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Bản tin này nhằm cập nhật các nội dung cơ bản và chia sẻ các thách thức chính liên quan
đến các yêu cầu của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 22
tháng 01 năm 2019 (“Nghị định số 05/2019/NĐ-CP”) về Kiểm toán nội bộ (KTNB) đối với
khối doanh nghiệp để các doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình triển khai
KTNB.
Chúng tôi xin cập nhật một số điểm đáng lưu ý tại Nghị định này như sau:

 Tóm tắt Nghị định số 05/2019/NĐ-CP
 Thách thức chính liên quan đến các yêu cầu của Nghị định
Các từ viết tắt
KTNB : Kiểm toán nội bộ
BKS : Ban Kiểm soát
HĐQT : Hội đồng Quản trị
HĐTV : Hội đồng Thành viên
NĐ

: Nghị định

DN

: Doanh nghiệp

BTC : Bộ Tài chính
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TÓM TẮT NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2019/NĐ-CP
Nghị định 05 (NĐ) đưa ra một khung pháp lý về cách thức tổ chức, thực hiện công tác Kiểm
toán nội bộ (KTNB) cũng như vai trò, trách nhiệm của bộ phận KTNB và các bên liên
quan. Những nội dung trong NĐ hướng đến các thông lệ quốc tế về KTNB, tăng cường
tính minh bạch của thông tin và tính hiệu quả và hiệu suất trong quản trị công ty.

Phạm vi và mục tiêu của KTNB
Kiểm tra, đánh giá và tư vấn các nội dung:
Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được thiết lập và vận hành một cách phù
hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.

Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả
và có hiệu suất cao.

Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công
tác mà đơn vị đạt được.

Hiệu lực
Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2019;
Trong vòng 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực, các đối tượng áp dụng sẽ phải hoàn thành
các bước chuẩn bị cần thiết để triển khai công tác KTNB theo quy định tại Nghị định.

Đối tượng áp dụng
 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;.
 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan chuyên môn và
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 Các đơn vị sự nghiệp công lập có tổng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp
theo lương trong một năm từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc sử dụng từ 200 lao động trở lên;
 Các doanh nghiệp (DN): Công ty niêm yết; DN mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và DN nhà nước là công ty
mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
 Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động KTNB.

Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
Chính, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam “VACPA” công nhận đủ điều kiện hành nghề cung cấp dịch vụ kiểm toán.
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Những thách thức chính liên quan các yêu cầu
của Nghị định
Nghị định này quy định về công tác kiểm toán nội bộ (KTNB) trong các cơ quan nhà nước,
đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp (DN). Các Doangh nghiệp cần xác định rõ
hình thức tổ chức KTNB là một chức năng hay một bộ phận, và vị trí của chức năng/bộ
phận KTNB trong cơ cấu tổ chức.

Tính độc lập của KTNB
(Điều 5. Các nguyên tắc cơ bản của KTNB;
Điều 6.Các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của KTNB)

Tính độc lập của KTNB được thể hiện thông qua quy chế hoặc điều lệ KTNB, trong đó
phản ánh các nội dung sau:
 Cơ cấu quản trị của đơn vị, vị thế KTNB trong cơ cấu quản trị;
 Cơ chế báo cáo của KTNB đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT)/Hội đồng thành viên
(HĐTV)/Ban Kiểm soát (BKS) và Ban điều hành;
 Việc bổ nhiệm, xét lương thưởng của người làm công tác KTNB, người phụ trách KTNB
cần tách khỏi thẩm quyền của Ban điều hành;
 Người làm kiểm toán nội bộ độc lập, khách quan, không có xung đột lợi ích đối với đối
tượng, nội dung được kiểm toán.

Quyền và trách nhiệm của HĐQT đối với KTNB
(Điều 26. Trách nhiệm của HĐQT/HĐTV)

Đối với mô hình quản trị công ty có thành lập BKS theo luật định:
 Cần làm rõ quyền và trách nhiệm của HĐQT/HĐTV và BKS đối với KTNB;
 Cơ chế báo cáo của KTNB đối với HĐQT/HĐTV và BKS;
 Đánh giá sự khác biệt và hiệu quả mô hình tổ chức BKS so với mô hình tổ chức Ủy ban
Kiểm toán với các yêu cầu về công tác KTNB để có sự chuẩn bị/dịch chuyển nếu cần thiết.

KTNB thực hiện tư vấn và tham mưu nội bộ khi có yêu cầu
(Điều 20. Nhiệm vụ của bộ phận KTNB)

Khi KTNB thực hiện chức năng tư vấn và tham mưu, đưa ra những kiến nghị các biện pháp
sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và quản trị, DN cần lưu ý đến yêu cầu về
tính độc lập khi thực hiện các hoạt động kiểm toán sau này. Việc phân tách hoạt động kiểm
toán và tư vấn cần được làm rõ trong các quy chế nội bộ và trong chiến lược của KTNB.

Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
Chính, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam “VACPA” công nhận đủ điều kiện hành nghề cung cấp dịch vụ kiểm toán.
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Quyền hạn của KTNB
(Điều 22, 23 và 24, Quyền hạn của bộ phận KTNB, người làm và người phụ trách công tác KTNB)

NĐ nhấn mạnh vào việc chức năng/bộ phận KTNB và người làm KTNB cần phải được trao
quyền hạn rõ ràng, cần có quyền truy cập không hạn chế khi thực hiện công tác KTNB.
Những vấn đề các Doanh nghiệp cần lưu ý để đáp ứng được yêu cầu này bao gồm:
 Các quyền hạn của KTNB cần phải được quy định rõ ràng trong Quy chế KTNB;
 Cần có sự hỗ trợ, đồng thuận của HĐQT/HĐTV, Ban lãnh đạo và các bên liên quan;
 Cần thực hiện truyền thông rõ ràng trong toàn đơn vị và có chế tài xử lý khi các bên liên
quan làm cản trở công tác KTNB.

Kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng của người làm công tác KTNB
(Điều 11. Tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm toán nội bộ)

Nghị định đưa ra những yêu cầu cơ bản về kinh nghiệm (03 – 05 năm), có kiến thức và
hiểu biết về pháp luật và hoạt động của đơn vị, có khả năng phân tích, đánh giá thông tin;
có kỹ năng về KTNB. Để đáp ứng những yêu cầu này, Doanh nghiệp cần phải chú trọng
công tác tuyển dụng và đào tạo về các kỹ năng KTNB. Để thực hiện được mục tiêu của
KTNB đánh giá về hệ thống kiểm soát, quản trị và quản lý rủi ro, người làm công tác KTNB
cũng cần phải có kiến thức, hiểu biết về kiểm soát nội bộ, quản trị và quản lý rủi ro, về kiểm
toán Công nghệ thông tin cũng như đặc thù ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
Trong trường hợp Doanh nghiệp không có đủ nguồn lực với kinh nghiệm và kỹ năng cần
thiết theo yêu cầu, Doanh nghiệp có thể thuê hoặc phối kết hợp với đơn vị tư vấn bên
ngoài để thực hiện toàn bộ hoặc một phần nội dung KTNB.

Phương pháp thực hiện KTNB “định hướng theo rủi ro”
(Điều 13. Phương pháp thực hiện KTNB)

Để xây dựng được cơ chế, phương pháp KTNB theo định hướng rủi ro, Doanh nghiệp cần:
 Thực hiện đào tạo về phương pháp xác định và đánh giá rủi ro, phương pháp luận về quản
lý rủi ro;
 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh của
Doanh nghiệp;
 Xây dựng danh mục rủi ro toàn Doanh nghiệp và thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ;
 Phối kết hợp hiệu quả giữa quảnlý rủi ro và KTNB;
 Xây dựng chiến lược KTNB, kế hoạch KTNB và chương trình KTNB dựa trên rủi ro

Người phụ trách KTNB
(Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của người phụ trách KTNB)

Điều 24 của NĐ đưa ra quy định về trách nhiệm và quyền hạn của người phụ trách KTNB.
Về yêu cầu năng lực chuyên môn và các kỹ năng cần thiết, NĐ chỉ đưa ra những yêu cầu
chung cho người làm công tác KTNB, không có quy định cụ thể cho Người phụ trách
KTNB. Các Doanh nghiệp cần lưuý các tiêu chí về năng lực, chuyên môn và kỹ năng khi
xây dựng bản mô tả công việc và tuyển dụng Người phụ trách KTNB phù hợp với đặc thù
và yêu cầu của từng đơn vị.
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Các yêu cầu về việc chủ động nguồn lực cho KTNB
(Điều 26. Trách nhiệm của HĐQT/HĐTV)

Điều 26 nêu rõ trách nhiệm của HĐQT/HĐTV cần trang bị các nguồn lực cần thiết cho bộ
phận KTNB. Điều này thể hiện qua việc bộ phận KTNB và cấp quản lý chủ động xây dựng
nguồn lực cần thiết cho hoạt động KTNB, bao gồm:
 Nhân sự: chủ động tuyển dụng, đào tạo và huy động nhân sự để thực hiện công tác KTNB,
đặc biệt về các kiến thức ngành, kỹ năng phân tích, đánh giá, kiến thức về kiểm toán Công
nghệ thông tin, v.v…
 Tài chính: KTNB có đủ ngân sách để thực hiện công việc và duy trì nguồn nhân sự có chất
lượng hoặc kết hợp với tư vấn bên ngoài vv...
 Việc xây dựng và phát triển nguồn lực KTNB cần được cụ thể trong chiến lược KTNB

Chuẩn mực chuyên môn KTNB
(Điều 12. Quy chế KTNB và Điều 29. Quản lý Nhà nước về KTNB)

Theo Điều 29 của NĐ, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đưa ra quy định về việc áp dụng các
chuẩn mực chuyên môn và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ. Theo điều
12 của NĐ, khi xây dựng quy chế, quy trình KTNB, các Doanh nghiệp được khuyến khích
áp dụng các thông lệ quốc tế về kiểm toán nội bộ. Tuy chưa có quy định chi tiết về việc bắt
buộc phải tuân thủ yêu cầu chuẩn mực cụ thể, các Doanh nghiệp cũng cần lưuý tổ chức
thực hiện KTNB hướng đến các chuẩn mực, thông lệ tối ưu.

Đảm bảo chất lượng hoạt động KTNB
(Điều 19. Đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ)

NĐ yêu cầu đơn vị phải tiến hành đánh giá nội bộ đối với hoạt động của KTNB để đảm bảo
chất lượng hoạt động KTNB, thông qua đánh giá cuối mỗi cuộc kiểm toán và đánh giá lại
hàng năm. Doanh nghiệp cần phải xác định rõ các nội dung đánh giá, xây dựng tiêu chí
đánh giá một cách rõ ràng. Thông thường, các nội dung đánh giá và tiêu chí đánh giá
thường được tham chiếu theo một khung tiêu chuẩn/chuẩn mực KTNB, hướng tới tổ chức
hoạt động KTNB theo thông lệ tối ưu. NĐ không bắt buộc phải có đánh giá độc lập hoặc
Doanh nghiệp phải tự thực hiện đánh giá nội bộ. Doanh nghiệp có thể thuê đơn vị tư vấn
độc lập tiến hành đánh giá để đảm bảo chất lượng hoạt động KTNB.

Triển khai thực hiện và báo cáo KTNB
(Điều 12. Quy chế và Quy trình KTNB; Điều 16. Báo cáo KTNB)

Điều 12 của NĐ đưa ra những nội dung chính của quy trình KTNB và yêu cầu Doanh
nghiệp phải tự xây dựng quy trình KTNB phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị. Điều
này đòi hỏi KTNB phải hiểu rõ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và chiến lược kinhdoanh
của DN. NĐ cũng đưa ra những nội dung chính của Báocáo KTNB. Tuy nhiên, chưa có
hướng dẫn triển khai chi tiết về lập kế hoạch KTNB năm, thực hiện các cuộc KTNB và lập
báo cáo KTNB. Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ các yêu cầu của NĐ, tham khảo các
chuẩn mựctheo thông lệ để xây dựng sổ tay KTNB, nhằm hướng dẫn người thực hiện công
tác KTNB có thể triển khai thực hành KTNB theo yêu cầu và phù hợp với đặc thù hoạt động
của Doanh nghiệp.
Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
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Liên hệ
Nếu Quý vị muốn biết rõ hơn về những thay đổi này, xin vui lòng truy cập website
http://kiemtoan.net.vn
Bản tin này nhằm mục đích cung cấp cho Quý vị những thông tin chung về một số vấn đề
đang được quan tâm, không nhằm đưa ra những hướng dẫn và tư vấn pháp luật cụ thể.
Độc giả cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể nào.

Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
Chính, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam “VACPA” công nhận đủ điều kiện hành nghề cung cấp dịch vụ kiểm toán.

