án công nghệ thông tin.
- Khảo sát thực trạng kiểm toán các dự án công nghệ thông tin đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước của
Kiểm toán nhà nước.
- Định hướng, đề xuất giải pháp và trình tự tổ chức kiểm toán các dự án công nghệ thông tin đầu tư bằng
vốn ngân sách nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán các dự án công nghệ thông tin
Trong Chương 1, đề tài phân tích làm rõ các khái niệm: Kiểm toán, Hệ thống kiểm toán Việt Nam và
Quy trình kiểm toán. Hệ thống kiểm toán Việt Nam hiện nay gồm 3 phân hệ cấu thành là Kiểm toán nội
bộ, Kiểm toán độc lập và Kiểm toán Nhà nước. Quy trình kiểm toán bao gồm 4 bước Lập kế hoạch kiểm
toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và phát hành báo cáo kiểm toán; Kiểm tra, thực hiện kiến nghị kiểm toán.
Ban đề tài khái quát những nét cơ bản của dự án công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin là thuật ngữ
dùng để chỉ các ngành khoa học, công nghệ liên quan đến thông tin và các quá trình xử lý thông tin. Đề tài
trích dẫn một số thuật ngữ được sử dụng trong quản lý đầu tư dự án công nghệ thông tin. Công nghệ thông
tin được ứng dụng rộng rãi phục vụ tin học hóa công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nội bộ; Xây dựng phát
triển các phần mềm chuyên dụng phục vụ hoạt động chuyên ngành của cơ quan, đơn vị.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán các dự án công nghệ thông tin đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà
nước
Trong Chương 2, các tác giả đi sâu nghiên cứu tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong những năm
vừa qua: giai đoạn những năm 90 của thế kỷ XX; Thập niên đầu của thế kỷ XXI (2000 – 2010). Trong giai
đoạn từ năm 2000 – 2010, ứng dụng công nghệ thông tin đạt được những kết quả đáng chú ý. Tháng 8/2010,
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015.
Ban Đề tài đã khái quát thực trạng kiểm toán các dự án công nghệ thông tin ở Việt Nam từng giai đoạn
và một số kết quả về kiểm toán Đề án 112.
Chương 3: Định hướng, nguyên tắc, trình tự và giải pháp tổ chức kiểm toán các dự án công nghệ
thông tin
Trên cơ sở lý thuyết, thực trạng, nhóm tác giả đã đưa ra định hướng, trình tự và giải pháp cần thiết để
tiến hành kiểm toán dự án công nghệ thông tin. Trình tự kiểm toán các dự án công nghệ thông tin bao gồm:
Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và phát hành báo cáo kiểm toán; Kiểm tra, thực hiện kết
luận, kiến nghị kiểm toán.
Đề tài đề xuất 6 nhóm giải pháp tổ chức kiểm toán các dự án công nghệ thông tin./.
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B11.2010
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN KIỂM TOÁN CÁC QUỸ
TÀI CHÍNH TẬP TRUNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Thế Bình
Thư ký đề tài: Ths. Trần Quang Huy
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành VII
Kết quả: Đạt
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ những nội dung cơ bản về tổ chức, cơ chế hoạt động các quỹ tài chính tập trung ngoài NSNN;
- Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn để lựa chọn nội dung, các phương pháp kiểm toán các quỹ tài chính
tập trung ngoài NSNN;
- Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy trình kiểm toán các quỹ tài chính tập trung ngoài
NSNN;
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Nhận dạng các quỹ tài chính tập trung ngoài Ngân sách Nhà nước và nội dung cơ bản
của công tác kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về các quỹ ngoài Ngân sách Nhà nước và nội
dung cơ bản của công tác kiểm toán, phân tích vai trò, nội dung, bản chất của các quỹ tài chính, mục tiêu
và cơ chế hoạt động của chúng.
Ban đề tài tập trung vào nội dung tổ chức kiểm toán các quỹ tài chính tập trung ngoài Ngân sách Nhà
nước, bao gồm kiểm toán xác định tính trung thực, hợp lý quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước; đồng
thời kiểm toán xác định việc quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước và kiểm
toán việc quản lý, sử dụng hiệu quả các quỹ này.
Trong phạm vi Chương 1, đề tài cũng nêu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về kiểm toán các
quỹ tài chính tập trung ngoài Ngân sách Nhà nước như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc; quy trình kiểm toán
các quỹ ngân sách Nhà nước ở Nhật Bản.
Chương 2: Thực trạng về hoạt động và kiểm toán các quỹ tài chính tập trung ngoài Ngân sách Nhà nước.
Trong Chương 2, đề tài phân tích thực trạng về hoạt động và kiểm toán các quỹ tài chính tập trung ngoài
Ngân sách Nhà nước; tổ chức, cơ chế hoạt động các quỹ tài chính tập trung; kiểm tra, kiểm soát các quỹ tài
chính tập trung ngoài Ngân sách Nhà nước hiện nay.
Đề tài cũng phân tích cơ chế kiểm tra, kiểm soát các quỹ tài chính, tiền tệ tập trung nhà nước hiện nay
bao gồm cơ chế kiểm tra, kiểm soát bên trong đối với các quỹ dự trữ và cơ chế kiểm tra, kiểm soát bên ngoài
đối với các hoạt động thanh tra, kiểm tra.
Ban đề tài nêu ra thực trạng về tổ chức hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với các quỹ tài chính
tiền tệ tập trung ngoài Ngân sách Nhà nước; những kết quả đạt được và hạn chế của các cuộc kiểm toán quỹ tài
chính tập trung ngoài Ngân sách Nhà nước của Kiểm toán nhà nước. Từ những phân tích về thực trạng, kết quả
đạt được cũng như những hạn chế đó, ban đề tài đã kiến nghị xác định và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá
nhân; đối với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. Đồng thời, đề tài phân tích các vấn đề đặt ra về xác
định nội dung, phương pháp và quy trình kiểm toán đối với quỹ tài chính tập trung ngoài Ngân sách Nhà nước.
Chương 3: Kiến nghị định hướng xây dựng nội dung, phương pháp, quy trình và tổ chức kiểm toán
các quỹ tài chính tập trung ngoài Ngân sách Nhà nước
Trong Chương 3, ban đề tài nêu ra định hướng tổ chức kiểm toán đối với các quỹ tài chính tập trung
ngoài Ngân sách Nhà nước. Do tổ chức kiểm toán các quỹ tài chính tập trung ngoài Ngân sách Nhà nước có
nhiều điểm khác biệt với tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị sử dụng ngân sách, kiểm toán báo
cáo tài chính các doanh nghiệp Nhà nước. Do đó, định hướng chung tổ chức kiểm toán các quỹ tài chính tập
trung ngoài ngân sách Nhà nước là kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động./.
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B12.2010
TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐẾN CHÍNH
SÁCH TÀI KHÓA, CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG GIAI
ĐOẠN KHỦNG HOẢNG KINH TẾ.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Thăng
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Phúc
Thư ký đề tài: CN. Phạm Thị Thùy Linh
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực XI
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa lý luận về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và kiểm toán nhà nước cũng như mối
liên hệ của hoạt động kiểm toán với chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ quốc gia.
- Xác lập vai trò của KTNN trong việc tác động đến hoạch định, ban hành, thực thi và đánh giá chính
sách tài khóa, chính sách tiền tệ quốc gia.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò cũng như sử dụng hiệu quả thông tin của KTNN phục
vụ cho việc hoạch định, ban hành, thực thi và đánh giá chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ quốc gia.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và vai trò của
KTNN tác động đến chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế
Trong Chương 1, đề tài đã nghiên cứu về chính sách tài khóa, tiền tệ và hoạt động của KTNN, qua đó chỉ
rõ những tác động của KTNN đến chính sách tài khóa, tiền tệ trong điều kiện khủng hoảng kinh tế. Đồng
thời, đề tài cũng nêu bài học kinh nghiệm của một vài nước trên thế giới về áp dụng các biện pháp khôi phục
kinh tế thông qua thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.
Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống lý thuyết về chính sách tài khóa , chính sách tiền tệ, về mối quan hệ
giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ. Đề tài cũng nghiên cứu các nội dung liên quan đến hoạt động
của Kiểm toán nhà nước, qua đó chỉ rõ tác động của Kiểm toán nhà nước liên quan đến chính sách tài khóa,
chính sách tiền tệ và các chính sách đó trong điều kiện khủng hoảng, suy thoái kinh tế.
Chương 2: Thực trạng tác động của hoạt động kiểm toán nhà nước đến chính sách tài khóa, chính
sách tiền tệ ở Việt Nam
Trong chương 2, các tác giả đi sâu nghiên cứu thực trạng hoạt động của Kiểm toán nhà nước liên quan
đến chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, từ đó chỉ rõ những yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế
trong hoạt động kiểm toán tác động đến chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong thời kỳ lạm phát và
suy giảm kinh tế ở Việt Nam.
Chương 3: Định hướng hoạt động Kiểm toán nhà nước và giải pháp nâng cao vai trò của Kiểm toán
nhà nước trong việc tác động đến chính sách tài khóa , chính sách tiền tệ trong thời kỳ lạm phát và suy
giảm kinh tế ở Việt Nam
Trên cơ sở lý thuyết, thực trạng, nhóm tác giả đề tài đã đưa ra định hướng và giải pháp nhằm thực hiện
vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ từ khâu hoạch định chính
sách, tổ chức thực thi chính sách, tổ chức đánh giá lại chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ. Đề tài cũng
đưa ra một số điều kiện để thực thi các giải pháp mà chủ yếu tập trung vào việc xây dựng đội ngũ, hoàn
thiện hệ thống pháp luật về Kiểm toán nhà nước và các luật có liên quan./.
Bản tin đặc biệt
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CS01.2010
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
BÁO CÁO KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Chủ nhiệm đề tài: CN.Vũ Thị Tiến
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành IV
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài nghiên cứu quá trình lập báo cáo kiểm toán và những yếu tố tác động đến chất lượng của báo
cáo kiểm toán.
- Đánh giá thực trạng chất lượng báo cáo kiểm toán đầu tư giai đoạn 2008-2010 của Kiểm toán nhà nước
chuyên ngành IV thực hiện.
- Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu tư.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về báo cáo kiểm toán và chất lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu tư
Trong chương 1, đề tài đã làm rõ “ Dự án đầu tư xây dựng công trình” là tập hợp các đề xuất có liên quan
đến việc bỏ vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy
trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định.
Đề tài chỉ ra các đặc điểm cơ bản của kiểm toán dự án đầu tư. Sau khi làm rõ đặc điểm của kiểm toán đầu
tư, đề tài đã đi đến kết luận tùy theo đặc điểm, tính chất của dự án đầu tư, thời điểm kiểm toán, mục tiêu,
yêu cầu kiểm toán trong từng thời kỳ mà lựa chọn loại hình kiểm toán dự án đầu tư cho phù hợp.
Ngoài ra, đề tài cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu tư như:
cơ chế tổ chức và quản lý dự án đầu tư, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp của kiểm toán viên, quy trình kiểm
soát, quy trình kiểm toán và các công cụ hỗ trợ.
Chương 2: Thực trạng chất lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu tư do KTNN chuyên ngành IV lập
(giai đoạn 2008 - 2010)
Trong chương 2, đề tài làm rõ thực trạng chất lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu tư do KTNN chuyên
ngành IV lập (giai đoạn 2008 - 2010), chỉ ra những mặt làm được và những mặt còn tồn tại của báo cáo
kiểm toán dự án đầu tư do KTNN chuyên ngành IV lập (giai đoạn 2008-2010).
Ngoài ra, ban đề tài cũng làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc, hạn chế, ảnh hưởng đến
chất lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu tư như những vướng mắc từ quy định chung, trình tự, phương pháp
lập báo cáo kiểm toán, hoạt động kiểm soát, quy trình kiểm toán và một số yếu tố khác tác động đến chất
lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu tư do KTNN chuyên ngành IV lập (giai đoạn 2008 - 2010).
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu tư
Tại Chương 3, đề tài đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán dự án
đầu tư bao gồm:
- Nhóm giải pháp về hình thức, nội dung của báo cáo kiểm toán dự án đầu tư.
- Nhóm giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu
tư.
- Nhóm giải pháp cải thiện đối với các yếu tố tác động đến chất lượng báo cáo kiểm toán dự án đầu tư./.
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CS04.2010
NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG
KHAI KẾT QUẢ KIỂM TOÁN VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Văn Hải
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả:Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận,
kiến nghị của Kiểm toán nhà nước;
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến
nghị của Kiểm toán nhà nước;
- Đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả công tác công khai kết quả kiểm toán của Kiểm
toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng công khai kết quả kiểm toán và
kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài làm rõ khái niệm “Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận,
kiến nghị của Kiểm toán nhà nước” là việc cơ quan KTNN và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã được kiểm
toán chuyển tải các thông tin về kết quả kiểm toán của KTNN tới các đối tượng có liên quan và toàn xã hội
thông qua các hình thức công khai do pháp luật quy định.
Đề tài khái quát nội dung, phạm vi, hình thức và thời hạn công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện
kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến
chất lượng công khai kết quả kiểm toán của KTNN gồm có: chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật quy
định về công khai kết quả kiểm toán của KTNN; ý thức pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động công khai
kết quả kiểm toán; chất lượng của hoạt động kiểm toán; cơ chế phối hợp thực hiện công tác kiểm toán; và hoạt
động kiểm tra, giám sát phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm toán.
Sau khi nêu lên thực trạng quy định của pháp luật về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện
kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, đề tài đã đánh giá chất lượng công khai kết quả kiểm toán và
kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước: những kết quả đạt được, những hạn chế và
nguyên nhân của những hạn chế đó.
Ngoài ra, đề tài khái quát kinh nghiệm về công khai kết quả kiểm toán của một số nước trên thế giới.
Chương 2: Những giải pháp nâng cao chất lượng công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện
kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 2, đề tài đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công khai kết quả kiểm toán và
kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước:
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Kiểm toán nhà nước, trong đó có pháp luật về công khai kết quả kiểm toán.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công khai kết quả
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
- Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công khai kết quả kiểm toán và thực
hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
- Nâng cao trách nhiệm của KTNN và các tổ chức có liên quan trong tổ chức công khai kết quả kiểm
toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
- Nâng cao chất lượng kiểm toán và hiệu lực kiểm toán.
- Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị tham mưu trong công tác công khai
kết quả kiểm toán./.
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CS10.2010
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP
GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC V VỚI HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thiện Phong
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực V
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về mối quan hệ phối hợp giữa KTNN với HĐND và UBND
trong hoạt động kiểm toán;
- Phân tích, đánh giá thực trạng mối quan hệ phối hợp giữa KTNN với HĐND và UBND trong hoạt
động kiểm toán;
- Đề xuất các giải pháp để tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa KTNN với HĐND và UBND.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với HĐND
và UBND trong hoạt động kiểm toán
Trong chương 1, đề tài làm rõ vai trò của KTNN trong một quy trình kiểm toán và vai trò của HĐND và
UBND trong một chu trình ngân sách. Trong một quy trình kiểm toán, KTNN có vai trò quan trọng trong
việc chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập và gửi báo cáo kiểm toán, kiểm tra, thực hiện kiến nghị
kiểm toán. Trong khi đó, vai trò của HĐND được thể hiện thông qua chức năng, nhiệm vụ của HĐND trong
công tác lập dự toán, trong quyết toán NSĐP thể hiện tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Luật NSNN, Điều 1,
Điều 11, Luật Tổ chức HĐND và UBND được QH khóa XI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26/11/2003. Vai
trò của UBND trong một chu trình ngân sách được thể hiện tại Điều 26, Luật NSNN năm 2002.
Đề tài nêu lên mối quan hệ giữa quy trình kiểm toán và chu trình ngân sách, đồng thời cũng làm rõ sự
cần thiết và yêu cầu tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa KTNN với HĐND và UBND trong hoạt động
kiểm toán.
Ban đề tài đã đưa ra cơ sở thực tiễn của mối quan hệ phối hợp mà cụ thể là giữa Kiểm toán nhà nước khu
vực V với HĐND và UBND cấp tỉnh tại địa phương trong thời gian vừa qua. Đề tài cũng chỉ ra tính tất yếu
khách quan cũng như làm rõ những mặt tích cực, những hạn chế và các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan
hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước khu vực V với HĐND và UBND cấp tỉnh trong hoạt động kiểm toán.
Chương 2: Các giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa KTNN KV V với HĐND, UBND
cấp tỉnh trong hoạt động kiểm toán
Trong Chương 2, đề tài nêu định hướng về việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa KTNN với
HĐND, UBND cấp tỉnh trong quy trình kiểm toán. Đề tài cũng đưa ra giải pháp tăng cường mối quan hệ
phối hợp giữa KTNN KV V với HĐND, UBND cấp tỉnh trong hoạt động kiểm toán./.
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B01.2011
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN THU
SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC TẠI CÁC TỈNH, THÀNH NAM SÔNG HẬU.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thiện Phong
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đỗ Hữu Trí
Thư ký đề tài: CN. Nguyễn Thị Út
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực V
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận quản lý nhà nước về thu sử dụng đất và kiểm toán tuân thủ trong lĩnh vực thu sử
dụng đất.
- Thực trạng quản lý thu sử dụng đất tại địa phương và thực trạng kiểm toán thu sử dụng đất tại địa
phương.
- Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán thu tiền sử dụng đất, để từ đó các Đoàn kiểm toán có thể vận
dụng trong thực tiễn kiểm toán.
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Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác quản lý nhà nước về đất đai và tổ chức kiểm toán tuân thủ có
liên quan đến thu sử dụng đất.
Trong Chương 1, đề tài đã đi vào phân tích cơ sở lý luận chung trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thu
sử dụng đất bao gồm các Luật, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thu sử dụng đất và cơ chế
quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến thu sử dụng đất. Luật đất đai đầu tiên được Quốc hội thông qua
năm 1987, tiếp theo đó được sửa đổi bổ sung bằng Luật đất đai lần thứ 2 năm 1993 và hiện nay là Luật đất
đai năm 2003. Với việc đổi mới trong quan điểm về quản lý sử dụng đất, xác định chính sách thu từ đất là
một công cụ của Nhà nước để quản lý vĩ mô nền kinh tế có vai trò quan trọng trong việc thu ngân sách Nhà
nước. Theo các quy định hiện hành thì hệ thống chính sách thu liên quan đến đất đai gồm có các khoản
thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật và các khoản thu khác (được ban hành dưới hình thức Nghị định
của Chính phủ trong khuôn khổ của Luật Đất đai và Luật Ngân sách nhà nước).
Trong chương này, ban đề tài đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến kiểm toán tuân thủ: phạm vi, nội
dung và các phương pháp kiểm toán. Kiểm toán tuân thủ là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá và
xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toán phải thực hiện. Đề tài phân
tích nội dung kiểm toán tại Sở Tài nguyên và Môi trường; nội dung kiểm toán tại cơ quan thuế; kiểm toán
tại Sở tài chính; kiểm toán tại Sở Xây dựng, Quy hoạch và Kiến trúc và kiểm toán tại một số cơ quan khác.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về thu sử dụng đất và hoạt động kiểm toán tuân
thủ có liên quan đến sử dụng đất tại các tỉnh, thành Nam sông Hậu.
Trong Chương 2, đề tài khái quát tình hình đất đai tại các tỉnh, thành Nam sông Hậu: điều kiện tự nhiên,
hiện trạng sử dụng đất, đặc điểm về tình hình đất đai trên điạ bàn Nam sông Hậu cũng như thực lực kinh
tế của vùng đất này. Từ những khảo sát, ban đề tài đã nêu lên thực trạng của công tác quản lý nhà nước về
đất đai có liên quan đến thu sử dụng đất của chính quyền địa phương; thực trạng tình hình kiểm toán liên
quan đến thu sử dụng đất trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương: tại KTNN khu vực V và tại các
tỉnh, thành Nam sông Hậu.
Từ thực trạng đó, đề tài đã phân tích những nguyên nhân tồn tại, những hạn chế của công tác kiểm toán
đất đai trong những năm vừa qua và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác kiểm toán về sau.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán thu sử dụng đất tại các địa phương trên địa
bàn Nam Sông Hậu.
Trong Chương 3, đề tài đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán thu sử dụng đất tại
các địa phương trên địa bàn Nam sông Hậu. Qua nghiên cứu tình hình quản lý nhà nước về đất đai của các
tỉnh thành Nam sông Hậu và chính sách pháp luật về đất đai hiện hành, ban đề tài đưa ra các đề xuất, kiến
nghị với các cấp có thẩm quyền về định hướng phát triển các lĩnh vực chuyên sâu trong quản lý đất đai thời
gian tới. Trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, hoàn thiện hệ thống tiêu
chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn quản lý đất đai cũng như hoàn thiện các
phương pháp, quy trình và mở rộng điều tra cơ bản trong lĩnh vực đất đai, đánh giá tiềm năng và hiệu suất
của việc sử dụng đất./.
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B02.2011
HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
PHỐI HỢP GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỚI CÁC CƠ
QUAN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Văn Chương
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thắng
Thư ký đề tài: CN. Đoàn Thị Ngọc Hà
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực VI
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận về quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan, chính quyền địa
phương. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ
quan để xác định rõ cơ sở pháp lý cho quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan trong bộ
máy nhà nước hiện nay.
- Đánh giá thực trạng cơ sở pháp lý về quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan, chính
quyền ở địa phương.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan Kiểm
toán nhà nước với các cơ quan, chính quyền ở địa phương.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 2 chương, nội dung cụ thể các chương như
sau:
Chương 1: Khái quát lý luận về mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan,
chính quyền ở địa phương
Trong Chương 1, đề tài đã tập trung làm rõ những lý luận cơ bản về quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán
nhà nước với các cơ quan, chính quyền ở địa phương: Sự cần thiết phải xây dựng mối quan hệ phối hợp; Vị
trí, vai trò của Kiểm toán nhà nước và cơ quan, chính quyền địa phương; Nội dung, phương thức và trách
nhiệm phối hợp. Đề tài làm rõ những đặc trưng hoạt động Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, chính quyền
địa phương.
Chương 2: Thực trạng cơ sở pháp lý về mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ
quan, chính quyền ở địa phương
Trong Chương 2, ban đề tài đã phân tích thực trạng cơ sở pháp lý về quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán
nhà nước với các cơ quan, chính quyền ở địa phương, cụ thể qua các nội dung:
Xây dựng các quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan liên quan.
Quá trình tổ chức thực hiện các quy định về quan hệ phối hợp Kiểm toán nhà nước với các cơ quan liên
quan.
Đề tài đánh giá thành tựu đạt được và nêu ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó./.
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B03.2011
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH CÔNG SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU
NĂM 2008 - 2009 VÀ KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG CỦA
MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU DƯỚI GÓC NHÌN KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Thăng
Thư ký đề tài: Ths. Phan Thanh Bình
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Phân tích làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công;
hiệu quả quản lý tài chính công; kiểm tra, kiểm soát và giám sát tài chính công. Phân tích và làm rõ giá trị và
lợi ích của kiểm toán nói chung và đặc biệt là của KTNN nói riêng trong kiểm tra giám sát tài chính công.
- Phân tích nhận diện nguyên nhân khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu và tác động của
nó đến kinh tế Việt Nam từ đó phân tích đánh giá thực trạng quản lý tài chính công của Việt Nam trong và
sau khủng hoảng; phân tích giá trị và lợi ích của KTNN trong việc giám sát tài chính công tại Việt Nam.
- Đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công đảm bảo một nền tài
chính công minh bạch, bền vững và hiệu quả trong đó KTNN trở thành một định chế kiểm tra giám sát tài
chính công có uy tín và trách nhiệm.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung cụ thể các chương như
sau:
Chương 1: Tổng quan về tài chính công và vai trò kiểm tra, kiểm soát tài chính công của Kiểm toán nhà nước.
Trong Chương 1, đề tài đã phân tích làm rõ hệ thống lý luận cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính
công như: khái niệm, đặc điểm, nội dung, vai trò, chức năng. Đề tài đi sâu vào phân tích hiệu quả quản lý
tài chính công, trong đó nêu ra các khái niệm: hiệu quả và hiệu quả quản lý tài chính công; phân loại hiệu
quả và các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý tài chính công; góc nhìn kiểm toán trong việc kiểm tra, kiểm
soát tài chính công. Việc kiểm soát tài chính nói chung và kiểm toán tài chính công nói riêng cần đảm bảo
các nguồn lực quốc gia sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và không xâm lấn lợi ích của thế hệ sau,
không tạo thành gánh nặng cho thế hệ sau.
Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính công và vai trò của KTNN trong việc góp phần nâng cao hiệu
quả quản lý tài chính công sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 – 2009.
Trong chương 2, đề tài phân tích làm rõ bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế thế giới
cũng như các giải pháp ứng phó của các nước trên thế giới với khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế
như: Mỹ, Anh và các nước EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Từ những phân tích đó, đề tài đã rút ra
được những bài học đối với Việt Nam trong việc ứng phó với khủng hoảng và suy thoái kinh tế.
Chương 3. Các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công tại Việt Nam
và vai trò của KTNN.
Trong Chương 3, đề tài đã đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công
đảm bảo một nền tài chính công minh bạch, bền vững và hiệu quả trong đó Kiểm toán nhà nước trở thành
một định chế kiểm tra, giám sát tài chính công có uy tín, trách nhiệm./.
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B04.2011
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC QUY ĐỊNH
PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TRONG LUẬT
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Đặng Văn Thanh
Phó Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Phạm Văn Đăng
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Mạnh Cường
Đơn vị chủ trì: Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định và chế tài về kế toán và kiểm toán trong Luật
Ngân sách Nhà nước, trong đó nhấn mạnh yêu cầu của thông tin kế toán phục vụ điều hành và quản lý ngân
sách nhà nước, quỹ ngân sách nhà nước.
- Đánh giá thực tế các quy định về kế toán và kiểm toán trong Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, chỉ
ra những tồn tại về thông tin NSNN, thông tin quỹ NSNN do sự thiếu vắng của những chế tài cần thiết về
kế toán, kiểm toán trong Luật NSNN năm 2002.
- Sự cần thiết, yêu cầu và nội dung các quy định, các chế tài về kế toán, kiểm toán trong Luật Ngân sách
nhà nước sửa đổi, bổ sung.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của các quy định về kế toán, kiểm toán trong Luật Ngân sách Nhà nước
Việt Nam
Trong chương 1, đề tài tìm hiểu, phân tích vấn đề Ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị
trường mở cửa, hội nhập bao gồm các vấn đề về tài chính và hệ thống tài chính Việt Nam; Ngân sách nhà
nước, bản chất, vai trò Ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định và chế tài về kế toán và kiểm
toán trong Luật Ngân sách nhà nước, trong đó nhấn mạnh yêu cầu của thông tin kế toán phục vụ điều hành
và quản lý ngân sách nhà nước, quỹ ngân sách nhà nước.
Chương 2: Thực trạng các quy định về kế toán và kiểm toán trong Luật Ngân sách nhà nước
Trong Chương 2, đề tài đánh giá thực trạng các quy định về kế toán và kiểm toán trong Luật Ngân sách
nhà nước năm 2002, chỉ ra những tồn tại về thông tin ngân sách nhà nước, thông tin quỹ ngân sách nhà nước
do sự thiếu vắng của những chế tài về kế toán, kiểm toán trong Luật Ngân sách nhà nước 2002.
Chương 3: Những quy định về kế toán và kiểm toán và cách thức thể hiện các quy định kế toán, kiểm
toán trong Luật Ngân sách nhà nước
Trong Chương 3, ban đề tài phân tích nội dung về yêu cầu, nội dung cũng như mục tiêu, từ đó đưa ra
phương hướng đổi mới, hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý điều hành ngân sách nhà nước và nâng
cao chất lượng, độ tin cậy của thông tin ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước do kế toán cung cấp.
Đề tài cũng đưa ra các khuyến nghị và điều kiện để thực hiện các giải pháp, trong đó có kiến nghị với
Quốc hội, Chính phủ, với Kiểm toán nhà nước, với Tổ chức nghề nghiệp, với các tổ chức, cá nhân có liên
quan./.
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B05.2011
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỚI BỘ QUỐC PHÒNG NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Trịnh Mạnh Hoán
Phó Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Văn Học
Thư ký đề tài: Ths. Lê Thị Thu Hương
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành I
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá những quy định pháp lý liên quan đến quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ
Quốc phòng trong hoạt động kiểm toán.
- Đánh giá thực trạng công tác phối hợp trong hoạt động kiểm toán giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ
Quốc phòng trong thời gian qua.
- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ Quốc phòng.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của công tác phối hợp giữa cơ quan Kiểm toán nhà nước và
Bộ Quốc phòng trong hoạt động kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác phối hợp giữa cơ quan
Kiểm toán nhà nước và Bộ Quốc phòng trong hoạt động kiểm toán. Kiểm toán nhà nước và Bộ Quốc phòng
là hai cơ quan nhà nước có những vị trí, vai trò khác nhau, hoạt động có nhiều đặc thù nghề nghiệp, việc
phối hợp chặt chẽ trong hoạt động sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của cả Bộ Quốc phòng và Kiểm
toán nhà nước. Ngoài các quy định tại Quy chế phối hợp, việc phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán
được quy định tại các văn bản điều chỉnh nghiệp vụ chuyên môn nội bộ của từng cơ quan: Kiểm toán nhà
nước và Bộ Quốc phòng.
Ban đề tài cũng chỉ ra các nguyên tắc, phạm vi, nội dung và hình thức phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước
và Bộ Quốc phòng trong hoạt động kiểm toán. Các nội dung phối hợp theo các phạm vi phối hợp nêu trên
được trình bày cụ thể, chi tiết về trình tự thời gian, công việc, trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước, của Bộ
Quốc phòng và nhiệm vụ, đối tượng thực hiện cụ thể (Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành Ia, Vụ Tổng hợp
Kiểm toán nhà nước, Trưởng đoàn Kiểm toán, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, các đơn vị được kiểm toán,
Sĩ quan phối hợp...) trong thực hiện công tác phối hợp.
Chương 2: Thực trạng về công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ Quốc phòng trong hoạt
động kiểm toán
Trong Chương 2, ban đề tài đã tìm hiểu và đề cập đến những kết quả đạt được trong thực hiện công tác
phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ Quốc phòng trong hoạt động kiểm toán trước và sau khi Luật
kiểm toán nhà nước và Nghị quyết 1011 ra đời. Đề tài cũng chỉ ra các hạn chế trong việc thực hiện công tác
phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ Quốc phòng trong hoạt động kiểm toán.
Từ những phân tích về các kết quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác phối hợp, ban đề tài đã đi
tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế đó, đồng thời tổng kết lại những bài học kinh nghiệm trong công
tác phối hợp giữa hai cơ quan.
Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ
Quốc phòng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán
Trong Chương 3, đề tài đã nêu ra các quan điểm cũng như mục tiêu tạo ra cơ chế phối hợp giữa Kiểm
toán nhà nước với Bộ Quốc phòng trong hoạt động kiểm toán. Ban đề tài kiến nghị các giải pháp tăng cường
công tác phối hợp giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán bao gồm các giải pháp
tổng thể và các giải pháp cụ thể; đồng thời phân tích các điều kiện thực hiện các giải pháp trên./.
294 Bản tin đặc biệt
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B06.2011
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA KIỂM TOÁN
NHÀ NƯỚC VỚI BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ
ĐẦU TƯ
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đào Văn Dũng
Phó Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Phú Thọ
Thư ký đề tài: Ths. Huỳnh Hữu Thọ
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận chung về mối quan hệ giữa KTNN với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT
trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan; sự cần thiết của mối quan hệ phối hợp giữa KTNN
với mỗi Bộ trong tất cả các hoạt động có liên quan như: Xây dựng KHKT, tổ chức hoạt động kiểm toán bao
gồm kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT và kiểm toán báo cáo
quyết toán NSNN, tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN, việc quản lý, sử dụng
nguồn kinh phí NSNN cấp cho hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển; làm rõ các nguyên tắc phối hợp.
Đánh giá thực trạng công tác phối hợp giữa KTNN với Bộ Tài chính, phối hợp công tác giữa KTNN với
Bộ KH & ĐT trong thời gian qua, qua đó làm rõ những tồn tại, bất cập khi chưa xây dựng mối quan hệ phối
hợp, những vấn đề còn thiếu sót, hạn chế đối với Quy chế phối hợp đã ký giữa KTNN với Bộ Tài chính,
cũng như xây dựng Quy chế phối hợp với Bộ KH & ĐT đảm bảo phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới và
chiến lược phát triển lâu dài của KTNN.
Đề xuất một số định hướng và giải pháp xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa KTNN với Bộ Tài chính, Bộ KH
& ĐT tương xứng với tình hình, nhiệm vụ mới và đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương như sau:
Chương 1: Chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định
Trong Chương 1, đề tài phân tích khái niệm: mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ Tài
chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là quá trình hai cơ quan (Kiểm toán nhà nước với Bộ Tài chính hoặc Kiểm
toán nhà nước với Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có quan hệ gắn bó, tác động lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm
vụ được giao của cơ quan mình có liên quan đến cơ quan kia và ngược lại.
Ban đề tài phân tích những vấn đề về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán
nhà nước, chiến lược phát triển của Kiểm toán nhà nước đến năm 2020. Đồng thời, đề tài cũng làm rõ chức
năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chương 2: Thực trạng về mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ Tài chính và giữa
Kiểm toán nhà nước với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trong Chương 2, đề tài chỉ ra sự cần thiết của các mối quan hệ phối hợp và nội dung các mối quan hệ
phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát sinh từ chức năng, nhiệm
vụ và hoạt động thực tế của từng đơn vị. Ban đề tài khái quát thực trạng mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ
quan (Kiểm toán nhà nước với Bộ Tài chính hoặc Kiểm toán nhà nước với Bộ kế hoạch và Đầu tư). Từ đó,
chỉ ra những kết quả đạt được cũng như các hạn chế tồn tại và nguyên nhân của hạn chế, tồn tại trong mối
quan hệ phối hợp đó.
Chương 3: Định hướng và giải pháp xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian trước mắt và lâu dài phù hợp với chiến lược phát triển
đến năm 2020 của Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 3, đề tài định hướng xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Bộ
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban đề tài đề xuất các giải pháp phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tương xứng với tình hình, nhiệm vụ mới và đáp ứng yêu cầu chiến
lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020./.
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B07.2011
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG TRUNG TÂM
THÔNG TIN, TƯ LIỆU VÀ THƯ VIỆN KTNN.
Chủ nhiệm đề tài: GS,TS. Đoàn Xuân Tiên
Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Phúc
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Mạnh Cường
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Trung tâm Thông tin, tư liệu và thư viện KTNN. Trên cơ
sở đó đánh giá thực trạng những hoạt động thông tin, tư liệu, tài liệu lưu trữ và thư viện KTNN trong thời
gian qua.
- Đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình của Trung tâm Thông tin, tư liệu và thư viện KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Đề tài được chia thành 2 chương, nội dung cụ thể các chương như
sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Trung tâm Thông tin, tư liệu và thư viện Kiểm toán
Nhà nước
Trong chương 1, đề tài đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn thành lập Trung tâm thông tin, tư
liệu và thư viện Kiểm toán nhà nước: những khái niệm, nội dung và vai trò của thông tin, tư liệu; việc tổ
chức thu thập, phân loại, quản lý và khai thác thông tin, tư liệu và thư viện; đặc điểm của thông tin tư liệu,
tài liệu lưu trữ của ngành KTNN; đặc điểm người sử dụng thông tin, tư liệu, tài liệu lưu trữ. Đề tài đưa ra
thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, tài liệu lưu trữ và thư viện của Kiểm toán nhà nước trong
công tác thu thập, phân loại, quản lý, bảo quản, quản lý khai thác, sử dụng thông tin, tư liệu và tài liệu lưu
trữ. Trong thời gian qua, Tổng KTNN đã ban hành một số văn bản quản lý, chỉ đạo công tác lưu trữ phù hợp
với mô hình tổ chức và hoạt động của KTNN. Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động lưu trữ, thư
viện của KTNN còn chưa thực sự hiệu quả, chưa xứng tầm với sự lớn mạnh về khối lượng, đa dạng, phong
phú về nội dung và hình thức, chưa phát huy được giá trị tiềm năng của tài liệu lưu trữ, chưa đáp ứng được
yêu cầu thực tiễn đòi hỏi của hoạt động kiểm toán.
Đề tài cũng tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trên thế giới về tổ chức thu thập, quản lý, khai thác và sử
dụng thông tin tư liệu, tài liệu lưu trữ liên quan đến hoạt động kiểm toán như: cơ quan kiểm toán nhà nước
Hoa Kỳ (GAO); cơ quan Tổng kiểm toán Alberta Canada.
Chương 2: Một số giải pháp xây dựng Trung tâm Thông tin, Tư liệu và Thư viện Kiểm toán nhà nước
Trong chương 2, đề tài tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu các nguyên tác thành lập Trung tâm
Thông tin, tư liệu và Thư viện Kiểm toán Nhà nước. Từ đó xây dựng một mô hình tổ chức bao gồm: cơ sở
pháp lý thành lập Trung tâm; mô hình tổ chức bộ máy, nguồn lực của Trung tâm; chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của Trung tâm; nội dung và phân loại thông tin, tư liệu và thư viện; cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Trên cơ sở phân tích, đề tài kiến nghị các nhóm giải pháp xây dựng Trung tâm Thông tin, tư liệu và Thư
viện Kiểm toán nhà nước. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần quan trọng để KTNN xây dựng đề án
thành lập Trung tâm Thông tin, tư liệu và Thư viện KTNN trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt
thành lập theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020./.
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CS01.2011
XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ HỆ THỐNG MẪU BIỂU KIỂM
TOÁN ÁP DỤNG TRONG CUỘC KIỂM TOÁN VIỆC SỬ
DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG CÁC MẶT HÀNG CÁ, HẢI SẢN VÀ
CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ LOẠI NÀY
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Đình Tùng
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành II
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
Khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản; xây dựng phương hướng và giải pháp vận dụng
quy trình kiểm toán NSNN và hệ thống mẫu biểu kiểm toán vào cuộc kiểm toán việc sử dụng kinh phí hoạt
động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng các mặt hàng cá, hải sản và các các sản phẩm chế biến từ loại
này (thủy sản) (sau đây gọi là Cuộc kiểm toán chuyên đề thủy, hải sản).
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Đề tài được chia thành 2 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Trong chương 1, đề tài đã hệ thống hóa các cơ quan thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản và các cơ chế, chính sách liên quan; hệ thống hóa các tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật, phương pháp kiểm tra áp dụng năm 2009, các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung
này và các điều kiện cụ thể về vệ sinh an toàn thực phẩm. Về cơ chế tài chính của các đơn vị thực hiện các
hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đề tài đã tập trung nghiên cứu
về Cục QLCLNLS & TS là cơ quan thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chất lượng, an tàn
vệ sinh thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.
Trong phạm vi Chương 1, đề tài đã đưa ra các quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán áp dụng cuộc
kiểm toán chuyên đề thủy, hải sản nói chung và Quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán hiện đang áp
dụng và thực trạng vận dụng vào cuộc kiểm toán chuyên đề thủy, hải sản. Quy trình cuộc kiểm toán này
cơ bản áp dụng Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước của KTNN ban hành tại Quyết định số 01/2010/
QĐ-KTNN. Hệ thống mẫu biểu của cuộc kiểm toán này vận dụng hệ thống mẫu biểu ban hành tại Quyết
định số 02/2007/QĐ-KTNN. Đề tài trình bày những văn bản pháp lý là căn cứ để Tổng KTNN đã giao cho
KTNN Chuyên ngành II thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc sử dụng kinh phí hoạt động kiểm tra nhà nước
đối với chất lượng các mặt hàng cá, hải sản và các sản phẩm chế biến từ loại này (thuỷ sản). Tiếp theo, đề
tài trình bày những vấn đề cơ bản của cuộc kiểm toán và trình bày cụ thể, chi tiết về những ưu điểm và hạn
chế trong kiểm tra nhà nước đối với mặt hàng cá, hải sản và các mặt hàng chế biến từ loại này. Đề tài cũng
chỉ ra những thuận lợi và khó khăn chủ yếu trong cuộc kiểm toán và sự cần thiết của việc hoàn thiện quy
trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán áp dụng cho Cuộc kiểm toán chuyên đề thủy, hải sản.
Kết thúc chương 1, đề tài chỉ ra một số nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện quy trình và hệ thống mẫu biểu
kiểm toán áp dụng cho Cuộc kiểm toán chuyên đề thủy, hải sản.
Chương 2: Phương hướng và giải pháp vận dụng quy trình kiểm toán NSNN và hệ thống mẫu biểu kiểm
toán vào cuộc kiểm toán chuyên đề thủy, hải sản
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Trong Chương 2, đề tài nêu lên phương hướng và nguyên tắc hoàn thiện quy trình và hệ thống mẫu biểu
kiểm toán áp dụng cho Cuộc kiểm toán chuyên đề thủy, hải sản. Ban đề tài cũng đưa ra các giải pháp hoàn
thiện quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán cho Cuộc kiểm toán chuyên đề thủy, hải sản thông qua các
nội dung: Trình tự tiến hành; hoàn thiện quy trình; hoàn thiện hệ thống các biểu mẫu.
Đề tài cũng chỉ ra các điều kiện nâng cao chất lượng vận dụng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán
cho Cuộc kiểm toán chuyên đề thủy, hải sản bao gồm: nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ KTV đủ về
mặt số lượng; hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, hướng dẫn về kỹ thuật nghiệp vụ, kiểm toán; cập nhật kiến
thức cần thiết cho các thành viên đoàn kiểm toán; bảo điều kiện vật chất cho KTV; tăng cường và nâng cao
hiệu quả phối hợp giữa KTNN với các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành, cấp uỷ và chính quyền các cấp
cũng như với từng đơn vị được kiểm toán nói chung./.
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CS02.2011
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
CHUYÊN ĐỀ PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN
TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 2006-2009
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Đạt
Đơn vị chủ trì: KTNN chuyên ngành II
Kết quả: Đạt

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ lý luận chung về cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn việc lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề.
- Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng trái
phiếu Chính phủ.
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch chuyên đề kiểm toán và công tác phát hành, quản
lý và sử dụng trái phiếu Chính phủ trong thời gian tới.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 2 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Lý luận chung về công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành, quản lý và sử
dụng Trái phiếu Chính phủ
Trong chương này, đề tài đã khái quát chung về công tác phát hành, quản lý và sử dụng Trái phiếu Chính
phủ, cơ sở lý luận để lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề trái phiếu Chính phủ. Ban đề tài cũng đưa ra một số
đặc trưng cơ bản của kiểm toán chuyên đề. Từ đó đã khái quát hóa công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên
đề phát hành, quản lý và sử dụng trái phiếu Chính phủ.
Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác Lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành quản lý và sử
dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 -2009
Chương này đề tài tập trung đánh giá công tác phát hành, quản lý và sử dụng TPCP, công tác lập kế
hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng TPCP giai đoạn 2006-2009. Từ đó đề tài đưa ra
ưu điểm, hạn chế, bất cập trong công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng
trái phiếu Chính phủ và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế bất cập đó.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành, quản lý và
sử dụng trái phiếu Chính phủ trong thời gian tới
Trong Chương 3, đề tài đưa ra giải pháp tăng cường kiểm toán chuyên đề nhằm nâng cao vai trò, hiệu
lực, hiệu quả của Kiểm toán nhà nước. Các quan điểm, định hướng, yêu cầu hoàn thiện công tác lập kế
hoạch kiểm toán chuyên đề của Kiểm toán nhà nước. Từ những quan điểm, định hướng chỉ đạo của Lãnh
đạo KTNN, đề tài đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề của
Kiểm toán Nhà nước. Các giải pháp này có tính khả thi cao và dễ dàng áp dụng vào hoạt động của KTNN./.
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CS03.2011
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KIỂM TOÁN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC HÀNG NĂM Ở VIỆT NAM
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Tuấn Trung
Đơn vị chủ trì: KTNN chuyên ngành II
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa, nghiên cứu, đánh giá thực trạng quyết toán NSNN và nội dung kiểm toán quyết toán NSNN
- Đưa ra được những giải pháp mang tính khả thi cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng nội dung kiểm
toán quyết toán NSNN những năm tới.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quyết toán Ngân sách Nhà nước
Trong chương 1, đề tài phân tích những vấn đề chung về quyết toán Ngân sách Nhà nước: Khái niệm,
đặc trưng quyết toán Ngân sách nhà nước; chu trình và vị trí của quyết toán trong chu trình Ngân sách nhà
nước. Quyết toán NSNN là quá trình tổng kết, đánh giá việc thực hiện ngân sách và chính sách tài chính
ngân sách của quốc gia cũng như xem xét trách nhiệm pháp lý của các cơ quan Nhà nước khi sử dụng nguồn
lực quốc gia để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước trong một thời gian nhất định, được các
cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.
Trong chương này, ban đề tài đề cập đến những vấn đề về kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước.
KTNN chưa ban hành được quy trình riêng về kiểm toán quyết toán NSNN nên việc thực hiện kiểm toán
quyết toán NSNN vẫn phải thực hiện theo quy trình chung của KTNN bao gồm 4 bước cơ bản. Đề tài phân
tích đặc điểm kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm toán
quyết toán Ngân sách nhà nước
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước và nội dung kiểm toán
quyết toán Ngân sách nhà nước
Trong Chương 2, đề tài khái quát lại thực trạng công tác kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước qua
các thời kỳ trước và sau khi ban hành Luật Ngân sách Nhà nước. Sau 18 năm hoạt động, KTNN đã có những
bước trưởng thành về mọi mặt từ xây dựng đội ngũ cán bộ, ban hành các quy trình, chuẩn mực kiểm toán.
Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước còn những yếu
kém, bất cập. Ban đề tài đã phân tích nguyên nhân của những bất cập, hạn chế đó.
Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện nội dung kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước
Trong Chương 3, đề tài phân tích những yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện nội dung kiểm toán quyết
toán Ngân sách nhà nước. Từ những yêu cầu và nguyên tắc đó, ban đề tài đã kiến nghị một số giải pháp
hoàn thiện nội dung kiểm toán quyết toán Ngân sách Nhà nước: Xác định rõ phạm vi kiểm toán quyết toán
NSNN; Kiểm toán tính tuân thủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ thu, chi NSNN; Hoàn thiện cách tính cân
đối NSNN; Hoàn thiện hệ thống kế toán NSNN; Nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên. Sau khi kiến
nghị các giải pháp, ban đề tài cũng nêu ra các điều kiện để thực hiện kiến nghị từ phía Nhà nước và Kiểm
toán Nhà nước. Trong đó, điều kiện con người là vô cùng quan trọng. Để việc kiểm toán quyết toán NSNN
được thực hiện một cách triệt để và đầy đủ như các nội dung đã nêu trên một vấn đề hết sức quan trọng là
phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện hay đội ngũ kiểm toán viên./.
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CS04.2011
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Hải Đông
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành I
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình trong lĩnh vực Quốc phòng;
- Đưa ra được đánh giá về thực trạng công tác kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình trong lĩnh
vực Quốc phòng;
- Đưa ra được kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 2 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Thực trạng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình trong lĩnh vực Quốc phòng do
Kiểm toán nhà nước thực hiện
Trong Chương 1, đề tài làm rõ những đặc điểm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Quốc
phòng và thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Quốc phòng. Ban đề tài đã khái quát
tình hình thực hiện dự án đầu tư, sử dụng vốn đầu tư, sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước
trong quân đội giai đoạn 2001-2005. Tuy nhiên, từ năm 2001 - 2005 do đặc trưng riêng của Bộ Quốc phòng
(độ mật) nên việc thu thập số liệu là rất khó khăn, số liệu từ 2006 - 2010 hiện chưa thể thu thập và công
khai đầy đủ được. Từ những khái quát thực trạng, đề tài đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề
tồn tại cần giải quyết, đồng thời phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được và nguyên nhân của
những tồn tại trong từng giai đoạn.
Đề tài đề cập đến kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình trong Kiểm toán nhà nước chuyên ngành
I. Công tác kiểm toán DAĐTXDCT trong lĩnh vực Quốc phòng trong 3 năm từ 2008 - 2010 KTNN Chuyên
ngành I đã đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế.
Chương 2: Định hướng và các giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm toán
DAĐTXDCT trong lĩnh vực Quốc phòng
Trong Chương 2, đề tài đã đưa ra các định hướng nhằm nâng cao hiệu quả , hiệu lực công tác kiểm toán
các dự án đầu tư xây dựng công trình trong lĩnh vực Quốc phòng. Ban Đề tài đề xuất 05 nhóm giải pháp
chính nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đầu tư bao gồm:Giải pháp về chương trình, kế hoạch kiểm
toán; Giải pháp về tổ chức, bộ máy thực hiện công tác kiểm toán; Giải pháp về thực hiện kiểm toán; Giải
pháp về kiểm tra thực hiện kiến nghị, kết luận của kiểm toán; Tăng cường mối quan hệ công tác giữa Kiểm
toán nhà nước và Bộ Quốc phòng. Ban đề tài cũng đưa ra 6 điều kiện để thực hiện giải pháp trên. Các điều
kiện này đều có tính khả thi và thiết thực cao, dễ dàng áp dụng vào thực tiễn hoạt động của Kiểm toán nhà
nước chuyên ngành Ia nói riêng và KTNN nói chung./.
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CS06.2011
THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG KIỂM TOÁN THU NGÂN SÁCH TẠI CỤC THUẾ
TRONG CUỘC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH TIỀN VÀ TÀI
SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC
TRUNG ƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Quang Trung
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực IV
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chính sách thuế, cơ chế huy động, quản lý nguồn thu NSNN và
vai trò của KTNN trong kiểm toán tuân thủ về chấp hành chính sách của Nhà nước trong thu nộp thuế trên
hai phương diện đối tượng nộp thuế và cơ quan quản lý nhà nước trong thu nộp thuế.
- Đánh giá tình hình chấp hành chính sách của Nhà nước trong tổ chức thu nộp thuế, thực trạng của kiểm
toán thu ngân sách tại cơ quan thuế ở địa phương trong cuộc kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước
tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng kết những bất cập, hạn chế trong công tác kiểm toán thu
ngân sách tại Cơ quan thuế ở địa phương của tỉnh.
- Thông qua việc nghiên cứu, phân tích tình hình chấp hành chính sách thuế, chấp hành quy định nhà
nước về quản lý thu nộp thuế của đối tượng nộp thuế, của cơ quan thuế và nghiên cứu thực trạng công tác
kiểm toán thời gian qua, đề tài đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán thu ngân sách tại cơ
quan thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về quản lý thuế và kiểm toán thu ngân sách tại cơ quan thuế
trong kiểm toán ngân sách địa phương
Trong Chương 1, đề tài khái quát những vấn đề cơ bản về hệ thống cơ quan thuế tại địa phương và
hoạt động quản lý thu ngân sách của cơ quan thuế bao gồm những vấn đề lý luận chung về quản lý thuế; hệ
thống cơ quan thuế; nội dung cơ bản của hoạt động quản lý thuế. Ban đề tài cũng phân tích những vấn đề về
kiểm toán thu ngân sách tại cơ quan thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương. Đề tài làm rõ vai trò, đặc
điểm của kiểm toán thu ngân sách tại cơ quan thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương; Mục tiêu, yêu
cầu kiểm toán quản lý thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương. Nội dung kiểm toán chủ yếu tại cơ quan
thuế là kiểm toán việc chấp hành chính sách, chế độ về thu NSNN của cơ quan thuế trong công tác quản lý
thu thuế. Bên cạnh đó, ngoài nội dung kiểm toán việc chấp hành chính sách chế độ về thu ngân sách của cơ
quan thuế, cần kiểm toán để đánh giá việc chấp hành chính sách thuế của người nộp thuế, từ đó có kiến nghị
phù hợp đối với cơ quan thuế trong việc chấn chỉnh công tác quản lý thu thuế trên địa bàn. Đề tài khái quát
phương pháp kiểm toán và đưa ra các yếu tố tác động đến chất lượng kiểm toán thu ngân sách.
Chương 2: Thực trạng về công tác kiểm toán thu ngân sách tại cơ quan thuế trong kiểm toán ngân
sách địa phương
Trong Chương 2, đề tài khái quát tình hình chấp hành chính sách thuế của đội tượng nộp thuế và công
tác quản lý thu ngân sách của cơ quan thuế và nêu lên thực trạng công tác kiểm toán tại cơ quan thuế trong
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kiểm toán ngân sách địa phương. Từ đó, ban đề tài đã khái quát những mặt làm được của công tác kiểm
toán tại Cơ quan thuế thời gian qua. Đồng thời, đề tài cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập của kiểm toán tại
cơ quan thuế và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán thu ngân sách tại cơ quan thuế trong kiểm toán
ngân sách địa phương
Trong Chương 3, đề tài đã đưa ra định hướng và yêu cầu để nâng cao chất lượng kiểm toán nói chung,
chất lượng kiểm toán thu ngân sách tại cơ quan thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương nói riêng. Từ
định hướng đó, đề tài đã đề xuất 4 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán thu ngân sách tại cơ quan
thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương, đó là:
- Đổi mới phương thức tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương theo hướng tổ chức kiểm toán theo quy
trình được xây dựng cho từng loại hình, lĩnh vực riêng biệt;
- Xây dựng quy trình và hệ thống biểu mẫu kiểm toán áp dụng kiểm toán tại cơ quan thuế;
- Giảm các nội dung, yêu cầu không cần thiết tại giai đoạn chuẩn bị kiểm toán; Điều chỉnh việc lập kế
hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán.
- Hoàn thiện quy định pháp lý về kiểm toán tại cơ quan thuế; kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng
lực kiểm toán./.
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CS07.2011
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOÀN THIỆN QUY
TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Vũ Văn Hồng
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về công tác tiếp công dân;
- Phân tích, đánh giá nguyên nhân tồn tại, bất cập hiện nay trong hoạt động tiếp công dân của Kiểm toán
nhà nước;
- Đề xuất những giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân của Kiểm
toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 2 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học về công tác tiếp công dân và thực trạng hoạt động tiếp công dân của Kiểm
toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài phân tích sự cần thiết của việc xây dựng quy chế tiếp công dân. Tiếp công dân
là công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng, là “cầu nối” giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân, là một trong
những nhân tố tác động trực tiếp đến việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân mà Hiến pháp đã quy định.
Đề tài cũng chỉ ra những đặc điểm, tính chất, mục đích, nội dung và phương pháp tiếp công dân. Đồng
thời, đề tài làm rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân tại nơi tiếp công
dân. Trong hoạt động tiếp công dân luôn luôn có mối quan hệ giữa chủ thể (cơ quan hoặc cá nhân có trách
nhiệm tiếp công dân) và người đến thỉnh cầu, khiếu nại, tố cáo (là công dân). Các văn bản pháp luật về giải
quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác tiếp công dân đã quy định rất rõ ràng, chi tiết về trách nhiệm của người
tiếp công dân và quyền, nghĩa vụ của công dân tại nơi tiếp công dân.
Đề tài nêu thực trạng hoạt động tiếp công dân của Kiểm toán nhà nước trong thời gian qua. Trong những
năm qua Đảng và Nhà nước ta bằng đường lối và bằng nhiều chính sách cụ thể đã và đang cố gắng xây
dựng, củng cố và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Qua đó không ngừng tạo khả năng và điều kiện
để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Mặc dù biên chế còn hạn chế, chưa
có cán bộ chuyên trách tiếp công dân, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng thời gian qua công tác tiếp dân của
Kiểm toán nhà nước được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của lãnh đạo Kiểm
toán nhà nước. Hoạt động tiếp công dân của Kiểm toán nhà nước trong thời gian qua đạt được những thành
tựu đáng kể. Bên cạnh đó vẫn tồn tại những hạn chế, bất cập cần khắc phục. Ban đề tài cũng chỉ ra nguyên
nhân của những thành tựu cũng như những hạn chế, bất cập đó.
Chương 2: Phương hướng và giải pháp tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng công tác tiếp công
dân của Kiểm toán Nhà nước
Trong Chương 2, đề tài nêu ra những quan điểm về tiếp công dân. Trên cơ sở đó và theo định hướng
quan điểm của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân. Ban đề tài đưa ra định hướng và giải pháp cơ bản để góp
phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tiếp công dân của Kiểm toán nhà nước. Đặc biệt quan tâm
đến việc xây dựng các quy định về trình tự, nội dung tiếp công dân và xây dựng, kiện toàn bộ phận tiếp công
dân quán triệt và thực hiện tốt các nguyên tắc về tiếp công dân./.
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CS08.2011
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC
BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Văn Hải
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận của việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước
đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
- Đánh giá thực trạng về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước từ
đó chỉ rõ những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân hạn chế của công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với
hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
- Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 2 chương, nội dung chủ yếu của các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với hoạt động
Kiểm toán nhà nước
Trong Chương 1, đề tài đã phân tích khái niệm, nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước đối với hoạt động
của KTNN. Để đảm bảo tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với hoạt động của Kiểm toán nhà
nước cần có những nhân tố, trước hết, cần phải có các văn bản QPPL, ý thức pháp luật của các chủ thể tham
gia bảo vệ bí mật nhà nước, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như các hoạt động kiểm tra, giám sát phòng
ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kiểm toán.
Đề tài nêu lên thực trạng quy định của pháp luật về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết
luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Từ đó, Ban đề tài đã đánh giá những kết quả đạt được và những
hạn chế, tồn tại trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước của KTNN. Đồng thời, chỉ ra nguyên nhân của những
hạn chế, tồn tại đó.
Chương 2: Những giải pháp tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với hoạt động của Kiểm
toán nhà nước
Trong Chương 2, đề tài đã đề xuất hệ thống những giải pháp cơ bản nhằm góp phần tăng cường công
tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:
Một là, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó có các quy định pháp luật về bảo vệ bí
mật nhà nước đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước;
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật
Nhà nước nói chung và đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước nói riêng;
Ba là, nâng cao trách nhiệm của Vụ Pháp chế, Văn phòng KTNN, Vụ Tổng hợp và các đơn vị trực thuộc
trong việc tổ chức thưc hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với
hoạt động của Kiểm toán nhà nước;
Bốn là, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước và tăng cường cơ sở vật chất,
trang thiết bị kỹ thuật, kinh phí phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Kiểm toán nhà nước;
Năm là, nâng cao trách nhiệm của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên về bảo vệ bí mật nhà
nước trong hoạt động kiểm toán;
Sáu là, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước./.
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CS10.2011
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN
NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Văn Tổng
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực V
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về kiểm toán ngân sách huyện trong kiểm toán NSĐP.
- Đánh giá thực trạng công tác kiểm toán ngân sách cấp huyện từ năm 2006-2010 do KTNN khu vực
V thực hiện, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán ngân sách cấp
huyện. Mục tiêu cụ thể như sau:
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng côngtác kiểm toán ngân sách cấp
huyện đối với Kiểm toán nhà nước khu vực V.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán ngân sách huyện trong kiểm toán ngân sách địa phương
Trong chương 1, đề tài khái quát những vấn đề quản lý ngân sách cấp huyện như: cơ cấu tổ chức chính
quyền; đặc điểm, vai trò của chính quyền đối với ngân sách huyện; phân cấp quản lý; quy định về công tác
lập, giao dự toán thu, chi ngân sách, thực hiện và quyết toán ngân sách huyện.
Trong phạm vi chương này, Ban đề tài đưa ra quy trình kiểm toán ngân sách địa phương. Quy trình
này trải qua 4 bước cơ bản: (1) Chuẩn bị kiểm toán; (2) Thực hiện kiểm toán; (3) Lập và gửi báo cáo kiểm
toán; (4) Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Ban đề tài cũng làm rõ nội dung , phạm vi,
phương pháp kiểm toán và cách thức tổ chức kiểm toán ngân sách huyện trong kiểm toán ngân sách địa
phương.
Đề tài cũng chỉ ra sự cần thiết, mục tiêu và nội dung kiểm toán ngân sách cấp huyện và quy trình Tổ chức
kiểm toán ngân sách cấp huyện trong kiểm toán ngân sách địa phương.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán ngân sách huyện trong kiểm toán ngân sách tại địa phương do
Kiểm toán nhà nước Khu vực V thực hiện giai đoạn 2006 – 2010
Trong chương 2, Ban đề tài đã chỉ ra những thuận lợi khó khăn trong công tác kiểm toán ngân sách
huyện trong kiểm toán ngân sách địa phương. Đề tài cũng khái quát những kết quả đạt được trong công tác
kiểm toán ngân sách huyện do Kiểm toán nhà nước khu vực V thực hiện từ năm 2006 đến năm 2010. Tuy
đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng công tác kiểm toán ngân sách cấp huyện từ năm 2006-2010
còn những hạn chế cần khắc phục. Ban Đề tài cũng đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó trên cả
phương diện phía Kiểm toán nhà nước và phía đơn vị được kiểm toán.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán ngân sách huyện trong kiểm toán Ngân sách địa phương
Trong Chương 3, ban đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Ngân sách
huyện về các nội dung như: Quy trình kiểm toán; Về nội dung kiểm toán, phương pháp kiểm toán, cách
thức tổ chức kiểm toán ngân sách huyện trong kiểm toán ngân sách địa phương; Kiểm tra, giám sát của
Trưởng Đoàn kiểm toán đối với hoạt động Tổ kiểm toán tại huyện.
Đề tài cũng đưa ra điều kiện để thực hiện các giải pháp. Trong đó, trọng tâm là tạo cơ sở pháp lý cho việc thực
hiện kiểm toán ngân sách huyện trong kiểm toán ngân sách địa phương và công tác đào tạo kiểm toán viên./.
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B01.2012
CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM TOÁN HOẠT
ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài:
GS,TS Đoàn Xuân Tiên
			
TS. Nguyễn Hữu Phúc
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Thúy Ly
Đơn vị chủ trì: Văn phòng KTNN
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Luận giải các cơ sở khoa học về việc tổ chức, thực hiện kiểm toán hoạt động của KTNN;
- Nghiên cứu thực tiễn việc tổ chức, thực hiện kiểm toán hoạt động của KTNN Việt Nam trong thời gian
qua và đánh giá những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó, kết hợp với kinh nghiệm tham khảo
quốc tế để từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm toán hoạt động của KTNN;
- Đề xuất các giải pháp cơ bản về quy trình kiểm toán hoạt động.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Đề tài được chia thành 2 chương, nội dung chủ yếu của các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về kiểm toán hoạt động và thực trạng thực hiện kiểm toán hoạt động của Kiểm
toán nhà nước Việt Nam
Trong Chương 1, đề tài tập trung nghiên cứu tổng quan về kiểm toán hoạt động từ khái niệm, mục tiêu,
đối tượng, phạm vi, đặc điểm về nội dung và phương pháp của kiểm toán hoạt động, các tiêu chuẩn, tiêu
chí về kiểm toán hoạt động. Từ những khái niệm cơ bản, ban đề tài rút ra rằng, vấn đề cốt lõi của kiểm toán
hoạt động là các kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu quả cà tính hiệu lực
của các hoạt động và hiệu năng của bộ máy quản lý. Việc xác định mức độ, phạm vi, mục tiêu đối với từng
cuộc kiểm toán hoạt động tùy thuộc vào yêu cầu của nhà quản lý, nguồn lực để triển khai hoạt động kiểm
toán hay trọng khuôn khổ pháp lý cho phép. Việc xác định phạm vi kiểm toán cần được thực hiện ngay
trong giai đoạn lập kế hoạch của cuộc kiểm toán và cần có sự phân tích rõ ràng dựa trên các căn cứ, tiêu chí
xác đáng nhằm đem lại hiệu quả cho cuộc kiểm toán.
Để đánh giá đầy đủ về thực trạng kiểm toán hoạt động do kiểm toán nhà nước thực hiện trong thời gian
qua, ban đề tài đã tập trung đi sâu vào phân tích thực trạng tổ chức và kết quả kiểm toán hoạt động của 3
cuộc kiểm toán:
(1) Chuyên đề việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2009 - 2011;
(2) Chuyên đề việc thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg
ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2009-2011 (gọi tắt là Chính sách 167);
(3) Kiểm toán Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu,
vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) từ năm 2006-2010.
Ban đề tài đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế qua thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động
của Kiểm toán nhà nước. Kế thúc chương 1, đề tài tổng kết kinh nghiệm về kiểm toán hoạt động của các tổ
chức kiểm toán của các nước Canada, Anh và hoạt động kiểm toán của các SAIs.
Chương 2: Các giải pháp tăng cường kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước
Từ những phân tích về thực trạng, kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán hoạt động, ban đề tài đã đề xuất
định hướng kiểm toán hoạt động. Đồng thời, Đề tài cũng đưa ra 09 nhóm giải pháp nhằm tăng cường kiểm
toán hoạt động. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện cơ sở pháp lý và xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân
lực phục vụ cho việc phát triển kiểm toán hoạt động./.
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B02.2012
NÂNG CAO GIÁ TRỊ, LỢI ÍCH CỦA KIỂM TOÁN NHÀ
NƯỚC TRONG HOẠCH ĐỊNH VÀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH
SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ
Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS Nguyễn Đình Hòa
Thư ký đề tài: Ths. Võ Mai Trang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận chung về kinh tế vĩ mô và vai trò của KTNN trong việc
hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.
- Đánh giá thực trạng hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô cũng như vai trò, giá trị và lợi
ích hoạt động của KTNN trong việc hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.
- Đề xuất những định hướng và những giải pháp nhằm nâng cao giá trị và lợi ích hoạt động của KTNN
trong việc hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về giá trị và lợi ích hoạt động của Kiểm toán nhà nước trong hoạch định và
điều hành chính sách kinh tế vĩ mô
Trong chương 1, Đề tài đã đưa ra những vấn đề cơ bản về hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ
mô: khái niệm chính sách và chính sách kinh tế vĩ mô; quy trình hoạch định và điều hành chính sách kinh
tế vĩ mô; những vấn đề hoạch định chính sách kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
Đề tài phân tích giá trị và lợi ích của Kiểm toán nhà nước trong việc hoạch định và điều hành chính sách
Kinh tế vĩ mô. Kiểm toán nhà nước có vai trò trong hoạch định và điều hành chính sách tài khóa, chính sách
tiền tệ, chính sách và mô hình tăng trưởng.
Trong chương này, ban đề tài cũng phân tích và chỉ ra vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc hoạch
định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô ở một số nước trên thế giới như: Cộng hòa Liên Bang Đức, Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa, Hàn Quốc. Từ những phân tích trên, ban đề tài đã rút ra bài học kinh nghiệm đối
với Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng giá trị và lợi ích hoạt động của Kiểm toán nhà nước trong việc hoạch định và
điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra
Trong Chương 2, đề tài đã khái quát thực trạng hoạt động của Kiểm toán nhà nước từ khi thành lập cho
đến nay. Từ đó, Ban Đề tài chỉ ra những thành quả đạt được của Kiểm toán nhà nước: Xây dựng khuôn khổ
pháp lý và nghề nghiệp cho tổ chức và hoạt động; thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; Kết
quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những thành quả đạt được thì hoạt động của Kiểm
toán nhà nước cũng còn những tồn tại và hạn chế. Đề tài đã phân tích nguyên nhân của những tồn tại và
hạn chế đó.
Trong Chương 2, đề tài cũng nêu thực trạng giá trị và lợi ích hoạt động của KTNN trong việc hoạch định
và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô từ năm 2006 cho đến nay. Từ thực trạng đó, Ban Đề tài phân tích
những vấn đề đặt ra và nêu những bài học.
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Chương 3: Những định hướng và những giải pháp nhằm nâng cao giá trị và lợi ích hoạt động của
KTNN trong việc hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.
Trong Chương 3, ban đề tài đã xác định những định hướng nhằm nâng cao giá trị và lợi ích hoạt động
của Kiểm toán nhà nước trong việc hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô. Đồng thời, ban đề tài
cũng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao giá trị và lợi ích hoạt động của KTNN trong việc hoạch định và
điều hành chính sách kinh tế vĩ mô thông qua: Nâng cao hiệu quả sử dụng giá trị và lợi ích hoạt động kiểm
toán của KTNN trong việc quyết định dự toán và quyết toán NSNN của QH và HĐND các cấp; Nâng cao
hiệu quả sử dụng giá trị và lợi ích của KTNN vào chính hoạt động của KTNN; Nâng cao bản lĩnh và đạo
đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ kiểm toán viên KTNN; Đẩy mạnh công tác
thông tin truyền thông về hoạt động của KTNN.
Đề tài đưa ra các điều kiện nhằm thực hiện các giải pháp nâng cao các giá trị và lợi ích của KTNN trong
việc hoạch định và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô./.
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B04.2012
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LỰA CHỌN PHƯƠNG
PHÁP KIỂM TOÁN DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU
VÀ RỦI RO
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Bính
Phó chủ nhiệm: TS. Lê Thu Hằng
Thư ký đề tài: Ths. Đặng Thị Hoàng Liên
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Kết quả: Đạt
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận của việc lựa chọn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá trọng yếu và rủi ro
trong công tác kiểm toán của KTNN;
- Phân tích và đánh giá thực tiễn việc lựa chọn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh trọng yếu và rủi
ro trong công tác kiểm toán của KTNN trong các năm qua, rút ra những mặt được, mặt chưa được và vấn
đề cần hoàn thiện;
- Đề xuất các giải pháp về hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, qui trình, hướng dẫn và tổ chức kiểm toán
liên quan đến việc lựa chọn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá trọng yếu và rủi ro trong công tác
kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung các chương cụ thể như
sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về lựa chọn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá trọng yếu và rủi ro
kiểm toán
Trong Chương 1, trên cơ sở đưa ra khái niệm về tính trọng yếu, đề tài đưa ra cách xác định trọng yếu
kiểm toán thông qua 5 bước. Tiếp theo, đề tài trình bày các loại rủi ro kiểm toán: rủi ro tiềm tàng, rủi ro
kiểm soát và rủi ro phát hiện cũng như mối quan hệ giữa các thành phần của rủi ro kiểm toán. Mục đích của
việc đánh giá rủi ro kiểm toán là để xác định mức độ rủi ro phát hiện làm cơ sở cho lập kế hoạch kiểm toán.
Hiểu rõ tầm quan trọng của phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá trọng yếu và rủi ro, INTOSAI và
ASOSAI đã ban hành các tài liệu hướng dẫn các SAI thành viên về phương pháp kiểm toán dựa trên đánh
giá trọng yếu và rủi ro. Chính vì vậy, các hướng dẫn của INTOSAI và ASOSAI cũng được là cơ sở lý luận
về lựa chọn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá trọng yếu và rủi ro. Để hướng dẫn việc thực hiện
phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro cho các cơ quan Kiểm toán tối cao (SAIs), INTOSAI đã xây dựng
bộ tài liệu đào tạo về phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro đối với loại hình kiểm toán báo cáo tài chính.
Trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn của INTOSAI, ASOSAI cũng có một số hướng dẫn về phương pháp kiểm
toán dựa trên rủi ro và trọng yếu cho các SAI thành viên; trong đó có đề cập đến phương pháp kiểm toán
dựa trên rủi ro, cách thức phân tích rủi ro kiểm toán, các bước chung nhất để thực hiện phương pháp kiểm
toán dựa trên rủi ro và trọng yếu.
Chương 2: Thực tiễn việc lựa chọn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá trọng yếu và rủi ro
của KTNN
Trong chương 2, ban đề tài đã phân tích tổng quan về quản lý và tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán của
Kiểm toán nhà nước thông qua các đặc điểm quản lý và tổ chức, các văn bản pháp lý có liên quan. Việc xác
312 Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

định trọng yếu, rủi ro kiểm toán làm cơ sở cho việc lựa chọn các phương pháp kiểm toán được quy định chi
tiết trong Quy trình kiểm toán của KTNN và các quy trình kiểm toán trong từng lĩnh vực.
Đề tài nghiên cứu và phân tích việc đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán theo trình tự các bước trong
giai đoạn kiểm toán của KTNN. Việc lựa chọn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá trọng yếu và rủi
ro của Kiểm toán nhà nước bước đầu đạt được những kết quả, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại,
hạn chế.
Đề tài cũng phân tích nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế trong việc xác định phương pháp kiểm toán
dựa trên đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm toán.
Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của INTOSAI, ASOSAI và một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế
về xây dựng và áp dụng phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro, trọng yếu, đề tài rút ra một số bài học kinh
nghiệm cho Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Chương 3: Kiến nghị lựa chọn phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và trọng yếu
Trong Chương 3, đề tài đã đưa ra định hướng hoàn thiện và các giải pháp thực hiện việc lựa chọn phương
pháp kiểm toán dựa trên đánh giá trọng yếu và rủi ro của KTNN. Bên cạnh đó, đề tài đã đưa ra các điều kiện
gắn liền với quá trình hoàn thiện các bước lựa chọn phương pháp kiểm toán trên cơ sở xác định tính trọng
yếu và rủi ro kiểm toán của KTNN./.
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B05.2012
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC VÀ TỔ
CHỨC THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM
TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Phú Thọ
Phó chủ nhiệm: Ths. Đào Thị Thu Vĩnh
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Thuận Liên
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ & Kiểm soát Chất lượng kiểm toán
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá thực trạng quy trình, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN,
chỉ rõ những kết quả đạt được, xác định những hạn chế, bất cập cần bổ sung, hoàn thiện và nguyên nhân
của những hạn chế, bất cập.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán
phù hợp với điều kiện thực tiễn tổ chức và hoạt động kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 2 chương, nội dung các chương cụ thể như
sau:
Chương 1: Thực trạng quy trình, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của
KTNN; kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất lượng kiểm toán
Trong Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về khái niệm, quy trình, thủ tục và tổ chức
thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo thời gian xây dựng và phát triển của
KTNN cũng như theo các giai đoạn của cuộc kiểm toán.
Đề tài tổng kết và đánh giá thực trạng quy trình, thủ tục và tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng của
KTNN Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Đề tài khẳng định, sau 19 năm xây dựng và phát triển, nhất là sau
khi có Luật KTNN, KTNN đã xây dựng, tạo lập được một môi trường, hệ thống chính sách khá hoàn chỉnh,
rất cơ bản cho quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán, đưa công tác kiểm toán vào chính quy, từng bước
hiện đại, chuyên nghiệp. Hệ thống kiểm soát chất lượng ngày càng được tăng cường, hoạt động có hiệu quả
hơn, nhất là hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của các đơn vị chuyên trách. Đề tài tổng kết những
kết quả đạt được trong công tác tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán xuyên suốt các giai đoạn của cuộc
kiểm toán cũng như trong công tác kiểm tra hồ sơ. Kết quả kiểm tra hồ sơ đã chỉ ra những nguyên nhân và
đề xuất các giải pháp sửa chữa khuyết điểm, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.
Bên cạnh việc chỉ ra những ưu điểm, đề tài cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm soát
chất lượng kiểm toán, như về môi trường, quy trình và thủ tục, nội dung kiểm soát chất lượng kiểm toán.
Chương 2: Định hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm soát
chất lượng kiểm toán của KTNN
Trong Chương 2, ban đề tài đã đưa ra những định hướng và giải pháp hoàn thiện các quy trình, thủ tục và
tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN. Từ các hướng dẫn của INTOSAI và ASOSAI
và kinh nghiệm thực tế về kiểm soát chất lượng kiểm toán của các cơ quan kiểm toán tối cao, đề tài đã tổng
kết và đúc rút thành 05 bài học kinh nghiệm góp phần tăng cường cơ sở khoa học cho KTNN Việt Nam khi
hoàn thiện quy trình, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán.Trên cơ sở lý luận và thực
tiễn cùng với việc bám sát các định hướng đã đặt ra, đề tài nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm
hoàn thiện quy trình, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán./.
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B06.2012
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU,
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC TẬP
ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM
TOÁN DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN
Chủ nhiệm đề tài: GS,TS. Ngô Thế Chi , TS. Phạm Tiến Hưng
Phó chủ nhiệm: TS. Mai Ngọc Anh
Thư ký đề tài: TS. Nguyễn Thu Hoài
Đơn vị chủ trì: Học viện Tài chính
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đặc điểm tập đoàn kinh tế Nhà nước và HTKSNB của tập đoàn
kinh tế Nhà nước đối với công tác nghiên cứu và đánh giá HTKSNB do Kiểm toán nhà nước thực hiện.
- Phân tích, đánh giá trung thực, khách quan những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân công tác nghiên
cứu và đánh giá HTKSNB tập đoàn kinh tế Nhà nước do Kiểm toán nhà nước thực hiện trong những năm
qua thông qua kết quả khảo sát một số Tập đoàn kinh tế điển hình.
- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và đánh giá HTKSNB các
tập đoàn kinh tế.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về công tác thanh tra công vụ
Trong chương 1, đề tài khái quát những vấn đề cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ: khái niệm, đặc
điểm, mục tiêu và nguyên tắc chi phối đến việc thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ. Cơ cấu hệ
thống kiểm soát nội bộ bao gồm: Môi trường kiểm soát; Nhận diện và đánh giá rủi ro; Các hoạt động kiểm
soát; Thông tin và truyền thông; Hoạt động giám sát.
Ban đề tài phân tích những đặc điểm tập đoàn kinh tế và hệ thống kiểm soát nội bộ Tập đoàn kinh tế ảnh
hưởng đến quá trình kiểm toán của kiểm toán viên. Mục tiêu, đối tượng, nội dung, tiêu chí đánh giá và quy
trình nghiên cứu, đánh giá HTKSNB của TĐKTNN cũng được đề tài khái quát hóa đồng thời chi tiết hóa
đến từng công việc, từng thủ tục kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng công tác nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ các Tập đoàn kinh
tế nhà nước trong quá trình kiểm toán do Kiểm toán nhà nước thực hiện
Trong chương 2, đề tài nghiên cứu đã trình bày đối tượng và trung thực về: Thực trạng hoạt động của
các TĐKTNN Việt Nam cũng như thực trạng về HTKSNB các tập đoàn kinh tế hiện nay; Thực trạng về
đối tượng, mục tiêu, nội dung, quy trình của công tác nghiên cứu và đánh giá HTKSNB của các tập đoàn
kinh tế NN do Kiểm toán nhà nước thực hiện trong quá trình kiểm toán ở Việt Nam hiện nay. Qua thực
trạng này, đề tài cũng đánh giá, chỉ rõ những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm toán do Kiểm
toán nhà nước thực hiện, đồng thời đưa ra nguyên nhân của những thực trạng đó. Thực trạng kinh nghiệm
nghiên cứu và đánh giá HTKSNB của tập đoàn kinh tế quốc tế, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho
Việt Nam liên quan đến tổ chức quản lý kiểm toán cũng như thực hiện các thủ tục kiểm toán đặc thù cho các
Tập đoàn kinh tế, đặc biệt trong công tác nghiên cứu và đánh giá HTKSNB của tập đoàn kinh tế Nhà nước.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội
bộ các Tập đoàn kinh tế nhà nước
Trong chương 3, đề tài đã nêu rõ và xác định những lý do khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện công
tác nghiên cứu và đánh giá HTKSNB các tập đoàn kinh tế Nhà nước trong quá trình kiểm toán do Kiểm toán
nhà nước thực hiện ở Việt Nam hiện nay cũng như các yêu cầu và nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình
thực hiện. Ban đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu và đánh giá HTKSNB các
Tập đoàn kinh tế nhà nước trong quá trình kiểm toán do Kiểm toán nhà nước thực hiện ở Việt Nam hiện nay
mà chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện đối tượng, mục tiêu, nội dung nghiên cứu đánh giá./.
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CS01.2012
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA CÔNG VỤ CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Vũ Văn Hồng
Đơn vị chủ trì: Vụ pháp chế
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về thanh tra, thanh tra công vụ.
- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn đưa ra những vấn đề cần quan tâm để hoàn thiện công tác thanh tra
công vụ của Kiểm toán nhà nước.
- Đề xuất và kiến nghị những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra công vụ của
Kiểm toán nhà nước góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về công tác thanh tra công vụ.
Trong chương 1, đề tài phân tích những khái niệm cơ bản liên quan đến công tác thanh tra công vụ: Khái
niệm Thanh tra, Thanh tra nhà nước, Thanh tra công vụ. Hoạt động thanh tra công vụ đòi hỏi phải bảo đảm
các nguyên tắc của hoạt động thanh tra nói chung như: chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân
chủ và kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng
thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ban đề tài khái quát những nội dung cơ bản về Thanh tra và Thanh tra công vụ: đặc điểm, hình thức và
phương pháp, mục đích, nguyên tắc và phạm vi. Thanh tra công vụ trong tổ chức, hoạt động của Kiểm toán
nhà nước ngoài các đặc điểm chung còn có nhiều điểm đặc thù về: Phạm vi thanh tra công vụ; Niên độ thanh
tra công vụ; Tổ chức thanh tra của Kiểm toán nhà nước.
Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra công vụ của Kiểm toán nhà nước
Trong chương 2, đề tài làm rõ những quy định của Nhà nước và cơ quan Kiểm toán nhà nước về hoạt
động thanh tra, thanh tra công vụ và khái quát quá trình hình thành hoạt động thanh tra và thanh tra công
vụ của Kiểm toán nhà nước.
Ban đề tài phân tích thực trạng về thực hiện nhiệm vụ công chức trong hoạt động của Kiểm toán nhà
nước và bộ máy thanh tra công vụ của Kiểm toán nhà nước và thực trạng về tổ chức hoạt động thanh tra
công vụ của Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở phân tích các thực trạng, đề tài đã làm rõ những ưu điểm, hạn
chế và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để có thể khắc phục.
Trong phạm vi Chương 2, Ban đề tài khái quát những vấn đề đặt ra khi thực hiện Thanh tra công vụ và
rút ra một số bài học kinh nghiệm về hoạt động Thanh tra công vụ đối với Kiểm toán nhà nước.
Chương 3: Định hướng và giải pháp tổ chức tiến hành hoạt động thanh tra công vụ của Kiểm toán nhà nước
Trong chương 3, Ban đề tài đưa ra các định hướng thực hiện công tác thanh tra công vụ của Kiểm toán
nhà nước. Đồng thời, ban đề tài đề xuất các nhóm giải pháp thực hiện hoạt động thanh tra công vụ của Kiểm
toán nhà nước:
Hoàn thiện về cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra công vụ;
Kiện toàn về tổ chức, nâng cao năng lực trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong hoạt động thanh tra
công vụ;
Hoàn thiện về công tác đào tạo cán bộ./.
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 1997- 2011 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Mai Huyền
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá thực trạng và những kết quả đạt được trong hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán
nhà nước giai đoạn 1997 - 2011.
- Đánh những hạn chế, tồn tại trong hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước và rút
ra những nguyên nhân.
- Rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà
nước giai đoạn 1997 - 2011.
- Đề xuất định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2012 - 2020.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương như sau:
Chương 1: Khái quát hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước
Trong chương 1, đề tài đã khái quát lại bối cảnh ra đời và những đặc trưng cơ bản trong hoạt động khoa
học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 1997 – 2011. Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà
nước lần lượt ra đời làm căn cứ triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước.
Ban đề tài khái quát nội dung hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán Nhà nước bao gồm:
- Hoạt động nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.
- Hoạt động thông tin khoa học công nghệ.
- Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.
- Hoạt động tổ chức, quản lý khoa học và công nghệ.
Chương 2: Thực trạng và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 1997 – 2011
Trong chương 2, đề tài đánh giá những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Kiểm toán nhà nước
giai đoạn 1997 – 2011. Những năm qua việc thực hiện ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của KTNN,
động thông tin khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ đạt được những
kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Hoạt động hợp tác quốc tế
của Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong 15 năm qua có những thành tựu đáng
kể, mang lại những hiệu quả thiết thực trên các mặt khác nhau.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học công nghệ của Kiểm toán nhà nước giai đoạn
1997 – 2011 còn nhiều hạn chế trong thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các kết quả
nghiên cứu và hạn chế trong hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Ban đề tài cũng làm rõ
nguyên nhân của những hạn chế đó.Trong phạm vi Chương 2, đề tài cũng nêu các vấn đề đặt ra đối với
Kiểm toán nhà nước sau 15 năm thực hiện hoạt động khoa học.
Chương 3: Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2012 – 2020
Trong Chương 3, đề tài khái quát định hướng phát triển của Kiểm toán nhà nước cũng như định hướng
phát triển khoa học và công nghệ của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2012 – 2020. Từ những định hướng
phát triển, ban đề tài đã đưa ra kiến nghị đối với Kiểm toán nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và
Công nghệ và đối với cán bộ công chức Kiểm toán nhà nước./.
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CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA KIỂM TOÁN
TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI CÁC
TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM SÔNG HẬU
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Văn Hùng
Đơn vị chủ trì: KTNN khu vực V
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đánh giá thực trạng công tác kiểm toán tổng hợp chi ngân sách địa phương tại
các tỉnh, thành phố phía Nam sông Hậu, qua đó tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kiểm
toán. Đề tài sẽ đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập và nâng cao hiệu quả
kiểm toán tổng hợp chi ngân sách địa phương do Kiểm toán nhà nước Khu vực V thực hiện trong thời gian qua.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung chủ yếu của các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán tổng hợp chi ngân sách địa phương
Trong chương 1, đề tài khái quát những vấn đề về quản lý ngân sách địa phương: cơ cấu tổ chức của
chính quyền địa phương; đặc điểm, vai trò của chính quyền đối với ngân sách địa phương; phân cấp quản
lý ngân sách địa phương; quy định về công tác lập, giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, thực hiện và
quyết toán ngân sách địa phương.
Trong phạm vi chương 1, đề tài cũng đưa ra cơ sở lý luận về kiểm toán chi ngân sách địa phương. Quy
trình kiểm toán ngân sách địa phương gồm 4 bước: Chuẩn bị kiểm toán; Thực hiện kiểm toán; Lập và gửi
Báo cáo kiểm toán; Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đề tài cũng phân tích nội dung,
phạm vi, phương pháp kiểm toán và cách thức tổ chức kiểm toán tổng hợp chi trong kiểm toán ngân sách
địa phương. Một vấn đề cần được quan tâm là sự phối hợp giữa đơn vị được kiểm toán với Tổ kiểm toán
trong tất cả các khâu của quy trình kiểm toán từ khi lập KHKT đến lập BCKT.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán tổng hợp chi ngân sách địa phương tại các tỉnh, thành phố
phía Nam sông Hậu do Kiểm toán nhà nước khu vực V thực hiện những năm qua
Trong chương 2, đề tài đã mô tả về đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố phía Nam
sông Hậu. Ban đề tài cũng khái quát thực trạng của công tác kiểm toán tổng hợp chi ngân sách tại các tỉnh,
thành phố phía Nam sông Hậu trong những năm qua. Công tác kiểm toán chi ngân sách địa phương có
những thuận lợi về quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán và lực lượng kiểm toán viên ngày càng hoàn thiện.
Bên cạnh đó thì công tác kiểm toán chi ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục.
Đề tài nêu những kết quả đạt được trong công tác kiểm toán tổng hợp chi ngân sách địa phương do kiểm
toán nhà nước khu vực V thực hiện trong những năm qua. Ban đề tài đã đưa ra những số liệu về tình hình quyết
toán chi ngân sách các tỉnh và kết quả thực hiện kiểm toán chi ngân sách địa phương các tỉnh của 2 năm. Qua
những năm thực hiện công tác, Kiểm toán nhà nước khu vực V đã kiến nghị các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh
các sai phạm trong quá trình điều hành ngân sách, các báo cáo kiểm toán cũng đã đánh giá tính kinh tế, tính hiệu
quả, hiệu lực đạt được trong một quy trình quản lý ngân sách tại 07 tỉnh thành phố phía Nam sông Hậu, các địa
phương đã có một hướng nhìn khác biệt so với trước đây, những tồn tại được khắc khục và điều hành đi vào
khuôn khổ pháp lý, bên cạnh đó không ít phần khó khăn cho địa phương một khi Luật NSNN đang tồn tại nhiều
bất cập, nhiều nội dung không còn phù hợp với đặc thù quản lý của địa phương nhưng vẫn chưa được thay thế.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán tổng hợp chi ngân sách địa phương tại các tỉnh,
thành phố phía Nam sông Hậu
Trong chương 3, đề tài đã đưa ra một số định hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán tổng
hợp chi ngân sách địa phương tại các tỉnh, thành phố phía Nam sông Hậu. Ban đề tài đã đưa ra các giải pháp
cụ thể đối với từng lĩnh vực, đối tượng như: đối với quy trình kiểm toán; nội dung, phương pháp và cách
thức kiểm toán; đối với các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và đối với từng kiểm toán viên. Ngoài ra, đề tài
cũng làm rõ điều kiện để thực hiện các giải pháp đó./.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CÔNG TÁC ĐỀN
BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG KIỂM TOÁN DỰ
ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Vũ Trí Hiền
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành V
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu và hệ thống hoá những cơ sở lý luận về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xuất phát
từ thực trạng quản lý ở nước ta;
- Đánh giá, phân tích thực trạng về kiểm toán công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của Kiểm toán nhà
nước chuyên ngành V, rút kinh nghiệm từ thực tế các cuộc kiểm toán đã thực hiện để đề xuất các giải pháp
nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong các dự án đầu tư;
- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong kiểm toán
dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung các chương cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan về chất lượng kiểm toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong kiểm toán
dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Trong chương 1, đề tài đã khái quát các vấn đề chung về công tác đền bù giải phóng mặt bằng như: khái
niệm, trình tự và thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, cơ sở pháp lý đền bù giải phóng mặt bằng. Đề tài đi
vào phân tích các vấn đề kiểm toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong kiểm toán các dự án đầu
tư xây dựng cơ bản. Nội dung kiểm toán Dự án đầu tư nói chung và kiểm toán công tác đền bù GPMB nói
riêng được thực hiện theo quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 39 Luật kiểm toán nhà nước; Quyết định số
05/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 về việc ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công
trình. Đề tài đã hệ thống hóa các quan niệm, phân tích các cách tiếp cận khái niệm về chất lượng kiểm toán
của KTNN và đi đến khái niệm chất lượng kiểm toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Chất lượng kiểm
toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong Dự án đầu tư là mức độ thỏa mãn các đối tượng sử dụng
kết quả kiểm toán về tính khách quan và độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên; đồng thời thỏa
mãn mong muốn của đơn vị được kiểm toán về những ý kiến đóng góp của kiểm toán viên nhằm nâng cao
hiệu quả công tác đền bù giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ của các dự án tiếp theo.
Đề tài đã đi sâu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán nói chung và chất lượng kiểm
toán công tác đền bù nói riêng.
Chương 2: Thực trạng chất lượng kiểm toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong kiểm toán
dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 – 2011
Trong chương 2, đề tài đã khái quát lại những những ưu điểm và tồn tại của kết quả kiểm toán chủ yếu
công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 – 2011.
Ban Đề tài phân tích thực trạng chất lượng kiểm toán công tác đền bù GPMB giai đoạn 2006 - 2011 của
KTNN CN V trong các giai đoạn : (1) chuẩn bị kiểm toán ; (2) thực hiện kiểm toán; (3) tổng hợp lập báo
cáo kiểm toán; (4) kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.
Từ thực trạng chất lượng kiểm toán công tác đền bù GPMB trong kiểm toán Dự án đầu tư XDCB, Ban
Đề tài đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế tồn tại, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân của
những hạn chế, tồn tại đó.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong
kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Trong chương 3, đề tài đã nêu ra định hướng và yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đền
bù giải phóng mặt bằng trong kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Từ những định hướng, yêu cầu đó,
Ban đề tài đã kiến nghị 04 nhóm giải pháp: (1) Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm
toán; (2) Nâng cao chất lượng thực hiện kiểm toán; (3) Tăng cường kiểm tra kiểm soát kiểm toán; (4) Nâng
cao chất lượng đội ngũ Kiểm toán viên. Đề tài cũng nêu ra điều kiện để thực hiện các giải pháp./.
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CS05.2012
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM
TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HIỆN
VẬT CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG.
Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Văn Hảo
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành Ib
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về công tác kiểm toán kinh phí mua sắm và quản lý, sử dụng hiện vật của các
đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng;
- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công tác kiểm toán kinh phí mua sắm hiện vật và việc quản
lý, sử dụng hiện vật các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ năm 2010 đến nay
-Đề xuất các giải pháp có tính khả thi áp dụng vào thực tế hoạt động kiểm toán các đơn vị thuộc Bộ Quốc
phòng nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm toán hàng năm.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 3 chương, nội dung các chương cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan về công tác kiểm toán kinh phí mua sắm và quản lý, sử dụng hiện vật của các
đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng
Trong Chương 1, đề tài đã phân tích khái niệm Hiện vật của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng là một
bộ phận vật chất trong Quân đội (không phải là TSCĐ, đất đai) bao gồm các loại vật tư, nguyên liệu, nhiên
liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa... được hình thành từ quá trình mua sắm, sản xuất, tự chế, cơ quan, đơn
vị khác cho tặng... thuộc quyền quản lý của các đơn vị trong Quân đội, nhằm mục đích phục vụ các hoạt
động của đơn vị.
Đề tài đã khái quát đặc điểm, phân loại hiện vật trong các đơn vị Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã
có nhiều quy định và biện pháp để tăng cường quản lý kinh phí mua sắm cũng như hiện vật của các đơn vị.
Ban đề tài cũng nêu lên sự cần thiết khách quan của yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm toán và các nhân tố
ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán kinh phí mua sắm và quản lý, sử dụng hiện vật ở các đơn vị Bộ Quốc
phòng.
Trong phạm vi chương 1, đề tài cũng nêu rõ các cơ sở pháp lý của kiểm toán kinh phí mua sắm và quản
lý, sử dụng hiện vật các đơn vị Bộ Quốc phòng.
Chương 2: Thực trạng chất lượng công tác kiểm toán kinh phí mua sắm hiện vật và việc quản lý, sử
dụng hiện vật các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ năm 2010 đến nay
Trong chương 2, đề tài khái quát tình hình quản lý kinh phí mua sắm, quản lý mua sắm hiện vật của Bộ
Quốc phòng trong thời gian qua: đối với cơ chế quản lý mua sắm hiện vật; đối với việc mua sắm hiện vật;
công tác quản lý, sử dụng hiện vật. Ban đề tài đánh giá thực trạng chất lượng kiểm toán kinh phí mua sắm
và quản lý, sử dụng hiện vật. Trong các năm qua, việc kiểm toán các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được
giao cho Kiểm toán chuyên ngành Ia (trước đây là Kiểm toán chuyên ngành I). Kiểm toán Nhà nước chuyên
ngành Ia (sau đây viết tắt là KTNN CN Ia) đã kiểm toán tất cả các đơn vị dự toán cấp 2 với tương đối toàn
diện các nội dung trong phạm vi quy định của pháp luật, trong đó có kiểm toán kinh phí mua sắm hiện vật,
quản lý và sử dụng hiện vật và đã đạt được những thành quả đáng trân trọng. Bên cạnh những kết quả đạt
được thì công tác này vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm toán kinh phí mua sắm hiện vật và việc
quản lý, sử dụng hiện vật các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ năm 2010 đến nay
Trong chương 3, đề tài đã đưa các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán kinh phí mua sắm và quản
lý, sử dụng hiện vật qua các giai đoạn: Thực hiện khảo sát; Thực hiện kiểm toán; Lập báo cáo kiểm toán.
Đề tài cũng có một số kiến nghị để thực hiện đầy đủ các giải pháp và tăng cường hiệu quả sử dụng kinh phí
mua sắm hiện vật các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng./.
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CS06.2012
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT
CHI BỘ ĐẢNG TẠM THỜI ĐỐI VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN
CỦA ĐẢNG BỘ KTNN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phan Thị Lương
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Đảng – Đoàn thể
Kết quả: Xuất Sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng tạm thời đối với Đoàn kiểm toán
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 2 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Thực trạng tình hình hoạt động và chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng tạm thời đối với
đoàn kiểm toán.
Trong chương 1, Ban đề tài đã khái quát Tổ chức hoạt động Đảng bộ của KTNN, Đảng bộ cơ quan
KTNN được thành lập ngày 21/01/11995 theo Quyết định số 08-QĐ/ĐUK cuả Đảng ủy Khối Cơ quan TW.
Ban đề tài cũng đưa ra thực trạng về tổ chức và hoạt động của các chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với
đoàn kiểm toán, từ việc thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời, chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, chế
độ thông tin báo cáo hoạt động của Chi bộ Đảng tạm thời. Ban đề tài đưa ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế
và nguyên nhân những tồn tại hạn chế trong quá trình sinh hoạt Chi bộ đảng tạm thời.
Chương 2: Các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng tạm thời đối với đoàn kiểm
toán.
Trong chương này, Ban đề tài đưa ra quan điểm chỉ đạo cuả Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà
nước về nâng cao chất lượng Chi Bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với Đoàn kiểm toán, các quy định của tổ
chức Đảng cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Từ đó Ban đề tài đưa ra được 7 giải pháp nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán đó là Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp
uỷ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và của chi bộ; ý
nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán; Thực
hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt và nội dung sinh hoạt theo quy định; thường xuyên đổi mới nội dung, hình
thức sinh hoạt đảm bảo thiết thực hiệu quả; Trong sinh hoạt chi bộ cũng như trong sinh hoạt cấp uỷ phải
đảm bảo mở rộng dân chủ với nhiều hình thức, cần phát huy được trí tuệ của tập thể, đồng thời phải thực
hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương và nguyên tắc của tổ chức đảng; Tăng cường sự
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ đảng sinh
hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quan tâm chăm lo
bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ định cấp
ủy chi bộ nhất là bí thư chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời phải là đảng viên có phẩm chất đạo đức và năng
lực điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát thường xuyên và đột xuất của các cấp uỷ đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân có sai phạm; Thực hiện nghiêm túc chế độ
thông tin báo cáo; việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng chi bộ đảng sinh hoạt
tạm thời đối với đoàn kiểm toán./.
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CS07.2012
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Võ Mai Trang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động, xây dựng đề cương
báo cáo kiểm toán hoạt động;
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác xây dựng đề cương báo cáo kiểm toán của một số cuộc kiểm
toán chuyên đề của Kiểm toán nhà nước;
- Đề xuất giải pháp xây dựng đề cương báo cáo KTHĐ và những bộ phận cấu thành trong đề cương báo
cáo kiểm toán hoạt động.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được chia thành 2 chương, nội dung chủ yếu của các chương
như sau:
Chương 1: Tổng quan những vấn đề cơ bản về đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động và thực trạng
công tác xây dựng đề cương báo cáo kiểm toán chuyên đề của Kiểm toán nhà nước
Trong chương 1, đề tài đã đi vào những vấn đề cơ bản về đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động. Đề
cương của báo cáo KTHĐ chính là các câu trả lời cho các câu hỏi kiểm toán chính của cuộc KTHĐ, các
câu trả lời này sẽ liên hệ đến tiêu đề của báo cáo kiểm toán. Ban đề tài làm rõ đặc điểm, nguyên tắc lập đề
cương báo cáo, mục đích, yêu cầu và cấu trúc của đề cương báo cáo hoạt động.
Đề tài phân tích đánh giá thực trạng báo cáo kiểm toán hoạt động và thực trạng thiết kế đề cương báo
cáo kiểm toán hoạt động của kiểm toán nhà nước trong cuộc kiểm toán chuyên đề. Mặc dù KTNN chưa có
hướng dẫn về thiết kế đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động, việc thiết kế đề cương chủ yếu dựa vào kinh
nghiệm kiểm toán của các KTV, song báo cáo kiểm toán chuyên đề của một số cuộc kiểm toán chuyên đề
đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, đánh giá chung việc xây dựng đề cương báo cáo kiểm toán của
các cuộc kiểm toán chuyên đề còn có một số hạn chế. Ban đề tài cũng đã đưa ra nguyên nhân của những hạn
chế đó. Đề tài giới thiệu kinh nghiệm xây dựng đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động của KTNN Pakistan
và KTNN Singapore. Từ đó, ban đề tài rút ra bài học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam.
Chương 2: Nghiên cứu một số đề cương báo cáo kiểm toán của một số cuộc kiểm toán chuyên đề của
Kiểm toán nhà nước và giải pháp xây dựng đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động, đề xuất những bộ
phận cấu thành nên đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước
Trong chương 2, đề tài nghiên cứu báo cáo của một số cuộc kiểm toán chuyên đề do Kiểm toán nhà nước
thực hiện trong thời gian vừa qua để rút ra được mẫu đề cương kiểm toán phù hợp với hoạt động Kiểm toán
nhà nước và phương pháp xây dựng đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động cụ thể.
Ban đề tài đã nêu các giải pháp hướng dẫn xây dựng và trình bày đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động
hiệu quả. Đề tài đề xuất mẫu đề cương báo cáo kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước và nêu các
kiến nghị đối với cơ quan kiểm toán, lãnh đạo cơ quan kiểm toán và các kiểm toán viên./.
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B01.2013
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN LỒNG GHÉP TRONG HOẠT ĐỘNG
KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đình Thăng
Ths. Hà Thị Mỹ Dung
Phó chủ nhiệm: Ths. Hồ Minh Thế
Thư ký đề tài: CN. Lê Thị Lan
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực XI
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số nội dung cơ bản của tổ chức hoạt động kiểm toán Ngân sách địa phương;
- Nghiên cứu thực tiễn việc kiểm toán lồng ghép trong kiểm toán Ngân sách địa phương do Kiểm toán
Nhà nước thực hiện;
- Đề xuất cách thức tổ chức, phương thức và quy trình thực hiện kiểm toán lồng ghép.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Khái quát chung và thực trạng tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán lồng
ghép trong hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN trong thời gian qua
Trong chương 1, đề tài đưa ra những vấn đề chung về kiểm toán ngân sách địa phương và kiểm toán
lồng ghép trong hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương, những thuận lợi, khó khăn của việc thực hiện
kiểm toán lồng ghép trong kiểm toán ngân sách địa phương và đưa ra những yếu kém, bất cập trong tổ chức
kiểm toán lồng ghép khi thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương và làm rõ nguyên nhân của những yếu
kém, bất cập đó.
Chương 2: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán lồng ghép trong hoạt động kiểm toán ngân sách
địa phương
Đề tài đưa ra những phương hướng, giải pháp để hoàn thiện tổ chức kiểm toán lồng ghép trong hoạt
động kiểm toán ngân sách địa phương, từ đó xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm toán lồng ghép trong hoạt
động kiểm toán ngân sách địa phương, xây dựng hệ thống mẫu biểu báo cáo khi thực hiện lồng ghép. Đề tài
cũng đặt ra những điều kiện thực hiện như hoàn thiện cơ sở pháp lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, tuyên truyền
đến các địa phương v.v.
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B02.2013
HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN
KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO
NHANH VÀ BỀN VỮNG TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO THEO
NGHỊ QUYẾT 30A/2008/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Quang Hàm
Phó chủ nhiệm: CN. Nguyễn Khắc Chí
CN. Nguyễn Văn Thu
Thư ký đề tài: CN. Hoàng Thị Hường
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Khái quát về Chương trình 30A, tác động của Chương trình đối với hoạt động kiểm toán của KTNN;
- Tổng kết, đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện kiểm toán Chương trình 30a của KTNN;
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện mục tiêu, nội dung, mẫu biểu, phương pháp, cách thức tổ chức kiểm
toán Chương trình 30a.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức kiểm toán chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền
vững tại các huyện nghèo theo nghị quyết 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
Đề tài đưa ra những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán chuyên đề và kiểm toán Chương trình mục tiêu
quốc gia, để từ đó khái quát những đặc điểm cơ bản về Chương trình 30a cũng như những nội dung tổ chức
kiểm toán chương trình 30a.
Chương 2: Thực trạng về tổ chức kiểm toán chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại
các tại các huyện nghèo theo nghị quyết 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
Đề tài mô tả thực trạng và chỉ ra những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế khi tổ chức thực hiện
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các tại các huyện nghèo theo nghị quyết 30A/2008/
NQ-CP ngày 27/12/2008 giai đoạn 2009- 2012. Tiếp theo, đề tài phân tích những kết quả đạt được và hạn
chế, nguyên nhân hạn chế khi thực hiện kiểm toán Chương trình 30a.
Chương 3: Hoàn thiện phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán chương trình hỗ trợ giảm nghèo
nhanh và bền vững tại các tại các huyện nghèo theo nghị quyết 30A/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của
Chính phủ
Trước hết, đề tài đưa ra quan điểm, mục tiêu để hoàn thiện phương thức tổ chức tổ chức thực hiện kiểm
toán chương trình 30a như Tuân thủ quy trình kiểm toán của KTNN và quy trình kiểm toán chương trình
mục tiêu quốc gia; Hướng dẫn cụ thể mục tiêu, nội dung và phương pháp kiểm toán; và Xây dựng sổ tay
kiểm toán để thực hiện kiểm toán Chương trình 30a với hồ sơ, mẫu biểu phù hợp. Tiếp theo, đề tài đưa ra
các giải pháp hoàn thiện phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán chương trình 30a, về bộ máy nhân sự,
về tổ chức kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán. Đề tài còn phân tích những điều kiện để thực hiện
các giải pháp đó./.
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B03. 2013
XÂY DỰNG CẨM NANG HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Khánh Toàn
Phó chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Sơn
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực I
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
và hoạt động kiểm toán của KTNN về chương trình mục tiêu quốc gia;
- Đề xuất xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và
hoạt động kiểm toán của KTNN về chương trình
Đề tài mô tả khái quát chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới về các mặt như mục
tiêu, thời gian thực hiện, phạm vi thực hiện, nguồn vốn thực hiện và nội dung chương trình, trong đó, nhấn
mạnh các dự án là Dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề
nông thôn, Dự án đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, Dự án đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới. Tiếp theo, đề tài mô tả thực trạng về kiểm
toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của KTNN, trong đó nói rõ rằng đến nay,
KTNN vẫn chưa tổ chức được kiểm toán CTMTQG XDNTM với cấp độ một cuộc kiểm toán chuyên đề
xuyên suốt của toàn ngành mà chỉ có một số kiểm toán nhà nước khu vực tổ chức kiểm toán lồng ghép trong
cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (KTNN khu vực I) hoặc kiểm toán một chuyên đề độc lập nhưng với
phạm vi là một phần trong một nội dung của Chương trình. Đề tài đã phân tích các nguyên nhân từ nội tại
của Chương trình và của chính KTNN cho thực trạng này.
Chương 2: Xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới
Trong chương 2, cẩm nang hướng dẫn kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới được xây dựng một cách chi tiết và cụ thể, từ mục tiêu kiểm toán, trọng yếu rủi ro kiểm toán, nội dung,
phương pháp kiểm toán, phạm vi giới hạn kiểm toán. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết về
quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ bước Chuẩn bị kiểm
toán, thực hiện kiểm toán, lập, phát hành báo cáo kiểm toán đến kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.
Ngoài ra, đề tài còn đưa ra các kiến nghị về tổ chức đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán chương trình mục
tiêu quốc gia với hai hình thức triển khai: Một là, tổ chức đoàn kiểm của toàn ngành KTNN để kiểm toán
toán chuyên đề CTMTQG NTM; Hai là, Tổ chức Đoàn kiểm của các KTNN khu vực để kiểm toán chuyên
đề CTMTQG nông thôn mới./.
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B04.2013
XÂY DỰNG CẨM NANG HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN THUẾ
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Đạt
Thư ký đề tài: TS. Hoàng Văn Lương
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành II
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về công tác quản lý thuế và kiểm toán thuế của KTNN;
- Đánh giá thực trạng công tác kiểm toán thuế của KTNN thực hiện trong thời gian qua để từ đó rút ra
những mặt đã làm được cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra nguyên nhân của những
bất cập, tồn tại để làm cơ sở kiến nghị các giải pháp hoàn thiện;
- Xây dựng cẩm nang kiểm toán thuế để hướng dẫn trong toàn ngành thực hiện kiểm toán công tác quản
lý thuế.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý Thuế và Kiểm toán Thuế
Trong chương 1, đề tài đã đi vào làm rõ những vấn đề chung về quản lý thuế và kiểm toán thuế. Đi từ
khái niệm, nội dung đặc điểm nguyên tắc cơ bản của quản lý thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu, đề tài
đã làm rõ những vấn đề về mặt lý luận liên quan đến quản lý thuế và mô tả được thực trạng tuân thủ pháp
luật về thuế và quản lý thuế của các đối tượng nộp thuế và cơ quan quản lý thuế tại Việt Nam, trong đó
nêu bật những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của chúng. Cũng trong chương này, đề tài cũng đưa ra vai
trò của KTNN đối với kiểm toán thuế và thực trạng công tác kiểm toán thuế, từ xây dựng hướng dẫn kiểm
toán thuế trong thời gian qua đến thực trạng tổ chức thực hiện kiểm toán thuế ở các bộ ngành, địa phương,
Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động kiểm toán trong
lĩnh vực này.
Chương 2: Xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán thuế
Trong chương 2, đề tài đưa ra sự cần thiết phải xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán thuế và đi sâu
vào việc xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán thuế đối với từng trường hợp cụ thể, kiểm toán tại Tổng
cục Thuế, Tổng cục Hải quan, và kiểm toán thuế khi kiểm toán quyết toán ngân sách, tiền, và tài sản Nhà
nước tại các địa phương. Cẩm nang này hướng dẫn các quy trình từ giai đoạn khảo sát, lập kế hoạch kiểm
toán, thực hiện kiểm toán đến lập và phát hành báo cáo kiểm toán. Đề tài đã đưa ra những kiến nghị trong
việc thực hiện kiểm toán thuế như đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán trong lĩnh vực thuế,
đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo đối với đội ngũ kiểm toán viên và tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin vào công tác nghiệp vụ kiểm toán thuế./.
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B05.2013
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN NỢ CÔNG
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Minh Giang
Phó chủ nhiệm: CN. Phan Trường Giang
Thư ký đề tài: Ths. Vũ Thị Thùy Dương
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nợ công, quản lý, giám sát nợ công và đặc biệt tập trung
vào vấn đề kiểm toán quản lý nợ công; từ đó xây dựng thành những vấn đề lý luận nghiên cứu về bản chất,
nội dung, phương pháp, quy trình kiểm toán quản lý nợ công;
- Thu thập, điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng của hoạt động kiểm toán quản lý nợ công của KTNN
trong thời gian qua để rút ra những kết quả đã đạt được (tích cực) và những tồn tại, hạn chế (tiêu cực);
- Trên cơ sở nghiên cứu 02 nội dung trên, đề xuất các giải pháp, cách tiếp cận, phương pháp và xây dựng
quy trình hay hướng dẫn kiểm toán quản lý nợ công của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về nợ công; quản lý, giám sát và kiểm toán quản lý nợ công
Trong chương 1, đề tài nêu ra những vấn đề lý luận về nợ công, quản lý, giám sát và kiểm toán quản lý
nợ công như khái niệm, phân loại nợ công, vai trò, sự cần thiết của nợ công, chu kỳ nợ công; các mục tiêu,
nội dung, nguyên tắc, chiến lược quản lý nợ công; vai trò của KTNN đối với công tác quản lý nợ công, các
loại kiểm toán quản lý nợ công và nội dung, quy trình kiểm toán nợ công. Đề tài còn đưa ra kinh nghiệm
về kiểm toán quản lý nợ công nói chung và quy trình/hướng dẫn kiểm toán quản lý nợ công nói riêng ở
Indonesia và Malaysia, từ đó định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán quản lý nợ công ở Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng về công tác kiểm toán quản lý nợ công của KTNN
Trong chương 2, đề tài mô tả về thực trạng về nợ công của Việt Nam (so sánh với một số nước trên thế
giới) và thực trạng công tác quản lý nợ công (trước khi Luật Quản lý nợ công có hiệu lực). Đồng thời, ban
đề tài cũng đưa ra những nội dung mới trong Luật Quản lý nợ công và tình hình triển khai tính đến thời
điểm thực hiện đề tài. Tiếp theo, đề tài đi sâu vào phân tích thực trạng công tác kiểm toán quản lý nợ công
trong cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và hệ thống các quy định, hướng dẫn về kiểm
toán quản lý nợ công của KTNN.
Chương 3: Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện và xây dựng quy trình kiểm toán quản lý nợ công của
KTNN
Trong chương 3, đề tài đưa ra các giải pháp để hoàn thiện và xây dựng quy trình kiểm toán quản lý nợ
công của KTNN từ căn cứ, mục tiêu, nội dung, quy trình, phương thức tổ chức đến xây dựng cẩm nang (sổ
tay) kiểm toán nợ công. Bên cạnh đó, các biện pháp/điều kiện tổ chức ứng dụng và lộ trình tổ chức ứng dụng
của các giải pháp đề ra cũng được làm rõ. Đề tài đưa ra phương hướng từ việc thực hiện các cuộc kiểm toán
chuyên đề về nợ công vừa lồng ghép, vừa độc lập; đến kiểm toán tương đối đầy đủ các nội dung quản lý
nợ công tại một cuộc kiểm toán độc lập hàng năm và trên cơ sở đào tạo nhân lực, phổ biến quy trình, chuẩn
mực và rút kinh nghiệm từ các cuộc kiểm toán trước, tiến tới cuộc kiểm toán nợ công độc lập, đánh giá đầy
đủ, toàn diện trên cả 3 loại hình kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động./.
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CS01.2013
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ
Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG CỦA THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Trọng Khang
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành V
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán chuyên đề của Kiểm toán nhà nước và Cơ chế quản
lý điều hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg;
- Khảo sát và đánh giá những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kiểm toán Chính sách hỗ trợ hộ nghèo
về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
- Xây dựng Quy trình kiểm toán chuyên đề hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kiểm toán chuyên đề của Kiểm toán nhà nước và nội dung cơ chế
quản lý điều hành của Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ.
Đề tài đưa ra tổng quan về công tác kiểm toán chuyên đề của KTNN, trình tự kiểm toán chuyên đề và
thực trạng các cuộc kiểm toán chuyên đề trong thời gian qua. Tiếp theo, đề cập đến những nội dung và mục
tiêu chung của chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở của Chính phủ và cơ chế điều hành của các chính
sách này. Đề tài còn làm rõ cơ chế tài chính của chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định số
167/2008/QĐ- TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phần bổ và giao dự toán, cơ chế cấp phát
vốn, đối tượng được hỗ trợ vốn hỗ trợ và báo cáo quyết toán vốn hỗ trợ.
Chương 2: Kết quả và một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kiểm toán chuyên đề hỗ trợ nhà ở
cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chương 2 đưa ra những kết quả chính của Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đi sâu vào phân tích
các hạn chế, tồn tại, và nguyên nhân của chính sách này. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra những hạn chế, khó
khăn gặp phải khi thực hiện kiểm toán Chính sách này của KTNN như địa bàn kiểm toán trải rộng, phương
pháp kiểm toán và xác định đơn vị được kiểm toán còn nhiều hạn chế, mẫu biểu hồ sơ chưa thống nhất...
Chương 3: Xây dựng Quy trình kiểm toán Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định
số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chương 3 đưa ra sự cần thiết phải xây dựng quy trình kiểm toán chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà
ở, cơ sở xây dựng quy trình và đưa ra quy trình kiểm toán Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo
Quyết định số 167/2008/QĐ- TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Quy trình đầy đủ từ công tác
chuẩn bị kiểm toán, triển khai thực hiện kiểm toán đến lập, phát hành báo cáo kiểm toán và kiểm tra thực
hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Phần phụ lục là các hồ sơ, mẫu biểu phục vụ cho hoạt động kiểm toán
chương trình này./.
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CS02.2013
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG MỤC TIÊU,
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Minh Nam
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành VI
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài sẽ làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn khách quan để xác định
rõ đối tượng, phạm vi, nội dung kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó,
đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán đánh giá
tình hình tái cơ cấu DNNN.
- Nghiên cứu thực tiễn quản lý kinh tế nhà nước, thực tiễn kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp Nhà
nước của Kiểm toán nhà nước để rút ra các bài học kinh nghiệm khi tổ chức kiểm toán tái cơ cấu DNNN,
đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế của nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
- Đề xuất định hướng và giải pháp tổ chức kiểm toán tái cơ cấu DNNN tại các Doanh nghiệp Nhà nước;
chỉ rõ các điều kiện để thực hiện tốt các giải pháp đã nêu.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước.
Trong Chương 1, trước hết, đề tài nhắc lại khái niệm doanh nghiệp nhà nước và tình trạng hoạt động của
các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian gần đây (về quy mô, tình hình tài chính, nợ vay, tình hình sử
dụng nguồn lực, đóng góp và GDP, những thuận lợi, yếu kém... đặt trong tương quan so sánh với các loại
hình doanh nghiệp khác). Từ đó, đề tài đưa ra sự cần thiết phải tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước để tăng
cường tính minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh của các doanh nghiệp này. Tiếp theo, đề tài điểm qua về thực
trạng tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, từ xây dựng đề án tái cơ cấu, lộ trình đến các ví dụ điển hình. Đề
tài còn nói rõ thực trạng kiểm toán tái cơ cấu tại các doanh nghiệp Nhà nước, từ cơ sở pháp lý đến vai trò
của KTNN đối với quá trình thoái vốn và quá trình cổ phần hóa trong doanh nghiệp Nhà nước.
Chương 2 : Nội dung, mục tiêu, phương pháp kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp
nhà nước.
Trước hết, đề tài xác định mục tiêu kiểm toán cần được xây dựng là đánh giá kết quả thực hiện xây dựng
đề án tái cơ cấu của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, các DNNN trước khi trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt; Đánh giá kết quả thực hiện tái cơ cấu DNNN của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà
nước, các DNNN theo đề án đã được phê duyệt; Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này sau
khi thực hiện tái cơ cấu; chỉ rõ những khó khăn, bất cập về cơ chế chính sách, đánh giá những khó khăn,
thuận lợi trong thực tiễn thực hiện đề án; xác định những nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động tiêu
cực đến việc tổ chức thực hiện đề án và; Kiến nghị các giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động tái
cơ cấu DNNN trên cơ sở những phát hiện kiểm toán. Từ đó, các nội dung và phương pháp kiểm toán để đạt
được mục tiêu được xây dựng. Đề tài còn đưa ra các kiến nghị về tình hình thực hiện kiểm toán tái cơ cấu
qua kiểm toán đánh giá thực trạng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, các cơ quan nhà nước và cả các doanh nghiệp nhà nước để việc tái cơ cấu đạt hiệu quả tốt nhất./.
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CS03.2013
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG MỤC TIÊU,
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH TÁI CƠ CẤU CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Thế Bình
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành V
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm toán và tái cơ cấu các NHTM nhà nước;
- Vận dụng lý luận để xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ
cấu các NHTM Nhà nước;
- Nghiên cứu Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” của NHNN và các
đề án tái cơ cấu của từng NHTM nhà nước để xây dựng đề cương kiểm toán tình hình tái cơ cấu các NHTM
nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu của các NHTM
Trong Chương 1, đề tài đưa ra những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán (khái niệm, bản chất, sự cần
thiết, các loại hình kiểm toán) và tái cơ cấu các NHTM (nội dung, quy trình tái cơ cấu), và từ đó đi vào tìm
hiểu những phương pháp, kỹ thuật trong kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu các NHTM. Đề tài còn làm
rõ trình tự tiến hành một cuộc kiểm toán nói chung và kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu các NHTM
nói riêng, đi từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và kiểm tra việc
thực hiện kiến nghị.
Chương 2:Thực trạng về cơ cấu lại các NHTM và công tác kiểm toán NHTM của KTNN
Trong Chương 2, đề tài đưa ra thực trạng tái cơ cấu các NHTM tại Việt Nam, xuất phát từ các đặc trưng
của các NHTM nhà nước như vốn chủ sở hữu, huy động vốn, chất lượng tài sản, hoạt động đầu tư, kết quả
kinh doanh... và mục tiêu, nguyên tắc tái cơ cấu theo đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai
đoạn 2011-2015”, đề tài đánh giá tình hình triển khai đề án tại một số NHTM như MHB, BIDV, VietinBank, VietcomBank, Agribank. Tiếp theo, đề tài mô tả thực trạng kiểm toán các NHTM trong hoạt động
của KTNN, phân tích rõ các ưu điểm đạt được cũng như những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của các
hạn chế đó.
Chương 3: Xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu các
NHTM Nhà nước
Từ cơ sở lý luận và thực trạng được bàn ở các chương trên, trong chương 3, đề tài đi vào xây dựng mục
tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu các NHTM Nhà nước. Các phương
pháp tổ chức thực hiện kiểm toán được đề xuất như tổ chức kiểm toán độc lập theo chuyên đề và tổ chức
kiểm toán lồng ghép với kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Ngoài ra, ban đề tài cũng đưa ra những điều
kiện cần thiết để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng kiểm toán tái cơ cấu NHTM nhà nước đối với đơn
vị được kiểm toán, đối với KTNN và cá nhân mỗi kiểm toán viên./.
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CS04.2013
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
KHU ĐÔ THỊ DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
THỰC HIỆN
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Tuấn Anh
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành V
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu và hệ thống hóa những cơ sở lý luận về kiểm toán công tác phát triển khu đô thị ở Việt
Nam;
- Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước và kiểm toán đối với công tác phát triển đô thị;
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán dự án phát triển khu đô thị do KTNN Việt
Nam thực hiện; Xây dựng được đề cương kiểm toán dự án phát triển khu đô thị do KTNN thực hiện.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, đề tài có kết cấu làm 3 chương, nội dung các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về kiểm toán dự án phát triển khu đô thị
Trong chương 1, đề tài tập trung vào những vấn đề tổng quan về phát triển khu đô thị (khái niệm, cơ sở
pháp lý, trình tự, thủ tục hình thành dự án phát triển khu đô thị) và kiểm toán dự án phát triển khu đô thị
như nội dung kiểm toán, trình tự kiểm toán và những nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán dự án phát triển
khu đô thị.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán dự án phát triển khu đô thị do KTNN thực hiện
Đề tài phân tích thực trạng công tác kiểm toán dự án phát triển khu đô thị trong giai đoạn lập kế hoạch
kiểm toán và giai đoạn thực hiện kiểm toán. Ở mỗi giai đoạn, những kết quả, cũng như hạn chế và nguyên
nhân của tồn tại, hạn chế được làm rõ và phân tích rõ ràng, làm cơ sở để đưa ra những đề xuất hoàn thiện
ở Chương 3.
Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán dự án phát triển khu đô thị của KTNN thực hiện
Đi từ sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán dự án phát triển khu đô thị của KTNN, đề
tài đưa ra những nguyên tắc hoàn thiện và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán này. Đề cương và
mẫu biểu kiểm toán dự án phát triển khu đô thị cũng được xây dựng. Ngoài ra, ban đề tài còn đưa ra những
khuyến nghị để thực hiện đề cương kiểm toán dự án phát triển khu đô thị của KTNN./.
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CS05.2013
XÂY DỰNG QUY CHẾ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM
TOÁN CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vương Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và các quy định về
kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN làm nền tảng để xây dựng Quy chế kiểm soát chất lượng của
KTNN;
- Xây dựng Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán để áp dụng thống nhất trong toàn ngành.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán
Trong chương 1, đề tài khái quát những vấn đề lý luận chung về xây dựng quy chế kiểm soát chất lượng
kiểm toán. Bắt đầu từ đặc điểm, vai trò của tổ chức quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN, chất lượng
kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán, đề tài đưa ra những vấn đề cơ bản trong việc xây dựng Quy
chế kiểm soát chất lượng kiểm toán như sự cần thiết, các nhân tố tác động đến việc định hướng nội dung của
Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán và nguyên tắc xây dựng Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán.
Chương 2: Thực trạng các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN
Đề tài làm rõ các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán trong Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm
toán của KTNN và các quy định khác có liên quan trong các văn bản quy phạm pháp luật khác. Đồng thời,
đề tài cũng nêu ra thực trạng tổ chức thực hiện các quy định về kiểm soát chất lượng của KTNN (về quy
mô, hoạt động, kết quả đạt được và cả các tồn tại, hạn chế cần khắc phục).
Chương 3: Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN
Ban đề tài đưa ra định hướng về mục tiêu, phân cấp, tổ chức bộ máy và phạm vi, nội dung kiểm soát của
quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu về trách nhiệm, quyền hạn của các
cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và về nội dung
của Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán. Ban đề tài cũng đã đưa ra được kết cấu và nội dung cơ bản
của Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán./.
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CS06.2013
XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÔNG TÁC QUẢN
LÝ THU CHI VÀ QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Chủ nhiệm: Ths. Phạm Thanh Sơn
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành VII
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu để làm rõ một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội, các mặt hoạt động tài chính của Bảo
hiểm xã hội Việt Nam gồm: công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Chi các chế độ bảo hiểm xã hội,
chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; chi các chế độ BHXH, chi quản lý bộ máy và quản lý thực hiện đầu tư
quỹ BHXH;
- Phân tích, đánh giá thực trạng, tồn tại về công tác quản lý những nội dung trên;
- Xây dựng Quy trình kiểm toán công tác thu chi và quyết toán quỹ BHXH cho phù hợp với tình hình
thực tế.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, đề tài có kết cấu làm 3 chương, nội dung các chương như sau:
Chương 1: Một số nội dung cơ bản về BHXH
Trong chương 1, đề tài đưa ra những vấn đề tổng quan về BHXH và BHYT như khái niệm, bản chất, vai
trò, phân loại nguồn quỹ và những nhân tố tác động đến nguồn quỹ. Ngoài ra, những vấn đề về quản lý tài
chính quỹ BHXH cũng được đề cập như Quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý chi trợ cấp các chế độ BHXH,
BHYT, quản lý chi hoạt động bộ máy và quản lý hoạt động quỹ đầu tư BHXH.
Chương 2: Thực trạng về công tác kiểm toán BHXH Việt Nam thời gian qua
Đề tài đánh giá thực trạng về công tác quản lý thu, chi và quyết toán quỹ BHXH, BHYT, phân tích một
số tồn tại chủ yếu về công tác quản lý thu, chi và quản lý đầu tư quỹ BHXH, BHYT qua phát hiện kiểm
toán. Ban đề tài đề cập đến các khía cạnh công tác lập, phân bổ và giao dự toán, công tác thu và cấp Sổ
BHXH, thẻ BHYT, chi BHXH, chi quản lý bộ máy, chi đầu tư XDCB, quản lý sử dụng tài sản và công nợ,
công tác kế toán.
Chương 3: Quy trình kiểm toán BHXH Việt Nam
Trong chương 3, đề tài đi vào xây dựng quy trình kiểm toán quỹ BHXH Việt Nam, từ giai đoạn chuẩn
bị kiểm toán (khảo sát và thu thập thông tin, phân tích đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và lập kế hoạch
kiểm toán) đến giai đoạn thực hiện kiểm toán, hoàn thiện hồ sơ kiểm toán, lập và gửi báo cáo kiểm toán và
kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán./.
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CS07.2013
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ KIỂM TOÁN
TRONG MÔI TRƯỜNG CNTT
Chủ nhiệm: Ths. Phạm Thị Thu Hà
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
Làm rõ một số vấn đề lý luận về kiểm toán trong môi trường CNN;
- Đánh giá thực trạng kiểm toán trong môi trường CNTT của Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước;
- Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo kiểm toán trong môi trường CNTT của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài có kết cấu làm 3 chương, nội dung các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán trong môi trường CNTT
Đầu tiên, đề tài làm rõ những vấn đề tổng quan về kiểm toán trong môi trường CNTT như khái niệm,
mục tiêu, phạm vi kiểm toán, các công cụ kiểm soát CNTT và thực hiện kỹ thuật kiểm toán với sự hỗ trợ
của máy tính (CAATs). Tiếp theo, đề tài đưa ra nội dung một số chuẩn mực và cẩm nang hướng dẫn về kiểm
toán CNTT của INTOSAI, ASOSAI, Tòa Kiểm toán viên Châu Âu (ECA), Văn phòng Kiểm soát viên và
Tổng kiểm toán Ấn Độ và một số chuẩn mực tại Việt Nam. Những chuẩn mực, hướng dẫn này là nền tảng
để thực hiện kiểm toán CNTT và xây dựng chương trình đào tạo kiểm toán CNTT tại Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán CNTT tại Việt Nam và kinh nghiệm đào tạo trên thế giới
Chương 2 nêu ra thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị đã được kiểm toán như
các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, tổ chức tài chính ngân hàng và thực trạng hoạt động kiểm
toán CNTT tại Việt Nam ở cả KTNN và các đơn vị kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ. Tiếp theo, đề
tài phân tích thực trạng việc đào tạo bồi dưỡng kiểm toán CNTT tại KTNN, có trích dẫn thêm những kinh
nghiệm đào tạo CNTT tại các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới để nói lên sự cần thiết phải xây dựng
chương trình đào tạo kiểm toán trong môi trường CNTT của KTNN.
Chương 3: Đề xuất chương trình đào tạo kiểm toán CNTT của KTNN
Chương 3 đưa ra những đề xuất về nội dung kiểm toán CNTT tại KTNN đến năm 2020 và áp dụng kiểm
toán CNTT vào các loại hình kiểm toán (kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân
thủ) và thực hiện kỹ thuật kiểm toán với sự hỗ trợ của máy tính. Từ đó, ban đề tài đưa ra đề xuất về chương
trình đào tạo kiểm toán CNTT, với những yêu cầu chung và khung chương trình đào tạo, đồng thời đưa ra
những điều kiện để đưa chương trình vào thực hiện./.
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B01.2014
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC QUẢN LÝ, THEO DÕI THỰC HIỆN
KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đào Văn Dũng
Ths. Nguyễn Thanh Liêm
Phó chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Lương
Thư ký đề tài: KS. Trần Việt Sơn
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu các quy định chung có liên quan đến tổ chức, theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán
của KTNN, đánh giá những tồn tại, thiếu sót của các quy định trong tổ chức, quản lý việc thực hiện kiến
nghị kiểm toán.
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý, theo dõi chi tiết các kiến nghị kiểm toán của KTNN,
đồng thời phân tích xác định nguyên nhân của những hạn chế.
- Đề xuất định hướng, giải pháp khắc phục các hạn chế về quy định của KTNN đối với công tác tổ chức
quản lý, theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN được hiệu quả, xây dựng hướng dẫn cho các
KTNN chuyên ngành, khu vực về tổ chức, quản lý, theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận, thực trạng về công tác quản lý, theo dõi việc thực hiện kiến nghị
kiểm toán của KTNN
Trong chương 1, đề tài đưa ra những vấn đề tổng quan về kiến nghị và thực hiện kiến nghị kiểm toán
của Kiểm toán nhà nước như khái niệm, phân loại kiến nghị, những quy định chung về quản lý, theo dõi
kiến nghị và một số kinh nghiệm quốc tế về kiến nghị và thực hiện kiến nghị của KTNN. Tiếp theo, đề tài
bàn đến thực trạng công tác quản lý, theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN, trong đó nhấn
mạnh những kết quả thực hiện kiến nghị đạt được và hạn chế trong việc triển khai quản lý, theo dõi việc
thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN.
Chương 2: Giải pháp tổ chức, theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN
Trong chương 2, đề tài đưa ra định hướng nâng cao chất lượng công tác quản lý, theo dõi việc thực hiện
kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý, theo dõi việc
thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Một số giải pháp được đặt ra là nâng cao công tác
theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán và tổ chức kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, tăng
cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN với các cơ quan hữu quan trong quá trình quản lý và theo
dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán./.
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B02.2014
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG TIÊU CHÍ
ĐÁNH GIÁ TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG
KIỂM TOÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô Văn Quý
Phó chủ nhiệm: TS. Lê Quang Bính
Thư ký đề tài: KS. Cao Đức Hiếu
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành IV
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ cơ sở lý luận về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả; các tiêu chí kiểm toán hoạt động của dự án đầu
tư xây dựng công trình;
- Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư, các dự án đầu tư xây dựng công
trình giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước của KTNN;
- Đề xuất kiến nghị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán dự án
đầu tư xây dựng công trình giao thông trong hoạt động của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả; các tiêu chí kiểm toán hoạt động của dự
án đầu tư xây dựng công trình.
Trong Chương 1, đề tài đề cập đến khái niệm kiểm toán hoạt động và tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả
và những nội dung cơ bản kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà
nước như kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mục đích hoạt động của dự án đầu tư; kiểm tra, đánh giá việc sử
dụng các nguồn lực của dự án đầu tư; kiểm tra, đánh giá các qui trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư; Kiểm
tra, đánh giá hệ thống kiểm soát, quản lý dự án đầu tư và kiểm tra, đánh giá sự ảnh hưởng tác động của môi
trường dự án đầu tư. Tiếp theo, đề tài đi sâu hơn vào phân tích khái niệm tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đặt
trong trường hợp kiểm toán công trình giao thông và nêu ra sự cần thiết của kiểm toán hoạt động các dự án
đầu tư xây dựng công trình giao thông và xây dựng các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính
hiệu lực các dự án đầu tư các công trình giao thông. Đồng thời, đề tài cũng làm rõ sự cần thiết xây dựng
các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực các dự án đầu tư các công trình giao thông.
Chương 2: Thực trạng kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư, các dự án đầu tư xây dựng công trình
giao thông sử dụng vốn Ngân sách nhà nước của KTNN.
Mở đầu chương, đề tài đưa ra cơ sở pháp lí về trách nhiệm kiểm toán hoạt động của KTNN từ Hiến pháp,
Luật NSNN, Luật KTNN, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản pháp lý hướng dẫn Luật. Tiếp theo,
đề tài đưa ra thực trạng về tổ chức kiểm toán hoạt động của KTNN tại các dự án đầu tư xây dựng công trình
giao thông. Qua tổng hợp kết quả kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
những năm gần đây, đề tài đưa ra nhận xétKTNN trong những năm qua chủ yếu kiểm toán dưới dạng kiểm
tra chi phí đầu tư và việc tuân thủ các qui định của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư là chủ yếu. Nội dung
kiểm toán hoạt động để đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực của dự án công trình xây dựng
giao thông gần như đề cập rất ít hoặc dưới dạng chung chung, đánh giá mang tính hình thức. Kiểm toán hoạt
động chưa hình thành nội dung riêng biệt và không dựa trên các tiêu chí kiểm toán hoạt động cụ thể nào.
Chương 3: Xây dựng tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán dự án đầu
tư xây dựngcông trình giao thông.
Đầu tiên, đề tài đưa ra định hướng và nguyên tắc xây dựng tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong
kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Dựa trên các định hướng và nguyên tắc đó, thiết lập các
giải pháp xây dựng các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công
trình giao thông. Đồng thời, đề tài còn nêu ra các điều kiện thực hiện việc vận dụng các tiêu chí kiểm toán hoạt động
của kiến nghị trong thực tế các cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông của KTNN hiện nay./.
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B03.2014
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN MỰC
KIỂM TOÁN QUỐC TẾ ISSAI VÀO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đào Thị Thu Vĩnh
Phó chủ nhiệm: TS. Lê Thu Hằng
Thư ký đề tài: Ths. Đặng Thị Hoàng Liên
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề tổng quan về ISSAI và nội dung của ISSAI;
- Phân tích, đánh giá việc tuân thủ ISSAI của KTNN và thực trạng tổ chức áp dụng ISSAI trong hoạt
động kiểm toán;
- Đề xuất các giải pháp tổ chức áp dụng hệ thống ISSAI vào hoạt động của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về ISSAI và nội dung của ISSAI
Trong chương 1, đề tài giới thiệu về hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế của INTOSAI (ISSAI) từ
quá trình hình thành, phát triển đến mục đích, vai trò và sự cần thiết phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm
toán quốc tế ISSAI. Tiếp theo, đề tài giới thiệu cơ cấu hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISSAI với
đầy đủ 4 cấp độ: Cấp độ 1: Các nguyên tắc nền tảng (ISSAI 1); Cấp độ 2: Các điều kiện tiên quyết để thực
hiện chức năng của SAI (ISSAI 10-99); Cấp độ 3: Các nguyên tắc kiểm toán cơ bản (ISSAI 100-999) và
Cấp độ 4: Các hướng dẫn kiểm toán (ISSAI 1000-5999) đồng thời nêu ra các nội dung cơ bản của hệ thống
chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISSAI theo các cấp độ. Đề tài còn phân tích các kinh nghiệm Quốc tế trong
việc triển khai áp dụng ISSAI và xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc gia từ INTOSAI, ASOSAI,
ASEANSAI, CNAO, BAI và từ đó đưa ra xu hướng tổ chức áp dụng ISSAI và bài học kinh nghiệm cho
KTNN Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng tuân thủ ISSAI của KTNN và tổ chức áp dụng chuẩn mực KTNN trong hoạt
động kiểm toán
Trong chương 2, đề tài phân tích thực trạng hệ thống chuẩn mực kiểm toán và các văn bản hướng dẫn,
quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN và thực trạng tổ chức áp dụng chuẩn mực KTNN trong thực tiễn
hoạt động kiểm toán của KTNN, những kết quả đạt được cùng những mặt hạn chế và nguyên nhân chủ
quan, khách quan của các mặt hạn chế đó.
Chương 3: Giải pháp tổ chức áp dụng hệ thống ISSAI vào Kiểm toán nhà nước
Đề tài đưa ra định hướng và nguyên tắc áp dụng ISSAI của KTNN, từ đó đề xuất giải pháp tổ chức
áp dụng ISSAI vào hoạt động KTNN, bao gồm: xây dựng và hoàn thiện hệ thống chuẩn mực theo hướng
ISSAI và rổ chức áp dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán vào hoạt động kiểm toán của KTNN. Lộ trình áp
dụng ISSAI vào thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN và các điều kiện thực hiện cũng được ban đề tài
đề cập rõ trong nội dung chương này./.
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B04.2014
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO BỒI
DƯỠNG KỸ NĂNG CHO KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa
Thư ký đề tài: CN. Trần Thu Hà
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khoa học & Bồi dưỡng cán bộ
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng đối với kiểm toán viên và chương trình đào tạo, bồi
dưỡng kỹ năng cho kiểm toán viên của KTNN;
- Phân tích, đánh giá thực trạng việc đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cho kiểm toán viên của KTNN;
- Đề xuất khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng theo từng cấp độ kiểm toán viên và các
giải pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho kiểm toán viên KTNN nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm
toán viên KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng đối với kiểm toán viên và chương trình đào tạo,
bồi dưỡng kỹ năng cho kiểm toán viên của KTNN
Trong chương 1, đầu tiên, đề tài đưa ra những khái luận chung về kỹ năng, kỹ năng của kiểm toán viên
và những nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng của kiểm toán viên nhà nước. Tiếp theo, đề tài bàn đến những vấn
đề lý luận về chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng kỹ năng kiểm
toán viên, trong đó có đề cập đến chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán viên của
KTNN Việt Nam, đặt trong sự so sánh với kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán viên của một
số KTNN và các tổ chức kiểm toán như KTNN Australia (ANAO), Ủy ban kiểm toán Philippine (COA) và
Ủy ban kiểm toán Nhật Bản.
Chương 2: Thực trạng kỹ năng của kiểm toán viên KTNN và đề xuất xây dựng chương trình đào tạo,
bồi dưỡng kỹ năng cho kiểm toán viên của KTNN
Trong chương 2, đề tài mô tả và phân tích thực trạng kỹ năng của đội ngũ kiểm toán viên hiện nay và
thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán của KTNN. Từ thực trạng đó, đề tài đưa ra sự cần
thiết phải xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ kiểm toán viên KTNN và đề xuất xây dựng
chương trình khung các kỹ năng kiểm toán cho kiểm toán viên Nhà nước. Ngoài ra, đề tài còn đưa ra những
giải pháp, kiến nghị để xây dựng chương trình khung và tổ chức, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng như điều tra,
khảo sát nhu cầu đào tạo kỹ năng của các đơn vị trực thuộc KTNN, hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện thiện công tác tổ chức quản lý đào tạo bồi dưỡng và công tác đánh giá học
viên và xây dựng đội ngũ giảng viên, đổi mới và cả điều kiện thực hiện các giải pháp đó./.
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B05.2014
XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP
ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Hồng Long
Phó chủ nhiệm: Ths. Lê Minh Nam
Thư ký đề tài: Ths. Nguyễn Thái Sơn
Đơn vị chủ trì: KTNN chuyên ngành VI
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đề tài làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn khách quan để xác định rõ
đối tượng, phạm vi, nội dung kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu DNNN. Trong đó đi sâu nghiên cứu
cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ
cấu DNNN;
- Đề xuất định hướng và giải pháp tổ chức kiểm toán tái cơ cấu DNNN tại các DNNN, chỉ rõ các điều
kiện để thực hiện tốt các giải pháp đã nêu.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn tái cơ cấu và kiểm toán việc thực hiện tái cơ cấu DNNN
Đầu tiên, đề tài khái quát những chủ trương, chính sách tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn hiện tại: sự
cần thiết và nội dung phải tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, nêu thực trạng các doanh nghiệp nhà nước và
tình hình tái cơ cấu, cùng những vấn đề chung về kiểm toán tái cơ cấu các Tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Ngoài ra, ban đề tài còn làm rõ cơ sở pháp lý của việc kiểm toán đánh giá tình hình tái cơ cấu của KTNN.
Chương 2: Mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán đánh giá việc thực hiện đề án tái cơ cấu tập
đoàn, tổng công ty nhà nước
Bắt nguồn từ thực trạng kiểm toán đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn, Tổng công ty nhà
nước của KTNN trong thời gian qua: những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, khó khăn còn gặp phải,
ban đề tài đi vào phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó để tìm ra giải pháp nhằm tổ chức kiểm toán
đánh giá việc thực hiện đề án tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong yêu cầu đổi mới và nâng cao
hiệu quả công tác quản lý kinh tế của nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, ban đề tài còn đưa ra
các kiến nghị với Chính phủ, thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước để tạo điều kiện thực
hiện các giải pháp được đề cập./.
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B07.2014
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN KIỂM
TOÁN PHỐI HỢP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Khánh Hòa
Phó chủ nhiệm: Ths. Huỳnh Hữu Thọ
Thư ký đề tài: Ths. Trần Minh Đức
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Phân tích, làm rõ các vấn đề lý luận về tổ chức đoàn kiểm toán và đoàn kiểm toán có quy mô tổ chức
lớn, nội dung, phạm vi kiểm toán rộng, cần phải có sự phối hợp giữa các đơn vị trong ngành trên cơ sở quy
chế tổ chức, quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán;
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức các cuộc kiểm toán có sự phối hợp của nhiều đơn vị
trong ngành những năm qua;
- Đề xuất các giải pháp về định hướng và cách thức tổ chức, quản lý hoạt động của các cuộc kiểm toán có
sự phối hợp giữa nhiều đơn vị trong ngành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động kiểm toán của KTNN
trong những năm tiếp theo, phù hợp với chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Lý luận và thực tiễn tổ chức các cuộc kiểm toán phối hợp của KTNN
Trước hết, đề tài đưa ra một số vấn đề về kiểm toán phối hợp như khái niệm kiểm toán phối hợp, phân
loại, đặc điểm của kiểm toán phối hợp. Sau đó, đề tài bàn về quy chế tổ chức hoạt động của đoàn KTNN,
quy trình KTNN, quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổng hợp, làm rõ những vấn đề chung và phân
tích những hạn chế, vướng mắc, bất cập của các quy chế, quy trình, quy định này đối với việc tổ chức cuộc
kiểm toán phối hợp.
Tiếp theo, đề tài làm rõ yêu cầu thực tiễn phải tổ chức các cuộc kiểm toán phối hợp đặt trong chiến lược
phát triển KTNN đến năm 2020 như các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề công tác quản lý
sử dụng tài chính công, tài sản công, kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia v.v. Bên cạnh đó, thực trạng
công tác tổ chức các đoàn kiểm toán phối hợp kiểm toán phối hợp của KTNN từ năm 2011-2015 cũng đã
được đưa ra phân tích: từ giai đoạn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm, xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng
thể, xây dựng kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán, thực hiện kiểm toán, soát xét chất lượng… các hạn
chế, bất cập của các cuộc kiểm toán phối hợp này cũng được làm rõ.
Chương 2: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức các cuộc kiểm toán phối hợp của KTNN
Xuất phát từ định hướng tổ chức các cuộc kiểm toán phối hợp, đề tài đưa ra đề xuất các giải pháp nhằm
hoàn thiện công tác tổ chứng các cuộc kiểm toán này như xây dựng và tổ chức đào tạo đề cương hướng dẫn
kiểm toán đối với cuộc kiểm toán phối hợp, xây dựng kế hoạch kiểm toán các cấp, thực hiện kiểm toán,
kiểm soát chất lượng kiểm toán, ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động đoàn kiểm toán phối hợp, lưu trữ
hồ sơ, và giải quyết kiến nghị, khiếu nại. Ngoài ra, đề tài còn đưa ra điều kiện để thực hiện các giải pháp
đó, đối với KTNN và cả đơn vị được kiểm toán./.
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CS01.2014
XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
KINH PHÍ ĐƯỢC CẤP BẰNG HIỆN VẬT TẠI CÁC ĐƠN VỊ
THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Dương Quang Chính
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành Ia
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán kinh phí được cấp bằng hiện
vật trong các đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng, đưa ra quy trình kiểm toán mang tính hướng dẫn, góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ia trong quản lý kinh phí cấp phát
bằng hiện vật tại các đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Tổng quan kinh phí được cấp bằng hiện vật của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng
và thực trạng xác định nội dung, phương pháp kiểm toán kinh phí được cấp bằng hiện vật
Trong chương 1, đề tài đưa ra một số vấn đề lý luận về kinh phí được cấp bằng hiện vật của các đơn vị
dự toán thuộc Bộ Quốc phòng như khái niệm, đặc điểm, phân loại, sự cần thiết phải thực hiện cấp kinh phí
bằng hiện vật và các loại nguồn đảm bảo kinh phí được cấp bằng hiện vật. Tiếp theo, đề tài khái quát quy
trình quản lý kinh phí được cấp bằng hiện vật của các đơn vị dự toán trong Bộ Quốc phòng: từ lập, thẩm
định và phân bổ dự toán đến cấp phát kinh phí và các thực trạng xác định nội dung, phương pháp kiểm toán
kinh phí được cấp bằng hiện vật. Ban đề tài phân tích rõ nguyên nhân của các tồn tại chủ yếu về cấp phát
và quyết toán kinh phí được cấp bằng hiện vật được phát hiện qua kiểm toán và kết quả xử lý tài chính liên
quan đến kiểm toán kinh phí cấp bằng hiện vật.
Chương 2: Xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán kinh phí được cấp bằng hiện vật tại các
đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng
Trước hết, đề tài nêu ra những nguyên tắc, yêu cầu trong việc xác định nội dung, phương pháp kiểm toán
kinh phí được cấp bằng hiện vật tại các đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng. Tiếp theo, đề tài đi vào xác
định mục tiêu, đối tượng, phạm vi kiểm toán và nội dung, phương pháp kiểm toán. Từ đó, đề tài đã tập trung
giải quyết được các vấn đề vướng mắc khi các đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán tại các đơn vị thuộc Bộ
Quốc phòng, xây dựng chi tiết phương pháp và nội dung kiểm toán cho các loại hiện vật được cấp phát và
sử dụng như vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định và các loại khác./.
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CS02.2014
XÂY DỰNG NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN
VIỆC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG
LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Văn Chương
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành Ib
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Tổng quan một số vấn đề về hoạt động thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lực lượng công an
nhân dân;
- Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lực lượng công an nhân dân; cách thức
kiểm toán hiện nay của KTNN đối với nội dung trên và những hạn chế, tồn tại;
- Đề xuất giải pháp và xây dựng nội dung, phương pháp kiểm toán việc thu, quản lý và sử dụng phí, lệ
phí trong lực lượng công an nhân dân của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1:Tổng quan về hoạt động thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lực lượng công an nhân
dân
Đề tài đề cập đến những vấn đề cơ bản như khái niệm, phân loại phí, lệ phí; các khoản phí và lệ phí trong
lực lượng công an nhân dân và vai trò của chúng đối với nền kinh tế. Tiếp theo, đề tài nói về hoạt động thu,
quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trong lực lượng công an nhân dân: công tác quản lý thu tại Sở Tài
chính tỉnh, thành phố, tại Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố, tại công an tỉnh thành phố và chế độ sử dụng
các khoản thu này. Ngoài ra, đề tài còn đề cập đến tình hình thực hiện miễn giảm lệ phí và điều hòa số tiền
phí, lệ phí.
Chương 2: Đề xuất xây dựng nội dung, phương pháp kiểm toán việc thu, quản lý và sử dụng phí, lệ
phí trong lực lượng công an nhân dân
Trong chương 2, đề tài đưa ra sự cần thiết phải xây dựng nội dung, phương pháp kiểm toán việc thu,
quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trong lực lượng công an nhân dân; sơ lược về nội dung và kết quả
kiểm toán các hoạt động này của KTNN từ trước đến nay và đưa ra định hướng hoàn thiện công tác kiểm
toán quản lý phí, lệ phí. Đề tài còn đưa ra những giải pháp cụ thể để xây dựng nội dung, phương pháp kiểm
toán quản lý phí, lệ phí trong lực lượng công an nhân dân./.

346 Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

CS03.2014
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
TÀI CHÍNH TRONG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH, TIỀN VÀ
TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC BỘ, NGÀNH CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Kiều Thu
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành III
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến kiến nghị về xử lý tài chính từ thực tiễn hoạt động kiểm
toán;
- Phân tích, đánh giá thực trạng kiến nghị về xử lý tài chính trong các cuộc kiểm toán ngân sách Bộ,
ngành và kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị của KTNN;
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện các kiến nghị về xử lý tài chính trong các báo cáo kiểm toán ngân sách,
tiền và tài sản nhà nước của các Bộ, ngành nhằm đảm bảo thống nhất, phù hợp với chính sách, chế độ tài
chính và chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành có liên quan, từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ thực hiện
kiến nghị kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Một số khái niệm liên quan đến các kiến nghị về xử lý tài chính tại các đơn vị thuộc Bộ,
ngành
Trong chương 1, đề tài hệ thống lại những khái niệm có liên quan đến kiến nghị xử lý tài chính tại các
đơn vị thuộc Bộ, ngành như các loại đơn vị thuộc Bộ, ngành, một số chỉ tiêu có tính trọng yếu trên báo cáo
tài chính, báo cáo quyết toán của đơn vị thuộc Bộ, ngành thường được KTNN kiến nghị xử lý tài chính và
những nội dung cơ bản về kiến nghị xử lý tài chính.
Chương 2: Thực trạng kiến nghị về xử lý tài chính đối với các báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và
tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành
Đề tài mô tả và phân tích thực trạng kiến nghị về xử lý tài chính đối với các báo cáo kiểm toán ngân sách,
tiền và tài sản nhà nước tại các Bộ ngành trong giai đoạn 2010- 2012, chia ra cụ thể đối với hoạt động thu,
chi sự nghiệp, lĩnh vực chi đầu tư xây dựng và lĩnh vực chi thường xuyên. Ban đề tài còn làm rõ một số vấn
đề tồn tại khi đưa ra các kiến nghị xử lý tài chính đối với các báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản
nhà nước tại các Bộ, ngành và nguyên nhân của những tồn tại đó.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện các kiến nghị kiểm toán xử lý tài chính trong kiểm toán ngân
sách, tiền và tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành
Đề tài đưa ra giải pháp hoàn thiện các kiến nghị về xử lý tài chính trong kiểm toán ngân sách, tiền và tài
sản nhà nước tại các đơn vị thuộc khối Bộ, ngành của KTNN, bao gồm giải pháp về công tác quản lý và giải
pháp về công tác thực hiện kiểm toán cùng với điều kiện thực hiện giải pháp đó. Ban đề tài còn xây dựng
được bảng hướng dẫn thống nhất các kiến nghị về xử lý tài chính trong kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản
nhà nước tại các đơn vị thuộc khối Bộ, ngành của KTNN./.
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CS04.2014
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
HỒ SƠ TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đinh Thế Anh
Đơn vị chủ trì: KTNN Chuyên ngành V
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hồ sơ tín dụng;
- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm toán hồ sơ tín dụng của KTNN tại các NHTM nhà nước;
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và số lượng trong việc kiểm toán các hồ sơ tín dụng
(Hồ sơ cho vay) của các đoàn kiểm toán thuộc KTNN tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, đề tài gồm 2 Chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những lý luận cơ bản về hồ sơ tín dụng và thực trạng hoạt động kiểm toán hồ sơ tín dụng
của KTNN tại các ngân hàng thương mại nhà nước
Đề tài làm rõ những khái niệm cơ bản về ngân hàng thương mại Nhà nước và tín dụng ngân hàng, nêu
rõ những đặc điểm, vai trò của hồ sơ tín dụng và sự cần thiết kiểm toán hồ sơ tín dụng của các ngân hàng
thương mại Nhà nước. Tiếp theo, đề tài đưa ra những thực trạng về hoạt động kiểm toán hồ sơ tín dụng của
KTNN tại các ngân hàng thương mại Nhà nước, trong đó phân tích rõ những tồn tại, hạn chế trong việc
kiểm toán hồ sơ tín dụng tại các Đoàn kiểm toán.
Chương 2: Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm
toán hồ sơ tín dụng của KTNN tại các ngân hàng thương mại Nhà nước
Chương 2 lý giải những nguyên nhân của các tồn tại trong hoạt động kiểm toán hồ sơ tín dụng, cả
nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, đồng thời đưa ra những giải pháp để nâng cao chất
lượng kiểm toán. Một số những giải pháp được đưa ra là hoàn thiện công tác chuẩn bị, lập kế hoạch kiểm
toán; Hoàn thiện về nội dung, phương pháp kiểm toán hồ sơ tín dụng và Hoàn thiện các văn bản pháp luật,
quy trình kiểm toán và công tác điều hành. Ngoài ra, ban đề tài còn đưa ra các kiến nghị cho KTNN nói
chung, KTNN Chuyên ngành VII nói riêng và cả các Đoàn kiểm toán, đơn vị được kiểm toán để đưa các
giải pháp vào thực hiện./.
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CS05.2014
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIÊM TOÁN CHI PHÍ THIẾT
BỊ TRONG KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Anh Tú
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá thực trạng kiểm toán chi phí thiết bị trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán
nhà nước.
- Đề xuất mốt số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán chi phí thiết bị trong kiểm
toán dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, đề tài gồm 2 Chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Thực trạng chất lượng kiểm toán chi phí thiết bị trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2009-2013
Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng kiểm toán chi phí thiết bị của Kiểm toán nhà nước và
đánh giá thực trạng về kiểm toán chi phí thiết bị đối với dự án đầu tư xây dựng của KTNN, trong đó phân
tích những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm toán chi phí thiết bị tương ứng với
từng bước của quy trình kiểm toán. Đề tài cũng phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế như: Quy
trình kiểm toán; yếu tố con người; yếu tố về phương tiện, trang thiết bị phục vụ quá trình kiểm toán; và các
nguyên nhân bên ngoài.
Chương 2: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán chi phí thiết bị trong kiểm toán dự
án đầu tư xây dựng của Kiểm toán nhà nước
Trên cơ sở phân tích hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm
toán chi phí thiết bị trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng, đề tài đã đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng
cao chất lượng kiểm toán chi phí thiết bị trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán nhà nước,
bao gồm: nâng cao vai trò, địa vị pháp lý của KTNN: xây dựng Sổ tay hướng dẫn hoặc quy trình kiểm toán
việc đầu tư, mua sắm thiết bị (gồm 2 bước: chuẩn bị kiểm toán và thực hiện kiểm toán); chỉnh sửa quy định
về đầu tư mua sắm thiết bị tại các văn bản quản lý nhà nước hiện hành; tăng cường sự phối hợp với cơ quan
hải quan; hoàn thiện tổ chức, bộ máy thực hiện công tác kiểm toán; nâng cao chất lượng tuyển dụng, đạo
đức nghề nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ của KTV…/.
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CS06.2014
HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BẢO
TOÀN VỐN, HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG CỦA CÁC DNNN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Kim Tuyến
Đơn vị chủ trì: Vụ chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán
Kết quả: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu:
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về vốn, quản lý và sử dụng vốn, các chỉ tiêu đánh giá mức độ bảo toàn
vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đánh giá mức độ bảo toàn vốn và hiệu quả kinh doanh tại một số công ty được Kiểm toán nhà nước
thực hiện kiểm toán.
- Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn vốn, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững của
các DNNN do KTNN thực hiện kiểm toán.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc xác lập tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn vốn, hiệu quả kinh
doanh và phát triển bền vững của doanh nghiệp
Trước hết, đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về vốn và bảo toàn vốn. Ban đề tài lựa chọn cách
tiếp cận nghiên cứu vốn theo công dụng kinh tế của vốn gồm vốn cố định và vốn lưu động và nghiên cứu
các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động. Liên quan đến vấn đề phát triển bền
vững, ban đề tài đã nghiên cứu 03 bộ tiêu chí phổ biến trên thế giới được sử dụng để đánh giá một cách toàn
diện khía cạnh phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bao gồm bộ
tiêu chí phát triển bền vững Down Jones được công bố vào năm 1999; Bộ tiêu chí của tổ chức Sáng kiến
báo cáo toàn cầu (GRI: Global Reporting Initiative, 2002) và Bộ tiêu chí trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
(CSR). Ngoài ra, ban đề tài còn phân tích các yếu tố tác động đến mức độ bảo toàn vốn của doanh nghiệp
như: trạng thái phát triển kinh tế, cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế của nhà nước, sức mua của thị
trường, thị trường tài chính, mức độ lạm phát, rủi ro trong kinh doanh; Xác định nhu cầu vốn và sử dụng
vốn kinh doanh, yếu tố chi phí; Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành sản xuất kinh doanh, lựa chọn phương
án đầu tư, năng lực quản lý của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng xác lập và vận dụng tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn vốn, hiệu quả kinh
doanh và phát triển bền vững trong kiểm toán DNNN
Chương 2 của đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng việc xác lập các tiêu chí đánh giá mức độ
bảo toàn vốn, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững của 03 doanh nghiệp mang tính đặc thù cho các
loại hình sản xuất như: Tổng công ty cà phê (sản xuất nông nghiệp), Tổng công ty xây dựng 319 (xây dựng)
và Tập đoàn dệt may (sản xuất công nghiệp may mặc). Với nguồn tài liệu phong phú, ban đề tài đã đi sâu
phân tích đánh giá các kết quả kiểm toán đã đạt được về mức độ bảo toàn vốn, hiệu quả kinh doanh và phát
triển bền vững của từng doanh nghiệp được chọn mẫu. Từ đó xem xét các kết quả đã đạt được đồng thời
nêu bật những tồn tại hạn chế khi thực hiện kiểm toán các DNNN của KTNN.
Chương 3: Hoàn thiện tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn vốn, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền
vững của các DNNN do KTNN thực hiện kiểm toán
Đề tài đưa ra định hướng trong việc hoàn thiện các tiêu chí đánh giá: phải được xây dựng và thiết lập từ góc
độ của chủ sở hữu với tư cách là nhà đầu tư vào doanh nghiệp; phải được xây dựng để có thể đo lường được
mức độ đóng góp của người đại diện thực hiện quyền chủ sở hữu đối với kết quả hoạt động mà doanh nghiệp
đạt được so với mục tiêu đề ra; và không thay thế hoàn toàn được việc thanh tra, kiểm tra và hoạt động kiểm
toán khác. Từ định hướng đó, đề tài đưa ra các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn vốn,
hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững của các DNNN được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán./.
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CS07.2014
XÂY DỰNG QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ THẢO BÁO CÁO
KIỂM TOÁN CỦA HỘI ĐỒNG CẤP VỤ
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lại Xuân Nghị
Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu thực tiễn công tác thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán cấp vụ qua việc thực hiện kế hoạch
kiểm toán, hồ sơ mẫu biểu kiểm toán, quy trình thực hiện tại đơn vị, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán
- Đề xuất quy trình thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán cấp Vụ của Kiểm toán nhà nước.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Thực trạng thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán của hội đồng thẩm định cấp Vụ
Xuất phát từ khái niệm, nội dung cơ bản của báo cáo kiểm toán và một số đặc trưng của báo cáo kiểm
toán như: báo cáo kiểm toán gắn liền với cuộc kiểm toán cụ thể; báo cáo kiểm toán phải có ý kiến giải trình
về tình hình tài chính, tính kinh tế, hiệu quả, tiết kiệm của đơn vị, tổ chức được kiểm toán; báo cáo kiểm
toán có mục tiêu tư vấn thể hiện thông qua các kiến nghị; báo cáo kiểm toán phải được công bố công khai
theo quy định, đề tài xác định ý nghĩa quan trọng của việc thẩm định Dự thảo Báo cáo kiểm toán để đảm
bảo chất lượng báo cáo kiểm toán.
Tiếp theo, đề tài mô tả thực trạng về văn bản quy định liên quan đến công tác thẩm định dự thảo báo
cáo kiểm toán và hồ sơ mẫu biểu phục vụ công tác thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán. Đề tài phân tích
những kết quả đạt được và hạn chế của công tác thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán của hội đồng cấp vụ
và nguyên nhân của những hạn chế đó.
Chương 2: Xây dựng quy trình thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán của hội đồng thẩm định cấp Vụ
Trước hết, đề tài nêu rõ quan điểm xây dựng quy trình thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán của Hội
đồng thẩm định cấp vụ là: đề cao vai trò của thủ trưởng đơn vị và gắn với trách nhiệm quản lý, điều hành
và kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, KTV trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của hội đồng cấp Vụ trong việc thẩm định báo cáo kiểm toán; đảm
bảo cải cách hành chính, nâng cao về chất lượng, hết sức coi trọng về chất lượng, tinh gọn về bộ máy, tiết
kiệm kinh phí, hoạt động hiệu quả; Thực hiện công khai, minh bạch trong kết quả kiểm toán, phải họp bàn
và thông qua lãnh đạo và cấp ủy đơn vị trước khi trình lãnh đạo KTNN phụ trách phê duyệt; đảm bảo Dự
thảo Báo cáo kiểm toán phải được lập ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
Trên cơ sở đó, đề tài xác định Quy trình thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán hội đồng cấp vụ bao gồm
6 bước và phân tích rõ nội dung 6 bước đó và đưa ra 02 Mẫu biểu mang tính khoa học và công nghệ, được
thực hiện theo một trình tự nhất địnhmà không thể hoán đổi nhau trong quá trình thực hiện; đồng thời quá
trình thực hiện các bước trong Quy trình có mối quan hệ mật thiết với nhau, hoàn thành bước trước là tiền
đề cho việc thực hiện bước sau, mặt khác bước sau lại bổ sung cho bước trước.Ngoài ra, đề tài còn nêu ra
điều kiện, giải pháp xây dựng Quy trình thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán như hoàn thiện các văn bản
pháp lý về Quy trình thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán của Hội đồng cấp vụ; tăng cường phối hợp giữa
Hội đồng thẩm định cấp vụ và Đoàn kiểm toán trong trao đổi thông tin; thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm
toán nâng cao trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng trong việc lập, trình duyệt và
phát hành BCKT./.
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CS08.2014
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thị Hoàng Liên
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ & KSCLKT
Kết quả: Xuất sắc

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ những vấn đề lý luận về hệ thống đo lường hoạt động của Kiểm toán nhà nước;
- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của Kiểm toán nhà nước và việc đo lường hoạt động của
KTNN.
- Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống hoạt động của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng hệ thống đo lường hoạt động của KTNN
Xuất phát từ khái niệm, vai trò và cấu trúc của khung đo lường hoạt động của IDI-INTOSAI (PMF), đề
tài nêu ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống đo lường hoạt động của KTNN Việt Nam như
pháp luật về kiểm toán và môi trường hoạt động của KTNN, yêu cầu trong quản lý hoạt động kiểm toán và
năng lực của KTNN và năng lực đánh giá hoạt động của KTNN, quan điểm của lãnh đạo KTNN các cấp.
Đề tài còn nêu ra thực trạng đo lường hoạt động của KTNN Việt Nam, đồng thời nêu những kinh nghiệm
về xây dựng và vận hành hệ thống đo lường hoạt động của một số cơ quan KTNN để đưa ra những bài học
cho KTNN Việt Nam.
Chương 2: Định hướng và giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống đo lường hoạt động của
KTNN
Đề tài đi sâu vào đưa ra định hướng và giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng hệ thống đo lường hoạt
động của KTNN. Xuất phát từ sự cần thiết phải xây dựng hệ thống đo lường hoạt động và các khó khăn,
thách thức khi tiến hành xây dựng và vận hành hệ thống đo lường hoạt động của KTNN theo SAI PMF, đề
tài đưa ra nội dung và giải pháp xây dựng hệ thống đo lường hoạt động của KTNN. Ngoài ra, đề tài còn nêu
ra các kiến nghị về điều kiện để thực hiện các giải pháp đó như hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên
quan, cam kết của lãnh đạo KTNN và kiến nghị về nguồn lực để thực hiện các giải pháp đó./.
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CS11.2014
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ẢO HÓA TRUNG TÂM TÍCH
HỢP DỮ LIỆU CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Quang
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về công nghệ ảo hóa;
- Phân tích, đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin của KTNN;
- Đề xuất mô hình tổng thể hệ thống mạng ứng dụng công nghệ ảo hóa tại TTTHDL (Datacenter) KTNN
phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng,
yêu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của KTNN trong thời gian tới.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công nghệ ảo hóa
Trong chương 1, đề tài đã khái quát về xu hướng xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cùng
với mục đích và sự cần thiết phải sử dụng công nghệ ảo hóa. Tiếp theo đó, các công nghệ ảo hóa hạ tầng
mạng và ảo hóa hệ thống được mô tả và phân tích, nhằm giúp người đọc có một cái nhìn sơ bộ về công nghệ
này, cũng như những ưu- khuyết điểm của từng công nghệ.
Chương 2: Thực trạng và định hướng giải pháp ảo hóa trung tâm tích hợp dữ liệu KTNN
Trong chương 2, đề tài bắt đầu từ phân tích thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin của KTNN (tại
KTNN Trung ương và KTNN khu vực), đồng thời đưa ra đánh giá về hạ tầng, ứng dụng phần mềm và nhân
lực CNTT của KTNN. Dựa vào đó, ban đề tài đưa ra những định hướng, giải pháp ảo hóa Trung tâm tích
hợp dữ liệu KTNN: bao gồm đề xuất mô hình tổng thể hệ thống mạng ứng dụng công nghệ ảo hóa, phân
tích các yêu cầu chung khi xây dựng hệ thống mạng, mô hình tổng thể hệ thống mạng, mô hình tổng thể hệ
thống bảo mật, mô hình thiết kế tổng thể hệ thống máy chủ, lưu trữ, sao lưu và giải pháp kết nối mạng đến
các đơn vị trực thuộc KTNN./.
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CS12.2014
HOÀN THIỆN NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN
CHUYÊN ĐỀ MIỄN, GIẢM, GIÃN, HOÀN, XÓA NỢ THUẾ TẠI
CÁC CUỘC KIỂM TOÁN DO KTNN KHU VỰC THỰC HIỆN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Huỳnh Ngọc Quang
Đơn vị chủ trì: KTNN Khu vực III
Kết quả: Đạt
Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số vấn đề cơ bản về hướng dẫn kiểm toán việc chấp hành miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa
nợ thuế.
- Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng Hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa
nợ thuế tại các cuộc kiểm toán do KTNN khu vực thực hiện.
- Đề xuất nội dung, phương pháp kiểm toán, hoàn thiện Hướng dẫn kiểm toán miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa
nợ thuế và các giải pháp hoàn thiện nội dung hướng dẫn kiểm toán chuyên đề miễn, giảm, giãn, hoàn, xóa nợ thuế.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nội dung Hướng dẫn kiểm toán việc chấp hành miễn, giảm, gia
hạn, hoàn, xóa nợ thuế
Trong chương 1, đề tài điểm qua về kiểm toán chuyên đề (khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương pháp,
mục tiêu và mối quan hệ giữa kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong
một cuộc kiểm toán chuyên đề). Tiếp theo, đề tài khái quát về các trường hợp miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa
nợ thuế hiện hành (theo Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Quản lý thuế và theo các Nghị
quyết, Quyết định của Quốc hội và Chính phủ) và quyền, nghĩa vụ thực hiện miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa
nợ thuế đối với doanh nghiệp và với cơ quan thuế. Từ đó, đề tài đi vào mô tả tổ chức kiểm toán chuyên đề
miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ thuế. Ban đề tài đưa ra những điểm chính của hướng dẫn thực hiện kiểm
toán chuyên đề miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ thuế: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi (bao gồm tài liệu, thời
kỳ, đơn vị kiểm toán, đơn vị đối chiếu), nội dung kiểm toán, chọn mẫu hồ sơ, các biểu mẫu yêu cầu cung cấp
số liệu, kết quả kiểm toán và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ thuế.
Chương 2: Thực trạng áp dụng Hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ
thuế tại các cuộc kiểm toán do KTNN khu vực thực hiện.
Trong chương 2, đề tài đưa ra tổng quan về tình hình miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ thuế của cơ quan
thuế tại các tỉnh, địa phương. Theo thống kê của TCT, đến hết ngày 31/5/2014, nợ thuế của các DN là 68.500
tỉ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm 2013, nợ khó thu chiếm tới 16,8%, nợ chờ xử lý chiếm 5,4% . Tuy nhiên
công tác xoá nợ thuế thận trọng, số thuế đã xóa nợ ít, do quy định điều kiện xoá nợ quá phức tạp. Tổ chức
quản lý miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ thuế tại cơ quan thuế được quản lý bằng luật quản lý thuế 2006,
sửa đổi năm 2012, Luật thuế, phí, thu khác... sử dụng biện pháp hành chính và các kỹ thuật tập hợp các tờ
khai, chứng từ, hồ sơ, tài liệu để tính toán số thuế phải nộp, miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xoá nợ thông qua
chương trình đăng ký thuế, VAT, quản lý nợ... và lập báo cáo theo biểu mẫu thống kê thuế. Mô hình quản lý
này vẫn còn nhiều kẽ hở cần phải khắc phục. Tiếp theo, đề tài phân tích ưu, nhược của nội dung Hướng kiểm
toán miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ thuế hiện hành và phân tích thực trạng áp dụng Hướng dẫn kiểm toán
miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ thuế của KTNN khu vực: các kết quả đạt được và tồn tại cần khắc phục.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện nội dung Hướng kiểm toán chuyên đề miễn, giảm, gia hạn, hoàn,
xóa nợ thuế tại các cuộc kiểm toán do KTNN khu vực thực hiện
Đề tài đưa ra những giải pháp hoàn thiện Hướng dẫn về mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán về thực
hiện các giai đoạn của qui trình kiểm toán và thực hiện kiểm toán hoạt động đặc biệt là kiểm toán tính hiệu lực,
hiệu quả trong miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ thuế. Hoàn thiện về mặt nội dung, mục tiêu, đối tượng, phạm
vi kiểm toán và xây dựng các bước thực hiện kiểm toán, từ chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập báo
cáo kiểm toán. Đề tài còn đưa ra những kiến nghị với đối với Nhà nước nói chung (Quốc hội, Chính phủ, Bộ, địa
phương) và KTNN nói riêng để nâng cao tính hiệu quả của công tác miễn, giảm, gia hạn, hoàn, xóa nợ thuế./.
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B05.2015
HOÀN THIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO
TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN
Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Phan Duy Minh
Ths. Trần Quang Huy
Thư ký đề tài: TS. Nguyễn Hữu Hiểu
Đơn vị chủ trì: Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
Kết quả: Khá
Mục tiêu nghiên cứu:
- Phân tích, đánh giá thực trạng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng KTV của
KTNN hiện nay, đánh giá ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của chúng, đối chiếu với yêu cầu về tiêu
chuẩn kiến thức, kỹ năng của KTVNN theo quy định của Luật KTNN cũng như nhu cầu thực tế của chính
đội ngũ KTV, tham khảo kinh nghiệm xây dựng chương trình và tổ chức công tác đào tạo của một số SAI
trên thế giới;
- Đề xuất hệ thống chương trình và các giải pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với KTVNN một cách
thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế phát triển của ngành trong thời gian tới.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Thực trạng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên Nhà nước
của KTNN
Trong chương 1, đề tài nêu ra thực trạng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng KTVNN
của KTNN từ khi thành lập đến nay. Trong đó, ban đề tài khái quát về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
kiểm toán viên của KTNN, thực trạng và tình hình chương trình, tổ chức đào tạo KTVNN và đưa ra những
đánh giá xác đáng về ưu nhược điểm của các chương trình, cách thức đào tạo hiện tại.
Chương 2: Chương trình đào tạo của cơ quan Kiểm toán tối cao một số nước và những vấn đề rút
ra cho KTNN Việt Nam
Đề tài mô tả một số chương trình đào tạo của các cơ quan kiểm toán tối cao như chương trình đào tạo
của Ủy ban thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc, chương trình đào tạo của Ủy ban KTNN Philipines, chương
trình đào tạo của Học viện kiểm toán Quốc gia Malaysia. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để xây
dựng chương trình và tổ chức đào tạo KTV NN Việt Nam.
Chương 3: Hoàn thiện xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho kiểm toán viên nhà nước
Chương 3 đưa ra định hướng hoàn thiện xây dựng chương trình đào tạo, các nguyên tắc hoàn thiện
chương trình, các yêu cầu về tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng của các ngạch KTV NN và dựa trên đó, xây
dựng chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên nhà nước. Chương trình được chia làm 2 phân
hệ: Phân hệ I- Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghề và Phân hệ II- Các chương trình bồi dưỡng công
chức. Ban đề tài còn đưa ra những nguyên tắc thực hiện chương trình gồm có nguyên tắc phân bổ thời gian,
nguyên tắc đảm bảo đúng đối tượng đào tạo theo yêu cầu của chương trình và nguyên tắc tổ chức đào tạo.
Chương 4: Hoàn thiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước
Trước hết, đề tài đặt ra những quan điểm và định hướng đào tạo bồi dưỡng, và dựa trên đó tổ chức biên
soạn tài liệu cho các chương trình bồi dưỡng KTVNN, Chương trình đào tạo các ngạch KTV và Chương
trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán từng lĩnh vực. Ban đề tài đưa ra 4 nhóm giải pháp chính để hoàn thiện tổ
chức đào tạo, gồm: Tăng cường xây dựng và trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi dưỡng; Xây dựng
và phát triển đội ngũ giảng viên; Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các khóa học và Giải pháp về
xây dựng quy chế đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, ban đề tài còn đưa ra các điều kiện để thực hiện những giải
pháp này./.
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CS01.2015
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM VỀ LĨNH VỰC
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA KTNN
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Cẩm Tú
Ths. Chu Thị Kim Dung
Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến công tác tổng hợp kết quả kiểm toán năm về lĩnh vực
NSĐP của KTNN; thực trạng công tác tổng hợp kết quả kiểm toán đối với lĩnh vực NSĐP trong những năm
qua.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện về cách thức tổ chức, phương pháp thực hiện việc tổng hợp kết quả
kiểm toán trong lĩnh vực NSĐP trong những năm tiếp theo.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề về tổng hợp kết quả kiểm toán năm và thực trạng công tác tổng hợp kết quả
kiểm toán năm trong lĩnh vực ngân sách địa phương của KTNN
Đề tài làm rõ một số vấn đề cơ bản về báo cáo kiểm toán như khái niệm báo cáo kiểm toán, yêu cầu đối
với báo cáo kiểm toán năm của KTNN và đơn vị phụ trách tổng hợp kết quả kiểm toán năm. Tiếp theo,
đưa ra những vấn đề về tổng hợp kết quả kiểm toán năm trong những năm qua như yêu cầu đối với công
tác tổng hợp kết quả kiểm toán năm, các quy định, quy trình, hướng dẫn tổng hợp kết quả kiểm toán năm
và cách thức tổ chức tổng hợp kết quả kiểm toán năm lĩnh vực NSĐP trong các năm qua. Đề tài còn đưa ra
thực trạng những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập của công tác này.
Chương 2: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổng hợp kết quả kiểm toán năm đối với lĩnh vực
ngân sách địa phương của KTNN
Đề tài đưa ra phương hướng hoàn thiện công tác tổng hợp kết quả kiểm toán đối với lĩnh vực ngân sách
địa phương của KTNN, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác này. Một số giải pháp được đưa ra
là: hoàn thiện, chính sửa mẫu biểu báo cáo kiểm toán quyết toán NSĐP, Hoàn thiện tổ chức công tác tổng
hợp kết quả kiểm toán; Nâng cao chất lượng, số lượng thông tin trình bày trên báo cáo kiểm toán NSĐP của
KTNN khu vực; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực NSĐP; Thường
xuyên và coi trọng việc rà soát các chỉ tiêu tổng hợp để kịp thời cập nhật, bổ sung các chỉ tiêu, phát hiện
kiểm toán mới trong năm của các Đoàn kiểm toán, điều chỉnh các chỉ tiêu tổng hợp chưa phù hợp; Tăng
cường sự phối hợp giữa Vụ tổng hợp và các Kiểm toán nhà nước khu vực và Bổ sung nhân lực, đào tạo đội
ngũ cán bộ thực hiện công tác tổng hợp kết quả kiểm toán./.
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CS02.2015
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
THANH TRA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Anh Phương
Ths. Nguyễn Thu Bảo
Đơn vị chủ trì: Thanh tra Kiểm toán nhà nước
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu các nguyên lý cơ bản và pháp lý về công tác thanh tra cũng như thực tiễn hoạt động công
tác thanh tra của Thanh tra KTNN trong thời gian qua.
- Đánh giá về thực trạng, khó khăn, thách thức trong hoạt động thanh tra của Thanh tra KTNN hiện nay.
- Đề xuất phương hướng, nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng và hiệu
quả công tác thanh tra của KTNN.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Thực trạng hoạt động thanh tra của Thanh tra KTNN
Đầu tiên, ban đề tài làm rõ những vấn đề lý luận chung về công tác thanh tra, cơ sở pháp lý về hoạt động
thanh tra của KTNN và hiệu quả hoạt động thanh tra. Tiếp theo, đề tài đưa ra những thực trạng hoạt động
thanh tra của KTNN từ trước khi có luật KTNN (giai đoạn 1994-1997, 1997-2003 và 2004-2005) và sau khi
có Luật KTNN (giai đoạn 2006-2013 và giai đoạn 2013-2015), phân tích rõ các mặt về vai trò, chức năng,
nhiệm vụ của thanh tra KTNN, tổ chức hoạt động thanh tra và những kết quả, hạn chế đạt được. Ban đề tài
còn đưa ra kinh nghiệm của một số Bộ ngành về lĩnh vực thanh tra hành chính như Thanh tra Chính phủ,
Ngân hàng nhà nước và Bộ tài nguyên- môi trường.
Chương 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra KTNN
Trước hết, đề tài đưa ra những định hướng trong hoạt động thanh tra như rà soát chức năng, nhiệm vụ,
quy trình, quy chế về hoạt động của Thanh tra KTNN, đưa ra phương pháp thanh tra và phương pháp quản
lý, điều hành. Dựa trên định hướng đó, ban đề tài đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của
Thanh tra KTNN như Hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng phương pháp quản lý, điều hành hoạt động thanh
tra, Xây dựng phương pháp thanh tra, kiểm tra theo đặc thù của ngành; Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm
bảo về nhân sự và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức thanh tra KTNN và Hoàn thiện cơ chế phối hợp
giữa thanh tra KTNN với các đơn vị trực thuộc KTNN./.
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CS08.2015
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH KINH TẾ,
HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ TRONG KIỂM TOÁN TẬP ĐOÀN,
TỔNG CÔNG TY
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Kim Tuyến
Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Kết quả: Khá

Mục tiêu nghiên cứu:
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả
trong kiểm toán các Tập đoàn, Tổng Công ty.
- Phân tích, đánh giá thực trạng đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong kiểm toán các Tập đoàn,
Tổng Công ty do KTNN thực hiện.
- Xây dựng nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Tập đoàn
và Tổng công ty.
Nội dung nghiên cứu:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 2 chương, nội dung cụ thể các chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn xác lập nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực
và hiệu quả trong kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty
Trong Chương 1, đề tài phân tích cơ sở lý luận về nội dung và phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu
lực và hiệu quả trong thực hiện kiểm toán, về xác lập nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực
và hiệu quả trong kiểm toán các DNNN, cụ thể với từng loại hình doanh nghiệp. Tiếp theo, đề tài làm rõ
thực trạng việc xác lập nội dung và phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong kiểm toán
Tập đoàn, Tổng công ty, đi từ tổng quan đến các trường hợp cụ thể như đối với Tổng công ty Thép Việt
Nam, Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt. Qua đó, những hạn chế và nguyên nhân trong việc
xác lập nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong kiểm toán các Tập đoàn,
Tổng công ty Nhà nước được làm rõ.
Chương 2: Kiến nghị các giải pháp xác lập nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và
hiệu quả trong kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước
Sang chương 2, đề tài đưa ra những kiến nghị các giải pháp xác lập nội dung, phương pháp đánh giá
tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Các quan điểm định
hướng và nguyên tắc hoàn thiện phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực đã được nêu rõ, đó
là tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán và tuân thủ các quy
định pháp luật hiện hành có liên quan. Từ đó, những giải pháp được đề xuất để hoàn thiện nội dung, phương
pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, đề tài còn nêu ra điều kiện để thực hiện được
các kiến nghị đối với KTNN nói chung và với đơn vị được giao kiểm toán tập đoàn, tổng công ty Nhà nước
nói riêng. Các điều kiện đều rất thiết thực và có ý nghĩa cao để áp dụng trong thực tế./.

360 Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THEO CHỦ ĐỀ
STT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

Nghiên cứu về lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước
1

B03.1997 Xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước TS. Trần Đức Quế

2

B03.1999

Xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán
TS. Trần Đức Quế
ngân sách một Bộ

3

CS02.2000

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và kiểm
CN. Nguyễn Văn Kỷ
tra ngân sách cấp huyện

4

CS03.2000

Quy trình thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách
CN. Trần Quyết Thắng
một tỉnh

5

Nội dung và phương pháp kiểm toán việc sử dụng
CS09.2001 NSNN đối với đơn vị hành chính sự nghiệp các CN. Lê Quí Hưng
tỉnh.

6

B04.2002 Xây dựng quy trình kiểm toán ngân sách địa phương CN. Hoàng Ngọc Hài

7

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối
B09.2003 với các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện CN. Trịnh Ngọc Sơn
khoán chi.

8

Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán
CS06.2003 dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm CN. Nguyễn Văn Đức
toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

9

Vận dụng quy trình kiểm toán ngân sách địa phương
CS10.2003 vào kiểm toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế CN. Võ Huy Tính
tại địa phương

10

Định hướng và giải pháp đổi mới công tác kiểm
GS, TS. Vương Đình
B01.2004 toán Ngân sách nhà nước trong điều kiện thực hiện
Huệ
Luật NSNN sửa đổi

11

B06.2004

12

Thực trạng và giải pháp chống thất thu ngân sách
CS02.2004 trong hoạt động kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có CN. Lê Thanh Nhã
thu của KTNN các khu vực

13

Phương pháp luận và giải pháp xử lý, điều chỉnh
CS04.2004 Báo cáo quyết toán ngân sách theo số liệu kiểm CN. Trần Quyết Thắng
toán

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong quá trình
CN. Hà Ngọc Son
thẩm định dự toán Ngân sách nhà nước
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14

Ứng dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán
Ths. Nguyễn Thanh
CS09.2004 ngân sách vào kiểm toán báo cáo quyết toán ngân
Liêm
sách cấp huyện, cấp xã

15

Vận dụng các quy trình kiểm toán hiện hành trong
B02.2005 kiểm toán NSNN nhằm xác định tính đúng đắn, hợp CN. Hoàng Ngọc Hài
pháp của Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

16

Cơ sở lý luận và thực tiễn phân tích, đánh giá tính
GS, TS. Vương Đình
B06.2005 bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết
Huệ
toán NSNN

17

B06.2006 Tổ chức kiểm toán dự toán Ngân sách nhà nước

TS. Mai Vinh

18

B08.2006 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán thu NSNN

TS. Lê Huy Trọng

19

Định hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm
B09.2006 toán chi thường xuyên trong kiểm toán Ngân sách Ths. Vũ Văn Họa
nhà nước các cấp

20

B10.2006

21

Thực trạng và giải pháp đổi mới phương thức tổ
chức và quản lý hoạt động của đoàn kiểm toán
Ths. Dương Đình Ngọc
CS05.2006
trong kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN
khu vực

22

B02.2007

Đổi mới, hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán PGS, TS. Đinh Trọng
ngân sách địa phương
Hanh

23

B04.2007

Đổi mới hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán
TS. Mai Vinh
ngân sách Bộ , ngành

24

Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý và điều hành
CN. Nguyễn Thanh
CS04.2007 hoạt động của tổ kiểm toán trong kiểm toán ngân
Liêm
sách địa phương

25

Hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện
CS11.2007 kế hoạch kiểm toán các đơn vị dự toán cấp III trực CN. Đỗ Quang Hưng
thuộc Bộ, ngành

26

Tổ chức kiểm toán các khoản trợ giá, trợ cước của
CS14.2007 Kiểm toán Nhà nước khi kiểm toán báo cáo quyết CN. Nguyễn Công Vy
toán ngân sách địa phương

27

B04.2008

28

Hoàn thiện công tác tổ chức kiểm toán tổng hợp
CS02.2008 quyết toán ngân sách địa phương tại các cơ quan CN. Đỗ Tiến Dũng
quản lý tài chính cấp tỉnh

29

Hoàn thiện việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội
Ths. Nguyễn Thuận
CS08.2009 bộ trong lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm
Liên
toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp tỉnh
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Tổ chức kiểm toán các khoản vay nợ của Chính
Ths. Lê Đình Thăng
phủ.

Hoàn thiện phương pháp phân tích và đánh giá tổng PGS, TS. Đinh Trọng
quát trong kiểm toán ngân sách địa phương
Hanh
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30

B07.2010

Giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả pháp luật
CN. Lê Hoàng Quân
về thuế và quản lý thuế trong kiểm toán NSNN

31

B08.2010

Hoàn thiện công tác kiểm toán ngân sách xã,
Ths. Nguyễn Hồng Thái
phường, thị trấn

32

Trái phiếu Chính phủ, các vấn đề cơ bản trong lập
CS02.2011 kế hoạch kiểm toán chuyên đề phát hành quản lý CN. Nguyễn Văn Đạt
và sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ 2006 - 2009

33

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, trình
duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán ngân sách,
CS05.2011
Ths. Vũ Văn Sang
tiền và tài sản nhà nước địa phương của Kiểm toán
nhà nước Khu vực IX

34

Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng
kiểm toán thu ngân sách tại cục thuế trong cuộc
CS06.2011
Ths. Đặng Quang Trung
kiểm toán ngân sách tiền và tài sản nhà nước tại
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

35

CS10.2011

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán ngân
CN. Lê Văn Tổng
sách cấp Huyện

36

CS03.2012

Các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán tổng
Ths. Nguyễn Văn Hùng
hợp chi ngân sách địa phương

37

B01.2013

Tổ chức kiểm toán lồng ghép trong hoạt động kiểm
TS. Lê Đình Thăng
toán ngân sách địa phương

38

Một số giải pháp hoàn thiện các kiến nghị xử lý tài
Ths. Nguyễn Thị Kiều
CS03.2014 chính trong kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà
Thu
nước tại các Bộ, ngành của KTNN

39

Hoàn thiện nội dung hướng dẫn kiểm toán chuyên
CS12.2014 đề miễn, giảm, giãn, hoàn, xóa nợ thuế tại các cuộc Ths. Nguyễn Hữu Hiệp
kiểm toán do KTNN khu vực thực hiện

40

B01.2015

Xây dựng chương trình kiểm toán ngân sách địa Ths. Vũ Ngọc Tuấn
phương
Ths. Huỳnh Hữu Thọ

41

B08.2015

TS. Lê Đình Thăng
Ngân sách nhà nước năm 2014 dưới góc nhìn
Ths. Lăng Trịnh Mai
KTNN
Hương

42

CS09.2015

Hoàn thiện nội dung, phương pháp đánh giá tính
Ths. Đặng Hoàng Đạt
kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong kiểm toán NSĐP

43

CS11.2015

Vận dụng kỹ năng phân tích trong kiểm toán quyết
Ths. Trần Quang Huy
toán ngân sách Nhà nước

Nghiên cứu về lĩnh vực đầu tư- dự án, an ninh quốc phòng
44

B04.1997

Xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán
dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Bản tin đặc biệt

CN. Hoàng Ngọc Hài
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45

CS08.2000

46

Ứng dụng và hoàn thiện các phương pháp kiểm
CS07.2001 toán báo cáo tài chính đối với các đơn vị dự toán
An ninh quốc phòng

47

B07.2002

Xây dựng quy trình kiểm toán các chương trình
CN. Lê Hùng Minh
mục tiêu quốc gia

48

CS02.2002

Ứng dụng quy trình kiểm toán đầu tư dự án vào
CN. Đỗ Bá Khương
kiểm toán công trình, dự án địa phương.

49

CS03.2002

Xây dựng quy trình kiểm toán các công trình xây
CN. Phạm Khắc Xương
dựng cơ bản đang thi công

50

B04.2003

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm GS, TS. Vương Đình
toán dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn NSNN Huệ

51

Thực trạng về tham nhũng, lãng phí trong các
chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng
CN. Phạm Khắc Xương
CS09.2003
nguồn vốn NSNN và những giải pháp đặt ra đối với
KTNN

52

Thực trạng và giải pháp chống thất thoát ngân sách
B05.2004 trong hoạt động kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản CN. Lê Hùng Minh
của Kiểm toán nhà nước Việt Nam

53

Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm
CS05.2004 toán chi phí Ban quản lý dự án trong kiểm toán các CN. Phạm Khắc Xương
dự án đầu tư xây dựng cơ bản của KTNN

54

Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán
CS08.2004 công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng CN. Ngô Văn Quý
cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn NSNN

55

Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân
Ths. Nguyễn Kim
CS11.2005 thủ đối với các chương trình, dự án đầu tư bằng
Thanh
nguồn vốn NSNN

56

B11.2006

Tổ chức kiểm toán các dự án công nghệ thông tin
CN. Nguyễn Xuân Đồng
đầu tư bằng vốn Ngân sách nhà nước

57

CS05.2007

Thực trạng và giải pháp tổ chức kiểm toán đơn vị
dự toán cấp II thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

58

Hoàn thiện nội dung, quy trình kiểm toán đầu tư
B10.2008 xây dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách nhà
nước.

59

Định hướng và giải pháp triển khai công tác tiền
B12.2008 kiểm đối với các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Ths. Vũ Văn Họa
nhà nước.

364 Bản tin đặc biệt

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

Cơ sở lý luận và thực tiễn kiểm toán tuân thủ trong
CN. Trần Quốc Nam
đầu tư xây dựng
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60

Xây dựng trình tự và phương pháp kiểm tra khối
CS01.2008 lượng xây lắp trong kiểm toán dự án đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ thuật

61

Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán
CS04.2008 áp dụng trong cuộc kiểm toán mua sắm, quản lý và CN. Nguyễn Đình Tùng
sử dụng tài sản của Ban quản lý dự án.

62

Hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện
CN. Phạm Thị Linh
CS08.2008 kế hoạch kiểm toán chi tiết trong kiểm toán dự án
Tâm
đầu tư xây dựng.

63

Định hướng và giải pháp xây dựng quy trình kiểm
B04.2010 toán các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức
TS. Cao Tấn Khổng
EPC trọn gói

64

CS08.2010

Xây dựng quy trình quản lý đầu tư xây dựng tại
KTNN

Ths. Nguyễn Văn Giáp

65

CS04.2011

Thực trang và giải pháp kiểm toán dự án đầu tư
trong lĩnh vực quốc phòng

Ths. Trần Hải Đông

66

Nâng cao chất lượng kiểm toán công tác đền bù,
CS04.2012 giải phóng mặt bằng trong kiểm toán dự án đầu tư
xây dựng cơ bản

67

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán
CS05.2012 kinh phí mua sắm và quản lý, sử dụng hiện vật của CN. Nguyễn Văn Hảo
các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng

68

Hoàn thiện phương thức tổ chức thực hiện kiểm
toán chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và
B02.2013
bền vững tại các huyện nghèo theo nghị quyết
30A/2008/NQ-CP của Chính phủ

69

Xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán Chương
Ths. Vũ Khánh Toàn
B03.2013 trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn
Ths. Hà Thị Mỹ Dung
mới

70

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm
toán chuyên đề hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo
Ths. Nguyễn Trọng
CS01.2013
Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng
Khang
Chính phủ

71

CS04.2013

72

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh
B02.2014 giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Ths. Ngô Văn Quý
đầu tư dự án công trình giao thông

73

Xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán
CS01.2014 kinh phí được cấp bằng hiện vật tại các đơn vị
thuộc Bộ Quốc phòng

Tổ chức công tác kiểm toán dự án phát triển khu
đô thị do KTNN Việt Nam thực hiện

Bản tin đặc biệt

CN. Nguyễn Mạnh
Hoàng

CN. Vũ Trí Hiền

TS. Hoàng Quang Hàm

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

Ths. Dương Quang
Chính
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74

Xây dựng nội dung và phương pháp kiểm toán việc
CS02.2014 thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lực lượng CN. Phan Văn Chương
Công an nhân dân

75

CS05.2014

Nâng cao chât lượng kiểm toán chi phí thiết bị
Ths. Nguyễn Anh Tú
trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của KTNN

76

CS13.2014

Kiểm toán chuyên đề chương trình mục tiêu quốc
gia về giáo dục do KTNN khu vực thực hiện

Ths. Huỳnh Ngọc
Quang

77

B07.2015

Nội dung và phương pháp đánh giá tính kinh tế,
hiệu lực và hiệu quả trong kiểm toán đầu tư công

PGS, TS. Nguyễn Đình
Hòa

78

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chi đầu Ths. Nguyễn Hoàng
CS03.2015 tư xây dựng cơ bản trong các cuộc kiểm toán ngân Long KS. Trần Thị
sách địa phương
Phương
Nghiên cứu về lĩnh vực kiểm toán Doanh nghiệp nhà nước

79

CS06.2000

Ứng dụng quy trình kiểm toán DNNN vào kiểm CN. Phạm Thị Linh
toán doanh nghiệp xây lắp
Tâm

80

B02.2001

Ứng dụng và hoàn thiện các phương pháp kiểm
CN. Phan Văn Bích
toán

81

Cơ sở khoa học của việc phân tích tình hình kinh tế
Ths. Trương Thị Hương
CS03.2001 tài chính trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh
Giang
nghiệp nhà nước

82

CS01.2002

83

Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định phạm vi, nội
CS06.2004 dung, phương pháp, quy trình kiểm toán số dư đầu CN. Phí Công Hùng
năm trong báo cáo tài chính DNNN

84

CS09.2006

Thực trạng và giải pháp kiểm toán các ước tính kế
Ths. Hà Minh Tuấn
toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính DNNN

85

CS11.2006

Hoàn thiện kiểm toán doanh thu, chi phí và kết quả
CN. Phạm Khắc Xương
kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp

86

B03.2007

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong quá trình cổ
Ths. Trần Nhật Thành
phần hóa doanh nghiệp nhà nước

87

B07.2007

Kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp tổ
chức theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong CN. Phí Công Hùng
tập đoàn kinh tế nhà nước

88

B07.2009

Tổ chức kiểm toán các công ty cổ phần nhà nước
PGS, TS. Ngô Trí Tuệ
giữ cổ phần chi phối

89

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội
CS02.2013 dung, phương pháp kiểm toán đánh giá tình hình tái Ths. Lê Minh Nam
cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước

366 Bản tin đặc biệt

Phạm vi, đối tượng và nội dung kiểm toán DNNN
CN. Lê Thanh Nhã
trong cuộc kiểm toán ngân sách địa phương.
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Xây dựng nội dung và phương pháp đánh giá việc Ths. Nguyễn Hồng
thực hiện Đề án tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công Long
ty nhà nước
Ths. Lê Minh Nam
Ths. Trương Thị Hương
Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc chống Giang
chuyển giá tại Việt Nam
KS. Nguyễn Cao
Nguyên

91 B08.2014

92

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá mức độ bảo toàn
CS06.2014 vốn, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững Ths. Vũ Kim Tuyến
của các DNNN
Ths. Khương Tiến Hùng
Xây dựng chương trình kiểm toán tài chính Tập
Ths. Nguyễn Quang
đoàn, Tổng công ty Nhà nước
Huy

93 B06.2015

94

Ths. Phạm Thị Mỹ Châu
Nâng cao kỹ năng phân tích báo cáo tài chính phục
CS04.2015
Ths. Hoàng Thị Hương
vụ công tác kiểm toán ở các doanh nghiệp
Giang

95

Xây dựng tiêu chí kiểm toán tính hiệu lực đối với
CN. Đào Trọng Khánh
CS05.2015 công tác quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc
và CN. Chu Thanh Ngọc
doanh

96

Nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu Ths. Vũ Kim Tuyến
CS08.2015 lực và hiệu quả trong kiểm toán tập đoàn, tổng Ths. Nguyễn Quang
công ty
Huy
Nghiên cứu về lĩnh vực Ngân hàng- Bảo hiểm- Quỹ tài chính

97

B04.1999

Xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
CN. Phan Văn Bích
ngân hàng thương mại Việt Nam

98

CS12.2001

Kiểm toán nghiệp vụ cho vay trong hoạt động tín
CN. Phí Công Hùng
dụng của Ngân hàng thương mại quốc doanh

99

B04.2004

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm
CN. Phan Văn Bích
toán BCTC Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân
100 CS10.2005 thủ trong hoạt động của Ngân hàng chính sách xã CN. Đào Thị Thu Vĩnh
hội
101 CS07.2008

Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực
Ths. Đào Thị Thu Vĩnh
bảo hiểm nhân thọ.

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội
102 CS03.2013 dung, phương pháp kiểm toán đánh giá tình hình tái Ths. Đặng Thế Bình
cơ cấu các ngân hàng thương mại nhà nước
103 CS06.2013

Xây dựng quy trình kiểm toán công tác thu chi và
Ths. Phạm Thanh Sơn
quyết toán Quỹ BHXH

104 CS04.2014

Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán hồ sơ
Ths. Đinh Thế Anh
tín dụng tại các NHTM nhà nước
Bản tin đặc biệt
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Nghiên cứu về lĩnh vực triển khai các đề án tin học hóa các hoạt động của KTNN
105

B06.1999

Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
CN. Hà Ngọc Son
động của Kiểm toán nhà nước

106 CS07.2000

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các
CN. Nguyễn Hữu Thọ
môn học kiểm toán

107 CS01.2001

Ứng dụng tin học trong quản lý tài chính, kế toán
CN. Phạm Lệ Chi
tại cơ quan Kiểm toán nhà nước

108

B01.2002

Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính trong điều PGS, TS. Nguyễn Đình
kiện ứng dụng tin học.
Hựu

B10.2003

Phương hướng và giải pháp ứng dụng các phần
PGS, TS. Nguyễn Đình
mềm tin học vào hoạt động của kiểm toán của
Hựu
KTNN.

109

110 CS03.2003

Xây dựng phần mềm quản lý thư viện khoa học
Ths. Nguyễn Hữu Thọ
Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ KTNN.

111

B03.2004

Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp xây dựng
thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các TS. Đinh Trọng Hanh
hoạt động của KTNN

B08.2004

Định hướng và giải pháp xây dựng hệ quản lý cơ
sở dữ liệu về đối tượng kiểm toán và hệ thống văn Ths. Phạm Hạ Thủy
bản quy phạm pháp luật trong hoạt động kiểm toán

112

Xây dựng phần mềm về tổng hợp và phân tích số
113 CS10.2004 liệu kiểm toán của các đối tượng kiểm toán trong CN. Nguyễn Trọng Tài
lĩnh vực kiểm toán chương trình đặc biệt
114

B08.2005

Ứng dụng CNTT để hỗ trợ việc xác định rủi ro và
vận dụng tính trọng yếu trong hoạt động kiểm toán TS. Đinh Trọng Hanh
của KTNN

Ứng dụng CNTT để hỗ trợ việc lập Biên bản kiểm
115 CS04.2005 toán, Báo cáo kiểm toán trong hoạt động kiểm toán CN. Tạ Xuân Thâu
BCTC DNNN của KTNN
116 CS06.2006

Xây dựng phần mềm hỗ trợ tổng hợp thông tin lập
Ths. Nguyễn Hữu Thọ
Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương

Xây dựng phần mềm đối chiếu số liệu giữa cơ quan
117 CS03.2007 tài chính và kho bạc nhà nước trong kiểm toán ngân CN. Hoàng Bổng
sách địa phương
118 CS06.2007

Ứng dụng kỹ thuật tin học trong kiểm toán dự toán
CN. Lê Đức Thọ
công trình đầu tư xây dựng cơ bản

119 CS10.2008

Hoàn thiện hoạt động thông tin khoa học phục vụ
Ths. Nguyễn Đức Tuấn
hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

120 CS05.2009 Xây dựng giải pháp mạng không dây cho KTNN
368 Bản tin đặc biệt
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Định hướng và giải pháp phát triển, nâng cao năng
121 CS06.2009 lực nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong CN. Phạm Thị Thu Hà
KTNN
122 CS09.2009

Kiểm toán hệ thống thông tin của các đơn vị được
Ths. Ngô Thu Thủy
kiểm toán

123

Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong công tác tổng
hợp kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận KS. Nguyễn Xuân Đồng
kiểm toán

B10.2010

124 CS05.2010

Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống mạng
Ths. Phạm Mạnh Hùng
truyền thông của KTNN

125

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành Trung tâm GS, TS. Đoàn Xuân
tích hợp dữ liệu KTNN
Tiên

B07.2011

126 CS09.2011

Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ khoa học của
Ths. Phan Thanh Bình
KTNN

127 CS07.2013

Xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán trong
Ths. Phạm Thị Thu Hà
môi trường CNTT

Xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ và hợp tác quốc tế
128 CS09.2014 phục vụ công tác đối ngoại và hoạt động kiểm toán Ths. Hà Minh Tuấn
của KTNN
129 CS11.2014

Định hướng và giải pháp ảo hóa trung tâm tích hợp
CN. Nguyễn Văn Quang
dữ liệu của Kiểm toán nhà nước

Nghiên cứu về lĩnh vực địa vị pháp lý, mô hình tổ chức và vai trò của KTNN
130

B01.1996

Xây dựng luận cứ khoa học hình thành Luật Kiểm
TS. Vương Hữu Nhơn
toán nhà nước

131

B02.1996

Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của cơ quan
TS. Vương Hữu Nhơn
Kiểm toán nhà nước

132

B03.1996

Cơ sở khoa học để xây dựng chức danh, tiêu chuẩn
và cơ chế thi tuyển các chức danh công chức Kiểm TS. Vương Hữu Nhơn
toán nhà nước

133

B01.1999

Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Kiểm toán
nhà nước trong cuộc đấu tranh chống gian lận và TS. Vương Hữu Nhơn
tham nhũng

134

B02.1999

Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Kiểm
CN. Hoàng Ngọc Lâm
toán nhà nước khu vực

135

B01.2000

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành mô hình tổ
CN. Hà Ngọc Son
chức Kiểm toán nhà nước chuyên ngành

136

B02.2000

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định phạm vi
hoạt động của Kiểm toán nhà nước và sự khác nhau
TS. Nguyễn Đình Hựu
giữa hoạt động của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra
nhà nước và Thanh tra tài chính

137

B01.2001

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong cuộc cải
CN. Hà Ngọc Son
cách nền hành chính nhà nước
Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

369

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

STT

MÃ SỐ

138

B05.2002

139 CS08.2003

₪₪₪

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong quản lý vĩ
CN. Hà Ngọc Son
mô nền kinh tế quốc dân.
Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm
Ths. Ngô Thu Thủy
toán của Kiểm toán nhà nước

Cơ sở lý luận và phương pháp luận về hoạt động
GS, TS. Vương Đình
140 NN01.2004 kiểm toán và phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt
Huệ
Nam
Vai trò của kiểm toán đối với sự nghiệp công
141 NN02.2004 nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nhà nước TS. Đinh Trọng Hanh
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
142 NN03.2004

Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển
CN. Hà Ngọc Son
Kiểm toán nhà nước Việt Nam

143 NN04.2004

Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển
PGS, TS. Ngô Thế Chi
Kiểm toán độc lập ở Việt Nam

144 NN05.2004

Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển kiểm PGS, TS. Nguyễn Đình
toán nội bộ ở Việt Nam
Hựu

Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc phân định chức
năng, nhiệm vụ và xác lập mối quan hệ giữa Hệ
CN. Hoàng Ngọc Hài
145 NN06.2004
thống kiểm toán với Thanh tra nhà nước và Thanh
tra tài chính
146 NN07.2004

Thực trạng và xu thế phát triển Hệ thống kiểm toán
TS. Lê Quang Bính
tại các nước thành viên của tổ chức INTOSAI

Vai trò, vị trí của Kiểm toán nhà nước trong việc
147 NN08.2004 thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội và Hội TS. Đặng Văn Thanh
đồng nhân dân
Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển hệ
GS, TS. Vương Đình
148 NNT.2004 thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công
Huệ
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

B01.2005

Định hướng và giải pháp tăng cường mối quan hệ
giữa Kiểm toán nhà nước với Ủy ban Nhân dân và
GS, TS. Vương Đình
Hội đồng nhân dân các cấp trong kiểm toán NSNN
Huệ
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả
kiểm toán

150

B01.2006

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế cung
cấp thông tin kiểm toán giữa Kiểm toán nhà nước GS, TS. Vương Đình
với Quốc hội và Chính phủ trong điều kiện thực Huệ
hiện Luật Kiểm toán nhà nước.

151

B03.2006

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ cấu tổ chức
của Kiểm toán nhà nước trong giai đoạn 2006 đến CN. Hoàng Hồng Lạc
2015.

149
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Hoàn thiện cơ chế phối hợp và sử dụng kết quả
kiểm toán giữa Kiểm toán nhà nước với các tổ chức
152 CS08.2007
CN. Hà Minh Tuấn
Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ trong hoạt
động kiểm toán của KTNN
Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện mô hình
153 CS13.2007 tổ chức cấp phòng của các Kiểm toán nhà nước Ths. Nguyễn Bá Dũng
chuyên ngành và khu vực.
154

B03.2008

CN. Hà Ngọc Son
Định hướng, giải pháp chuyên nghiệp hóa tổ chức
Ths. Nguyễn Trọng
và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
Thủy

155

B05.2008

Địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước trong đạo
PGS, TS. Lê Huy Trọng
luật cơ bản là Hiến pháp.

156

B01.2009

Giải pháp nâng cao vị trí, vai trò của Kiểm toán nhà GS, TS. Vương Đình
nước trong phòng chống tham nhũng
Huệ

157

B03.2009

Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các PGS, TS. Đoàn Xuân
KTNN khu vực
Tiên

Nghiên cứu và so sánh tổ chức và hoạt động kiểm
Ths. Đặng Thị Hoàng
158 CS10.2009 soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước
Liên
các nước
159

B01.2010

Xây dựng kế hoạch hành động triển khai Chiến GS, TS. Vương Đình
lược phát triển KTNN
Huệ

160

B02.2010

Định hướng và giải pháp thúc đẩy hội nhập của cơ Ths. Nguyễn Trọng
quan KTNN trong cộng đồng quốc tế
Thủy

161

B03.2010

Định hướng và giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng
Ths. Lê Minh Khái
của cơ quan KTNN

162

B05.2010

Giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cơ quan
CN. Hoàng Hồng Lạc
Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2010-2020

163

B02.2011

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả phối
Ths. Hoàng Văn
hợp giữa KTNN với các cơ quan, chính quyền địa
Chương
phương

164

B05.2011

Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN
CN. Trịnh Mạnh Hoán
với Bộ quốc phòng trong hoạt động kiểm toán

165

B06.2011

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa KTNN với Bộ Tài
Ths. Đào Văn Dũng
chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nghiên cứu về lĩnh vực kiểm toán hoạt động

166

B05.1999 Cơ sở lý luận và thực tiễn kiểm toán hoạt động

167

B03.2002

Xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động Ngân
CN. Phan Văn Bích
hàng thương mại nhà nước.

168

B07.2003

Xây dựng quy trình và phương pháp kiểm toán hoạt
TS. Đinh Trọng Hanh
động đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Bản tin đặc biệt
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169

B05.2007

170

Tổ chức kiểm toán hoạt động trong các cơ quan
B06.2007 hành chính nhà nước trong điều kiện thực hiện cơ PGS, TS. Lê Huy Trọng
chế tự chủ tài chính

171

B09.2007

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tiêu chí kiểm
PGS, TS. Ngô Trí Tuệ
toán hoạt động trong kiểm toán đầu tư dự án

Tổ chức kiểm toán hoạt động đối với các doanh
TS. Lê Quang Bính
nghiệp nhà nước

Cơ sở lý luận và phương pháp luận kết hợp kiểm
172 CS12.2007 toán hoạt động trong cuộc kiểm toán báo cáo tài Ths. Khương Tiến Hùng
chính doanh nghiệp nhà nước
173 CS06.2008
174

Kiểm toán hoạt động trong quản lý dự trữ ngoại hối
CN. Nguyễn Khả Minh
nhà nước.

GS, TS. Đoàn Xuân
Các giải pháp tăng cường kiểm toán hoạt động của
B01.2012
Tiên
Kiểm toán nhà nước
TS. Nguyễn Hữu Phúc

175 CS07.2012

Cơ sở lý luận va thực tiễn xây dựng đề cương báo
Ths. Võ Mai Trang
cáo kiểm toán hoạt động

Nghiên cứu về xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực, phương pháp, quy trình kiểm toán
176

B01.1997 Những vấn đề cơ bản của một cuộc kiểm toán

177

B02.1997

178

Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng báo cáo
B01.1998 và quy trình lập, thông qua báo cáo hàng năm của CN. Hà Ngọc Son
Kiểm toán nhà nước

179

B02.1998

180

Cơ sở lý luận và phương pháp luận kiểm soát chất
B03.2000 lượng kiểm toán và đạo đức hành nghề của kiểm CN. Hoàng Ngọc Hài
toán viên

181 CS01.2000

TS. Bùi Hải Ninh

Luận cứ khoa học và quan điểm định hướng xây
CN. Hà Ngọc Son
dựng hệ thống chuẩn mực Kiểm toán nhà nước

Phương pháp luận xây dựng nội dung Cẩm nang
CN. Hà Ngọc Son
Kiểm toán nhà nước

Xây dựng quy trình thẩm định báo cáo kiểm toán
CN. Tạ Xuân Thâu
của KTNN

Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập và công bố
182 CS09.2000 báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Ths. Trịnh Văn Cảnh
KTNN
183 CS05.2001

Hoàn thiện công tác kiểm tra, soát xét chất lượng
Ths. Trịnh Văn Cảnh
báo cáo kiểm toán

184 CS06.2001

Hồ sơ kiểm toán và quy trình quản lý, sử dụng hồ
CN. Tạ Xuân Thâu
sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Hoàn thiện quy trình kiểm tra các đơn vị được kiểm
185 CS08.2001 toán thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn CN. Vũ Thanh Hải
KTNN
372 Bản tin đặc biệt
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186 CS11.2001

Hoàn thiện quy trình và nội dung của công việc
CN. Phan Ngọc Ẩn
khảo sát phục vụ lập kế hoạch kiểm toán.

187

B02.2002

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm PGS, TS. Vương Đình
toán tổng quyết toán ngân sách nhà nước.
Huệ

188

B06.2002

Xây dựng và hoàn thiện quy trình lập và lưu trữ hồ
TS. Đinh Trọng Hanh
sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Sự kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán
189 CS05.2002 tuân thủ và kiểm toán hoạt động trong một cuộc CN. Nguyễn Văn Kỷ
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
190 CS06.2002

Quy trình kiểm tra hoạt động của các Đoàn kiểm
CN. Hoàng Văn Chương
toán của Kiểm toán nhà nước

Xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý, sử dụng và lưu
191 CS07.2002 trữ công văn hành chính trong điều kiện tin học hoá CN. Tạ Xuân Thâu
hoạt động quản lý của Kiểm toán nhà nước
192 CS09.2002

Cơ sở khoa học để xác định tính trọng yếu trong
CN. Trần Quyết Thắng
kiểm toán NSNN

193

B02.2003

Thực trạng và những giải pháp hoàn thiện hệ thống
CN. Hà Ngọc Son
chuẩn mực và quy trình KTNN.

194

Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng kế hoạch
kiểm toán chi tiết và việc điều hành, quản lý hoạt
B03.2003
CN. Hỗ Sỹ Hồng
động của Đoàn kiểm toán trong cuộc kiểm toán báo
cáo tài chính doanh nghiệp

195

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua
B05.2003 báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng CN. Hoàng Ngọc Hài
hợp kết quả kiểm toán hàng năm của KTNN.

196

B08.2003

Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực
TS. Lê Quang Bính
đối với các kiến nghị của KTNN.

197 CS01.2003

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán
Ths. Phan Thanh Sáu
hằng năm của KTNN.

198 CS02.2003

Xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
CN. Hoàng Văn Chương
cáo của KTNN

Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt
Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
CN. Nguyễn Minh
199 CS05.2003 nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình
Giang
kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước
của KTNN hiện nay
200

Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc
B07.2004
TS. Lê Quang Bính
xác định trọng yếu, rủi ro trong hoạt động kiểm
toán của Kiểm toán nhà nước

201 CS03.2004

Ứng dụng quy trình lập, thẩm định và xét duyệt báo
CN. Đinh Kế Thuật
cáo kiểm toán trong nội bộ KTNN Khu vực
Bản tin đặc biệt

20 NĂM TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN (1997-2017)

373

₪₪₪

TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

₪₪₪

STT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

202

B03.2005

203

Định hướng và giải pháp công khai kết quả kiểm
B04.2005 toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của CN. Hà Ngọc Son
KTNN

204

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức kiểm
B07.2005 toán các quỹ tài chính tập trung của Nhà nước CN. Lê Hoàng Quân
không thuộc NSNN

205

B09.2005

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định khách CN. Nguyễn Trọng
thể, đối tượng và phạm vi kiểm toán của KTNN
Thủy

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống Chuẩn
TS. Lê Quang Bính
mực kiểm toán hoạt động của KTNN

Hoàn thiện công tác xây dựng, chỉ đạo và tổ chức
206 CS03.2005 thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương CN. Đặng Văn Hải
pháp chuyên môn nghiệp vụ của KTNN
Thực trạng và giải pháp nâng cất lượng công tác
207 CS12.2005 giám sát và kiểm tra chất lượng kiểm toán của Ths. Dương Đình Ngọc
KTNN
208

B12.2006

209 CS03.2006

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ, mẫu biểu GS, TS. Vương Đình
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Huệ
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện việc thẩm định
CN. Hoàng Văn Chương
tính pháp lý của hồ sơ kiểm toán của KTNN

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nội dung, trình
210 CS10.2006 tự và phương thức kiểm soát chất lượng kiểm toán CN. Đặng Tấn Sơn
của KTNN khu vực
211

B10.2007

Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán
Ths. Vũ Văn Họa
của Kiểm toán nhà nước.

212

B11.2007

Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo
Ths. Vương Văn Quang
cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

213

B13.2007

Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát Ths. Nguyễn Trọng
chất lượng kiểm toán của KTNN
Thủy

Vận dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán trong
214 CS01.2007 hoạt động kiểm toán nội bộ của cơ quan, tổ chức Ths. Ngô Thu Thủy
của Nhà nước
Thực trạng, giải pháp hoàn thiện cơ chế và phương
215 CS02.2007 thức chuyển giao hồ sơ cuộc kiểm toán có dấu hiệu CN. Đặng Văn Hải
tội phạm cho cơ quan chức năng xử lý
216

B09.2008

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống chuẩn
PGS, TS. Ngô Trí Tuệ
mực kiểm toán nội bộ.

Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm
217 CS03.2008 toán áp dụng trong cuộc kiểm toán quản lý Thuế tại CN. Trần Xuân Trung
cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan.
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Xác lập tiêu chí kiểm toán và quy trình đánh giá
218 CS11.2008 chất lượng cuộc kiểm toán các tổ chức kinh tế nhà Ths. Hà Minh Tuấn
nước.
219

B05.2009

Hoàn thiện phương pháp thu thập và đánh giá bằng PGS, TS. Đinh Trọng
chứng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Hanh

220

B06.2009

Hoàn thiện phương pháp kiểm soát chất lượng
Ths. Lê Minh Khái
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công
221 CS03.2009 tác lập kế hoạch kiểm toán năm đối với các dự án CN. Vũ Thị Tiến
đầu tư
222 CS04.2009

Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán và rút
CN. Nguyễn Văn Lân
ngắn thời gian lập báo cáo kiểm toán.

223 CS11.2009

Xây dựng các quy trình công việc trong công tác
Ths. Nguyễn Hữu Phúc
thư ký tổng hợp của Văn phòng KTNN

224

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động kiểm tra, thanh tra
PGS, TS. Đinh Trọng
B09.2010 kiểm soát chất lượng kiểm toán và kiểm toán nội
Hanh
bộ của KTNN

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công
225 CS01.2010 tác lập dự thảo và phát hành báo cáo kiểm toán dự CN. Vũ Thị Tiến
án đầu tư
Xây dựng nội dung, thủ tục và hồ sơ mẫu biểu cho
226 CS02.2010 hoạt động kiểm soát chất lượng của một cuộc kiểm Ths. Đào Thị Thu Vĩnh
toán của KTNN
Những giải pháp nâng cao chất lượng công khai
227 CS04.2010 kết quả kiểm toán và thực hiện kết luận, kiến nghị Ths. Đặng Văn Hải
của KTNN
Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm
toán áp dụng cho việc kiểm toán sử dụng kinh phí
228 CS01.2011
CN. Nguyễn Đình Tùng
hoạt động kiểm tra nhà nước đối với mặt hàng cá,
hải sản và các sản phẩm chế biến từ loại này
229 CS03.2011

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm Ths. Nguyễn Tuấn
toán tổng quyết toán NSNN hàng năm ở Việt Nam Trung

230 CS07.2011

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện quy trình tiếp
CN. Vũ Văn Hồng
công dân của KTNN

231

B03.2012

Giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát và lập kế PGS, TS. Lê Huy Trọng
hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Ths. Hà Thị Mỹ Dung

232

Cơ sở lý luận và thực tiễn lựa chọn phương pháp
B04.2012 kiểm toán dựa trên trọng yếu và rủi ro ở Kiểm toán TS. Lê Quang Bính
nhà nước

233

Giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục và tổ chức
B05.2012 thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của TS. Hoàng Phú Thọ
KTNN
Bản tin đặc biệt
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Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm Ths. Nguyễn Minh
toán nợ công
Giang

235 CS05.2013

Xây dựng quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán
Ths. Vương Văn Quang
của KTNN

236

B01.2014

Giải pháp tổ chức quản lý, theo dõi việc thực hiện
Ths. Đào Văn Dũng
kiến nghị kiểm toán của KTNN

237

B03.2014

Giải pháp tổ chức áp dụng hệ thống chuẩn mực
Ths. Đào Thị Thu Vĩnh
kiểm toán quốc tế ISSAI vào Kiểm toán nhà nước

238

B07.2014

Thực trạng và giải pháp tổ chức các đoàn kiểm toán
Ths. Trần Khánh Hòa
phối hợp của KTNN

239 CS07.2014

Xây dựng quy trình thẩm định dự thảo báo cáo
Ths. Lại Xuân Nghị
kiểm toán của hội đồng cấp vụ

240

Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán dựa trên TS. Hoàng Quang Hàm
đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu
Ths. Đỗ Trung Dũng

B04.2015

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tổng
Ths. Hoàng Cẩm Tú
241 CS01.2015 hợp kết quả kiểm toán lập BCKT năm trong lĩnh
Ths. Chu Thị Kim Dung
vực ngân sách địa phương của KTNN
242 CS10.2015

Giải pháp hoàn thiện kỹ năng phân tích trong việc Ths. Ngô Thu Thủy
lập kế hoạch kiểm toán của KTNN
Ths. Đỗ Thu Hằng

Nghiên cứu về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của KTNN
243

Xây dựng phương thức và nội dung chương trình
B03.1998 đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công chức TS. Nguyễn Đình Hựu
Kiểm toán nhà nước

244

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành phương pháp
B04.2000 luận xây dựng quy trình đào tạo bồi dưỡng các TS. Đinh Trọng Hanh
ngạch kiểm toán viên nhà nước

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hoạt động
245 CS02.2001 đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên của Kiểm toán CN. Lê Thị Nhuận
nhà nước
246 CS01.2004

Định hướng và giải pháp đổi mới công tác xây dựng
CN. Vương Văn Quang
kế hoạch nghiên cứu khoa học của KTNN

247 CS01.2005

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công
PGS, TS. Lê Huy Trọng
tác nghiên cứu khoa học của KTNN

Cơ sở lý luận và phương pháp luận xây dựng nội
248 CS09.2005 dung, chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn CN. Vương Văn Quang
2005-2010 của KTNN
Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức đào
249 CS13.2005 tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên từ xa trong điều kiện Ths. Nguyễn Hữu Thọ
tin học hóa các hoạt động của KTNN
Cơ sở lý luận, thực tiễn xác định nội dung và
250 CS14.2005 phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ths. Lê Hiền Linh
nghiên cứu khoa học của KTNN
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Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý
B05.2006
TS. Đinh Trọng Hanh
cho Kiểm toán trưởng, Trưởng phòng kiểm toán,
Trưởng đoàn kiểm toán và Tổ trưởng tổ kiểm toán

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch đào
252 CS01.2006 tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của KTNN giai Ths. Lê Thị Hải Yến
đoạn 2006 - 2010
253 CS02.2006

Thực trạng và giải pháp đổi mới hoạt động thông
Ths. Phạm Hạ Thủy
tin khoa học và công nghệ của KTNN.

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức
254 CS04.2006 và quản lý các hoạt động khoa học của Kiểm toán CN. Vương Văn Quang
nhà nước
255 CS07.2006

Hoàn thiện các quy định của KTNN về công tác
Ths. Ngô Thu Thủy
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của KTNN

Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi
Ths. Nguyễn Mạnh
256 CS07.2007 dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của
Hùng
Kiểm toán nhà nước
257

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình
B08.2008 khung đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nội bộ Ths. Vương Văn Quang
trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Cơ sở hình thành kỹ năng nghề nghiệp và việc tổ
Ths. Nguyễn Mạnh
258 CS12.2008 chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho
Cường
Kiểm toán viên nhà nước.
259 CS13.2008

Đổi mới phương thức tổ chức các lớp cập nhật kiến
Ths. Nguyễn Bá Dũng
thức của Kiểm toán viên nhà nước.

260 CS14.2008

Hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng các
Ths. Ngô Thu Thủy
ngạch Kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước.

261

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, kiểm toán viên theo định hướng GS, TS. Đoàn Xuân
B06.2010
chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2008-2015 Tiên
và tầm nhìn 2020

Thực trạng hoạt động KHCN của KTNN giai đoạn
Ths. Nguyễn Thị Mai
262 CS02.2012 1997-2011 và định hướng hoạt động KHCN của
Huyền
KTNN giai đoạn 2012-2020
Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo bồi PGS, TS. Nguyễn Đình
dưỡng kỹ năng cho kiểm toán viên nhà nước
Hòa

263

B04.2014

264

Cơ sở lý luận và thực tiễn thành lập Trường Đào
Ths. Doãn Anh Thơ
B06.2014 tạo kiểm toán và Viện nghiên cứu khoa học kiểm
TS. Lê Đức Luận
toán

265

PGS, TS. Phan Duy
Hoàn thiện các chương trình và tổ chức đào tạo, bồi
B05.2015
Minh
dưỡng đối với kiểm toán viên.
Ths. Trần Quang Huy
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TS. Nguyễn Thị Phan
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn
Mai Ths. Nguyễn Tiến
cán bộ lãnh đạo, quản lý của KTNN
Thọ

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý Ths. Nguyễn Mạnh
267 CS07.2015 khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học Cường Ths. Nguyễn
của KTNN
Quang Huy
Các lĩnh vực khác
268

Cơ sở lý luận và thực tiễn thiết lập hệ thống kiểm
B04.1998 soát nội bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp TS. Bùi Hải Ninh
và các tổ chức kinh tế nhà nước

269 CS04.2000

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đề án thi nâng CN. Nguyễn Trọng
ngạch KTV lên KTV chính
Thủy

270 CS05.2000

Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh
CN. Nguyễn Văn Mục
giản biên chế của cơ quan Kiểm toán nhà nước

271

B03.2001

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống
CN. Hà Ngọc Son
pháp luật về KTNN

272

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện phân công,
B04.2001 phân cấp trong tổ chức quản lý và thực hiện các TS. Đinh Trọng Hanh
hoạt động kiểm toán của KTNN

273

Đổi mới và hoàn thiện các ngạch, nội dung và
B05.2001 phương thức tổ chức thi nâng ngạch kiểm toán viên CN. Hoàng Ngọc Hài
nhà nước

274

B06.2001

Cơ sở khoa học và thực tiễn hình thành, phát triển
TS. Nguyễn Đình Hựu
tâm lý và nhân cách kiểm toán viên nhà nước

275 CS04.2001

Định hướng và giải pháp quy hoạch cán bộ của CN. Nguyễn Trọng
Kiểm toán nhà nước
Thủy

276 CS10.2001

Mô hình hóa và định lượng các luồng thông tin
Ths. Phạm Hạ Thủy
chính của cơ quan KTNN.

277 CS04.2002

Ứng dụng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính đối
CN. Trịnh Hải Sơn
với đơn vị sự nghiệp có thu trong lĩnh vực đặc biệt.

Sự hình thành các kênh thông tin về hoạt động
278 CS08.2002 Kiểm toán Nhà nước và xử lý thông tin phục vụ Ths. Phan Thanh Sáu
lãnh đạo KTNN.
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Chiến lược
KS. Đỗ Bình Dương
phát triển KTNN giai đoạn 2001 – 2010.

279

B01.2003

280

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách
nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh GS, TS. Vương Đình
B06.2003
đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế Huệ
nhà nước.

281 CS04.2003

378 Bản tin đặc biệt

Thực trạng và giải pháp tổ chức kiểm toán các đơn
CN. Trần Hữu Nho
vị tài chính Đảng
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Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá
282 CS07.2003 hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo CN. Nguyễn Hữu Phúc
quyết toán ngân sách Bộ
283

Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều
PGS, TS. Nguyễn Đình
B02.2004 tra trong điều kiện hiện nay của Kiểm toán nhà
Hựu
nước

284

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành Chuẩn mực
B09.2004 đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của Kiểm KS. Đỗ Bình Dương
toán viên nhà nước

285

Cơ sở khoa học và những định hướng đổi mới hoàn
thiện công tác tổ chức cán bộ của KTNN trong tiến
B10.2004
CN. Hoàng Ngọc Hài
trình cải cách nền hành chính nhà nước và hội nhập
quốc tế của Việt Nam

286 CS07.2004

Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản
CN. Đặng Văn Hải
hành chính của KTNN

287

B05.2005

Đổi mới công tác phân cấp về công tác tổ chức bộ
CN. Hoàng Hồng Lạc
máy và quản lý nhân sự của KTNN

288

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mục tiêu, nội
B10.2005 dung, quy trình và phương thức “tiền kiểm” trong TS. Mai Vinh
hoạt động KTNN

289

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng cơ chế khoán
Ths. Nguyễn Hồng
B11.2005 chi hành chính theo đặc thù tổ chức và hoạt động
Long
của KTNN

Xây dựng những quy định áp dụng cơ chế tự chủ
290 CS02.2005 tài chính trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ths. Ngô Thu Thủy
KH & BDCB KTNN
Xây dựng những quy định áp dụng cơ chế tự chủ
291 CS05.2005 tài chính trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm KS. Nguyễn Xuân Đồng
Tin học KTNN
Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu
Ths. Nguyễn Hồng
292 CS06.2005 và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của
Long
KTNN
Định hướng và giải pháp thực hiện các hoạt động
293 CS07.2005 dịch vụ kiểm toán, kế toán và quản trị tài chính của TS. Nguyễn Thanh Mai
Trung tâm KH & BDCB
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng những quy
294 CS08.2005 định áp dụng cơ chế tự chủ tài chính trong tổ chức CN. Nguyễn Thắng
và hoạt động của Tạp chí Kiểm toán
295

Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kiểm toán nội
B02.2006 bộ trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước ở Việt TS. Đinh Trọng Hanh
Nam

296

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện mối quan
B04.2006 hệ giữa quản lý hành chính nhà nước và quản lý TS. Nguyễn Thanh Mai
chuyên môn trong hoạt động kiểm toán của KTNN
Bản tin đặc biệt
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297

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Hệ thống tiêu
B07.2006 chí và phương thức đánh giá hệ thống kiểm soát nội TS. Lê Quang Bính
bộ trong kiểm toán Ngân sách nhà nước

Nội dung, trình tự và phương thức kết hợp kiểm
toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm
298 CS08.2006
CN. Nguyễn Khả Minh
toán hoạt động trong kiểm toán dự trữ ngoại tệ của
Nhà nước
299

Nghiên cứu tác động của quá trình thực hiện các
GS, TS. Vương Đình
B01.2007 cam kết thương mại khi Việt Nam là thành viên của
Huệ
WTO đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước

300

B08.2007

Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra của Kiểm
CN. Hoàng Văn Chương
toán nhà nước

301

B12.2007

Hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng trong Ths. Nguyễn Hồng
hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Long

302

BCT.2007

Đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Trung
PGS, TS. Ngô Trí Tuệ
tâm KH & BDCB

303 CS09.2007

Thực trạng và giải pháp thực hành tiết kiệm, chống Ths. Đặng Thị Hoàng
lãng phí trong hoạt động kiểm toán nhà nước
Liên

304 CS10.2007

Xây dựng cơ chế và phương thức trưng cầu giám
CN. Nguyễn Văn Hiển
định độc lập trong hoạt động kiểm toán của KTNN

305

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ tư vấn xây dựng, hoàn thiện pháp luật của GS, TS. Vương Đình
B01.2008
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hội Huệ
nhập và hợp tác quốc tế.

306

B02.2008

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt
Ths. Lê Minh Khái
động của đoàn kiểm toán.

307

B06.2008

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện sửa đổi, bổ
CN. Hoàng Văn Chương
sung Luật Kiểm toán nhà nước Việt Nam.

308

B07.2008

Kiểm toán vốn và tài sản của nhà nước tại các tổ Ths. Nguyễn Hồng
chức kinh tế.
Long

309

B11.2008

Cơ sở lý luận và thực tiễn triển khai thực hiện kiểm
TS. Lê Quang Bính
toán môi trường.

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo
310 CS05.2008 văn bản và ban hành văn bản quy phạm pháp luật CN. Đặng Văn Hải
của KTNN.
311 CS09.2008

Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách hành chính
Ths. Nguyễn Hữu Phúc
trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

312 CS15.2008

Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành “Thời báo
CN. Nguyễn Thắng
kiểm toán”

380 Bản tin đặc biệt
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Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định chế tài đối với
B10.2009 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Kiểm CN. Hoàng Văn Chương
toán nhà nước

314 CS01.2009

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
TS. Đoàn Ngọc Xuân
đồng thẩm định cấp Vụ tại KTNN chuyên ngành

Cơ sở lý luận và thực tiễn quy định biện pháp xử
315 CS02.2009 phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân CN. Đặng Văn Hải
có hành vi vi phạm Luật KTNN
Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò tổ chức
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh trong quá Ths. Nguyễn Mạnh
316 CS07.2009
trình thực hiện nhiệm vụ được Kiểm toán nhà nước Cường
giao phó
317

Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình và
B11.2010 phương pháp kiểm toán các quỹ tài chính nhà nước TS. Lê Quang Bính
tập trung

318

Tác động của hoạt động kiểm toán đến chính sách
B12.2010 tài khóa và chính sách tiền tệ trong giai đoạn khủng TS. Lê Đình Thăng
hoảng kinh tế

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên
319 CS03.2010 truyền pháp luật về tổ chức, hoạt động KTNN và CN. Lê Phương Vân
các hoạt động khác của KTNN
320 CS06.2010

Hoàn thiện các quy trình công việc trong công tác
Ths. Võ Mai Trang
của Văn phòng Hội đồng khoa học của KTNN

321 CS07.2010

Hoàn thiện các quy trình công việc trong công tác Ths. Nguyễn Huy
của Vụ Tổ chức cán bộ
Hoàng

322 CS09.2010

Hoàn thiện và phát triển Tạp chí nghiên cứu khoa CN. Nguyễn Hoàng
học kiểm toán trong giai đoạn 2010- 2015
Linh

Giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa
TS. Nguyễn Thiện
323 CS10.2010 KTNN khu vực V với các địa phương trong hoạt
Phong
động kiểm toán
324

Thực trạng công tác quản lý đất đai và giải pháp
TS. Nguyễn Thiện
B01.2011 nâng cao hiệu quả kiểm toán hoạt động trong lĩnh
Phong
vực quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương

325

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính
công sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm PGS, TS. Nguyễn Đình
B03.2011
2008,2009 và khủng hoảng nợ công tại một số Hòa
nước châu Âu dưới góc nhìn kiểm toán

326

Cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định pháp
PGS, TS. Đặng Văn
B04.2011 lý về kế toán và kiểm toán trong Luật Ngân sách
Thanh
Nhà nước

Bản tin đặc biệt
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Thực trang và giải pháp tăng cường công tác bảo
327 CS08.2011 vệ bí mật nhà nước đối với hoạt động của KTNN Ths. Đặng Văn Hải
trong tình hình mới
328

Nâng cao giá trị, lợi ích của Kiểm toán nhà nước
PGS, TS. Nguyễn Đình
B02.2012 trong hoạch định và điều hành chính sách kinh tế
Hòa
vĩ mô

329

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đánh
B06.2012 giá hệ thống KSNB các tập đoàn kinh tế nhà nước GS, TS. Ngô Thế Chi
trong quá trình kiểm toán do KTNN thực hiện

330 CS01.2012 Hoàn thiện công tác thanh tra công vụ của KTNN CN. Vũ Văn Hồng
331 CS06.2012
332

Các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
CN. Phan Thị Lương
tạm thời của Đảng bộ KTNN

B04.2013 Xây dựng cẩm nang hướng dẫn kiểm toán thuế

333 CS08.2014 xây dựng hệ thống đo lường hoạt động của KTNN

CN. Nguyễn Văn Đạt
Ths. Đặng Thị Hoàng
Liên

Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định vị trí việc làm
334 CS10.2014 và biên chế của Trung tâm KH & BDCB KTNN Ths. Ngô Thu Thủy
giai đoạn 2015 -2018
335

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng văn bản quy
TS. Lê Huy Trọng
B02.2015 phạm pháp luật quy định xử phạt vi phạm hành
Ths. Đỗ Thị Lan Hương
chính trong lĩnh vực KTNN

336

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đề án vị trí
Ths. Đỗ Văn Tạo
B03.2015 việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của
Ths. Trần Hải Đông
KTNN

337 CS02.2015

382 Bản tin đặc biệt

Ths. Nguyễn Anh
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thanh
Phương
tra KTNN
Ths. Nguyễn Thu Bảo
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