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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước: Trong nhiệm kỳ, với sự quyết tâm cao, Ban cán 

sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và 

tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách 

pháp luật của Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán trên cơ sở thực 

hiện các giải pháp đột phá về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng 

CNTT, nâng cao chất lượng đội ngũ, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, không 

ngừng đổi mới phương pháp, cách thức kiểm toán; làm tốt công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục về phẩm chất liêm chính, bản lĩnh, văn hóa 

ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.   

2. Về hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán: Giai đoạn 

2016-2021, KTNN luôn quan tâm đến công tác xây dựng và hoàn thiện cơ sở 

pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN. Ngay từ năm 2016, để triển khai 

thi hành Luật KTNN năm 2015, thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 

2020, KTNN đã ban hành Kế hoạch xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động của KTNN. Kết quả, 

đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật và 57 văn bản quản lý nội bộ, trong 

đó đã xây dựng và ban hành mới hệ thống 39 Chuẩn mực KTNN theo chuẩn 

quốc tế ISSAI phù hợp với đặc thù của Việt Nam.  

3. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm toán 

Công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán có nhiều đổi mới cả về nội dung 

và cách thức tổ chức thực hiện, chất lượng ngày càng được nâng cao, bám sát 

các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, các vấn đề được dư luận xã hội quan 

tâm, các vấn đề có rủi ro cao về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công 

theo hướng ngày càng khoa học, minh bạch và công khai. Ngoài KHKT hàng 

năm đã được phê duyệt theo Luật KTNN, KTNN thực hiện nhiệm vụ kiểm toán 

theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính 
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phủ, Thủ tướng Chính phủ; xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị 

của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức không có trong KHKT 

năm của KTNN.  

Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán với nhiều giải 

pháp đồng bộ, quyết liệt và sát hợp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, 

hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán. Việc chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm 

toán của Tổng KTNN trong cả giai đoạn 2016-2021 được thực hiện quyết liệt, 

thường xuyên và liên tục; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát 

sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán; tăng cường kiểm tra, giám sát các 

đoàn kiểm toán trong suốt quá trình kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động kiểm toán.  

Thực hiện Kế hoạch kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan 

trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng 

phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, 

tài sản công. Trong nhiệm kỳ, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; 

chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra 

làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 02 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm 

toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung 

ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền; kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn  bản 

quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và 

thực tiễn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia. 

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán: Nhiệm kỳ 2016-2021, số kiến 

nghị về xử lý tài chính của KTNN đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, 

đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành 

và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN.  

3. Hệ thống tổ chức và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ 

Trong nhiệm kỳ, KTNN đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, từng bước kiện toàn tổ 

chức bộ máy của KTNN, không đề nghị thành lập mới tổ chức cấp vụ theo Chiến 

lược phát triển KTNN đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê 

duyệt. Đến nay, hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN được tổ chức theo mô hình 

tập trung thống nhất với chức năng, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, khoa học 

gồm 32 đơn vị cấp vụ và tương đương.  

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được hoàn thiện cả về số 

lượng, cơ cấu, có năng lực, trình độ phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, 

KTNN đã tổ chức 02 kỳ thi tuyển dụng được 73 công chức trẻ, trình độ giỏi và thu 

hút được 22 công chức theo chế độ thu hút nhân tài tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP 

ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Đến nay, biên chế công chức của KTNN được 

UBTVQH giao ổn định từ năm 2013 là 1.974 công chức và 135 viên chức. 
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4. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế: Trong nhiệm kỳ, hoạt động 

hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN không ngừng được mở rộng, tăng cường 

về chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả; vai trò, vị thế của KTNN trong cộng 

đồng kiểm toán tối cao khu vực và thế giới ngày càng được khẳng định và nâng 

cao. Trong khuôn khổ ASOSAI, KTNN Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành 

công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Hà Nội, theo đó KTNN là thành 

viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 và Chủ tịch ASOSAI giai 

đoạn 2018-2021.  

5. Về xây dựng cơ sở vật chất, truyền thông và nghiên cứu khoa học: 

Được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nỗ lực của ngành, cơ sở 

vật chất, điều kiện làm việc của KTNN đã phát triển không ngừng, từng bước 

hiện đại; hoạt động truyền thông ngày càng chuyên nghiệp; công tác nghiên cứu 

khoa học luôn gắn kết với hoạt động thực tiễn. Đến nay, KTNN đã xây dựng 

được trụ sở chính tại Hà Nội khang trang, hiện đại, 12/13 KTNN khu vực đã có 

trụ sở làm việc.  

6. Về phát triển công nghệ thông tin: Đảng ủy, lãnh đạo KTNN đã xác 

định ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán là rất quan trọng, vừa mang 

tính đòn bẩy, thúc đẩy sự phát triển của KTNN vừa là xu thế thời đại, là cơ hội 

của KTNN, coi đây là nhiệm vụ bắt buộc và gắn trách nhiệm của các cấp, các 

đơn vị, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Từ năm 2018, 

KTNN đã tổ chức thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ kiểm toán, đến nay đã số hóa 

được hơn 7 triệu trang tài liệu các loại để phục vụ quản lý, lưu trữ và khai thác 

thông tin phục vụ công tác kiểm toán.  

7. Về xây dựng Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030: 

Ngày 16/9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 

999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Việc 

Chiến lược phát triển KTNN được ban hành không những có ý nghĩa quan 

trọng và cấp bách trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng 

cho KTNN hoạch định các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, khắc 

phục những bất cập và hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được Ðảng, 

Nhà nước và nhân dân giao phó.  

 

PHẦN THỨ II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ TỚI 

VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ TỚI  

1. Tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động 

của KTNN để cụ thể hóa Hiến pháp, Luật KTNN và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều Luật KTNN tương xứng với vị trí, vai trò của KTNN là cơ quan thực 

hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công do Quốc hội thành 

lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 
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2. Quyết liệt đổi mới nội dung, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao 

năng lực, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động kiểm toán: Nâng cao 

năng lực kiểm toán đối với quyết toán ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung 

ương và quyết toán ngân sách địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; tăng cường các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề; kiểm toán 

các chuyên đề lớn đối với việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, những vấn 

đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xây dựng phương án tổ chức kiểm 

toán hàng năm khoa học và chặt chẽ, chú trọng kết hợp, lồng ghép các cuộc kiểm 

toán, điều hành hoạt động kiểm toán theo hướng linh hoạt; phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn; không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán, rút ngắn thời gian 

kiểm toán; tăng cường áp dụng các phương pháp kiểm toán theo thông lệ quốc tế 

và công nghệ thông tin hiện đại dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, 

tạo động lực đột phá nâng cao hiệu quả kiểm toán. 

3. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn 

nhân lực KTNN theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030: Xây dựng 

bộ máy tham mưu hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; duy trì ổn định hoạt động các 

KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực; xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền 

quyết định việc nâng cấp Ban Tài chính hiện nay đang trực thuộc Văn phòng 

KTNN thành Vụ Tài chính, nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ 

kiểm toán thành Học viện Kiểm toán; phát triển đội ngũ công chức, kiểm toán viên 

nhà nước đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ 

sung biên chế phù hợp với Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. 

4. Mở rộng hợp tác quốc tế cả chiều rộng và chiều sâu: Duy trì và tối ưu 

hóa lợi ích các mối quan hệ hợp tác song phương hiện có, đồng thời mở rộng quan 

hệ hợp tác với các đối tác song phương mới; đẩy mạnh triển khai, rà soát đánh giá 

việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp 

tác vì mục tiêu tăng cường năng lực cho các lĩnh vực ưu tiên của KTNN.   

5. Phát triển cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa KTNN; nâng 

cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông: Bám sát Chiến lược phát triển 

KTNN đến năm 2030, tập trung đầu tư, cải tạo trụ sở làm việc đáp ứng được nhu 

cầu hạ tầng trong tương lai để tăng dần số lượng các cuộc kiểm toán tại trụ sở 

KTNN dựa trên nền tảng công nghệ số, thích ứng với sự thay đổi của phương 

pháp kiểm toán mới, hiện đại; phát triển Báo Kiểm toán theo hướng hiện đại, 

chất lượng, hiệu quả, xứng tầm là cơ quan ngôn luận của KTNN. 

6. Phát triển công nghệ thông tin và công nghệ cao: Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật phục vụ quá trình chuyển đổi số của KTNN; từng bước nâng cấp, 

chuyển đổi sang nền tảng điện toán đám mây, hình thành Trung tâm điều hành 

xử lý tập trung đa nhiệm của KTNN; xây dựng kho dữ liệu tập trung, đồng bộ, 

thống nhất, chia sẻ, liên thông dữ liệu với các đơn vị được kiểm toán để tạo lập 

hệ thống dữ liệu lớn và kho tri thức ngành kiểm toán.  

 



5 

 

 

II. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Để tạo điều kiện cho KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời 

gian tới, KTNN trân trọng đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chính phủ một số vấn đề sau: 

1. Quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với KTNN hoàn thiện 

các văn bản pháp lý đảm bảo cho KTNN thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ 

theo quy định của Hiến pháp. 

2. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tạo điều kiện, phối hợp tốt với KTNN 

trong việc triển khai nhanh và có hiệu quả thực hiện Chiến lược phát triển 

KTNN đến năm 2030.   

3. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với KTNN để 

tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tránh gây khó 

khăn cho địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan. 

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kiến nghị của KTNN; xử 

lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính 

công, tài sản công nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, sử dụng hiệu quả nguồn lực 

đất nước. 

5. Tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng và nâng cao năng lực của cơ quan 

KTNN; bổ sung biên chế cho KTNN theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 

2030. 

Trên đây là tóm tắt những kết quả công tác nổi bật trong nhiệm kỳ Quốc 

hội khóa XIV, KTNN trân trọng báo cáo Quốc hội./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ủy ban Tài chính-Ngân sách; 

- Lãnh đạo KTNN; 

- Lưu: VT, TKTH. 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

 

(Đã ký) 
    

 

 

 

 

Hồ Đức Phớc 

 


