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Lời giới thiệu
Kiểm toán Nội bộ (kiểm toán nội bộ) là một khái tương đối mới trong quản trị doanh nghiệp tại Việt
Nam trong khi còn chưa có đủ hành lang pháp lý, các hướng dẫn chuyên môn cũng như các nguồn lực
và kinh nghiệm có liên quan. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Thế giới đã phối hợp cùng Vụ Chế độ Kế
toán Kiểm toán – Bộ Tài Chính cùng các chuyên gia được lựa chọn để thiết kế và biên soạn Sổ tay
Hướng dẫn Triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ này. Sổ tay được xây dựng với mục đích giúp các
doanh nghiệp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp thông qua việc thiết lập và triển khai một chức
năng giám sát nội bộ độc lập và hiệu quả. Sổ tay được khuyến khích áp dụng cho các doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế khác nhau tại Việt Nam, đặc biệt là cho các doanh nghiệp đại chúng và
niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Nội dung của Sổ tay được dựa trên các chuẩn mực và hướng dẫn kỹ thuật của Viện Kiểm toán viên Nội
bộ (Khung Hướng dẫn Thực hành Chuyên môn kiểm toán nội bộ – IPPF) kết hợp với thực tiễn kiểm
toán nội bộ tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng như các tổ chức phi lợi nhuận khác được khuyến
khích tham khảo các nội dung hướng dẫn trong Sổ tay này một cách có chọn lọc với các điều chỉnh cần
thiết cho mục đích để triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ của mình. Sổ tay này cần được bổ sung và
cụ thể hóa thành quy chế, chính sách, quy định và quy trình chi tiết phù hợp với đặc thù của từng doanh
nghiệp. Sổ tay cung cấp những thông tin và nguyên tắc cơ bản liên quan đến chức năng và hoạt động
kiểm toán nội bộ của một doanh nghiệp như: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và trọng tâm của kiểm toán
nội bộ, chiến lược, kế hoạch và các bước xây dựng, quản lý và triển khai chức năng cũng như hoạt động
kiểm toán nội bộ vv…
Sổ tay đã được biên soạn với sự tham gia của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới và Vụ Chế độ Kế
toán Bộ Tài Chính gồm Phạm Văn Cung (Chuyên gia Quản lý tài chính cao cấp, Ngân hàng Thế giới)
Hoàng Đức Hùng (Chuyên gia Ngân hàng Thế giới, Phó Tổng Giám đốc PwC Việt Nam) và Lê Thị
Tuyết Nhung (Vụ phó, Vụ Chế độ Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính Việt Nam) dưới sự giám sát và
chỉ đạo chung của Ousmane Dione (Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam), Roberto
Tarallo (Chủ nhiệm chuyên môn PRMM, Ngân hàng Thế giới), và Vũ Đức Chính (Vụ trưởng, Vụ Chế
độ Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính Việt Nam). Sổ tay được hoàn thiện với sự hợp tác và đóng góp
ý kiến về chuyên môn của các chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính Việt Nam,
và các chuyên gia từ các tổ chức và doanh nghiệp có liên quan và quan tâm đến nội dung này.
Sổ tay có trích dẫn và tham chiếu đến một số các tài liệu và ấn bản của các cơ quan, tổ chức quốc tế
liên quan đến chuyên môn quản trị và kiểm toán nội bộ cho mục đích nghiên cứu và tham khảo. Các tài
liệu được tham chiếu và trích dẫn thuộc bản quyền của các cơ quan và tổ chức phát hành, các thông tin
đầy đủ cần được xem xét từ nguồn tài liệu gốc nếu cần thiết.
Việc sử dụng sổ tay và nội dung sổ tay phải tuân thủ theo mục đích của Ngân hàng Thế giới và của Bộ
Tài Chính. Việc trích dẫn, sao chép hoặc tái bản một phần hoặc toàn bộ sổ tay này cho mục đích thương
mại phải có sự đồng ý hoặc phê duyệt chính thức của các bên có liên quan.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

1

Các thuật ngữ
Khung Quy Định Chính sách Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IPPF International Professional Practices Framework)
Đây là Khung Quy Định hướng dẫn tổng quan về kiểm toán nội bộ trong đó bao hàm các hướng dẫn có
hiệu lực do Viện Kiểm toán viên nội bộ ban hành.
Chuẩn mực
Là công bố mang tính chuyên môn do Ban soạn thảo Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Quốc tế ban hành
trong đó mô tả các yêu cầu cho việc triển khai thực hiện một cách tổng thể những hoạt động kiểm toán
nội bộ cũng như cho việc đánh giá công tác kiểm toán nội bộ.
Viện Kiểm toán viên Nội bộ (IIA - Institute of Internal Auditors)
Là một tổ chức toàn cầu có uy tín và vai trò ban hành hướng dẫn chuyên môn, Viện Kiểm toán viên
Nội bộ cung cấp cho kiểm toán nội bộ trên toàn thể giới những hướng dẫn có hiệu lực bao gồm hướng
dẫn bắt buộc và hướng dẫn mang tính khuyến khích được trình bày trong IPPF.
Chức năng kiểm toán nội bộ
Được dùng để chỉ một phòng, một ban, một đội ngũ chuyên gia hoặc một đơn vị chuyên nghiệp khác
cung cấp các dịch vụ tư vấn và kiểm toán một cách độc lập và khách quan được thiết lập nhằm tạo thêm
giá trị và cải thiện các hoạt động của doanh nghiệp. Chức năng kiểm toán nội bộ giúp một doanh nghiệp
đạt được các mục tiêu của mình thông qua việc tiếp cận một cách có hệ thống và có nguyên tắc nhằm
đánh giá và cải thiện hiệu quả của các quy trình quản trị, các quy trình quản lý rủi ro và các quy trình
kiểm soát.
Trưởng kiểm toán nội bộ
Là người phụ trách công tác kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp, được các cấp có thẩm quyền bộ nhiệm
theo quy định, có trách nhiệm quản lý và điều hành bộ phận kiểm toán nội bộ và những trách nhiệm
khác theo quy định hiện hành.
Hội đồng Quản trị
Là một thuật ngữ dùng chung để chỉ một nhóm hoặc một cá nhân chịu trách nhiệm về quản trị ở cấp
cao nhất của doanh nghiệp bao gồm việc định hướng hoặc/và giám sát hoạt động của doanh nghiệp
cũng như nhận báo cáo của lãnh đạo doanh nghiệp. Hội đồng quản trị được gọi trong các công ty cổ
phần còn đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn thì được gọi là Hội đồng thành viên. Mặc dù việc
tổ chức quản trị khác nhau giữa các thể chế và khu vực, chức năng này thường bao gồm những thành
viên không phải là đội ngũ lãnh đạo, điều hành của doanh nghiệp.
Căn cứ vào thực tiễn Việt Nam, Hội đồng quản trị thường hoặc Hội đồng thành viên cùng với Ban Kiểm
soát (Ban kiểm soát) đều có thể đóng vai trò là một chức năng giám sát, quản trị và định hướng về mặt
chuyên môn cho hoạt động kiểm toán nội bộ trong một doanh nghiệp. Định nghĩa chính xác của thuật
ngữ phụ thuộc vào hình thức tổ chức báo cáo trách nhiệm chuyên môn của doanh nghiệp (xem thêm
Mục II.1 Chương I của Sổ tay này).
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Tính độc lập
Là việc hoạt động kiểm toán nội bộ không phải đối mặt với các điều kiện có thể dẫn đến việc kiểm toán
nội bộ không thực hiện các trách nhiệm của mình một cách không thiên vị.
Tính Khách quan
Là tính công tâm thể hiện trong quá trình triển khai các cuộc kiểm toán hoặc tư vấn theo một phương
thức qua đó các kiểm toán viên nội bộ tin tưởng vào các kết quả làm việc của mình mà không có bất kỳ
sự thỏa hiệp nào về chất lượng công việc được thực hiện. Tính khách quan yêu cầu các kiểm toán viên
nội bộ không bị tác động bởi những yếu tố khác khi đưa ra đánh giá chuyên môn của mình về các vấn
đề kiểm toán.
Sự suy giảm về tính độc lập khách quan
Sự suy giảm về tính độc lập về mặt tổ chức và tính khách quan của các cá nhân có thể bao gồm các
xung đột lợi ích, những hạn chế về phạm vi công việc, truy cập tài liệu, tiếp cận nhân sự, và tài sản cũng
như các hạn chế về nguồn lực (tài chính).
Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp
Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp của Viện Kiểm toán viên Nội bộ đưa ra là các Nguyên tắc phù hợp với
chuyên môn và thực hành kiểm toán nội bộ và là các Quy định Ứng xử cho các kiểm toán viên nội bộ.
Quy tắc Đạo đức này áp dụng cho cả các đơn vị và các thể nhân cung cấp các dịch vụ kiểm toán nội bộ.
Mục đích của Quy tắc Đạo đức nhằm tăng cường văn hóa đạo đức ứng xử trong nghề kiểm toán nội bộ
trên phạm vi toàn cầu.
COSO - The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
Là một Ủy ban các tổ chức tài trợ được hình thành theo sáng kiến của năm tổ chức là Hiệp hội Kế toán
Hoa Kỳ (American Accounting Association), Hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (American Institute
of CPAs, Tổ chức Giám đốc điều hành Tài chính Thế giới (Financial Executives International), Hội Kế
toán viên Quản trị (The Association of Accountant and Financial Professionals in Business) và Viện
Kiểm toán viên nội bộ (The Institute of Internal Auditors). Ủy ban này chuyên trách các vấn đề xây
dựng khung quy định và hướng dẫn quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và phòng chống gian lận.
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PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
CHƯƠNG I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ phù hợp với đặc thù hoạt động của
mình và tuân thủ các quy định hiện hành. Trong trường hợp chưa có những hướng dẫn do các cấp có
thẩm quyền ban hành, các doanh nghiệp được khuyến khích tham khảo hướng của Viện Kiểm toán nội
bộ (IIA) trong việc xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ. Hình thức và nội dung của quy chế kiểm toán
nội bộ tùy thuộc vào quy mô và cơ cấu của hoạt động kiểm toán nội bộ cũng như mức độ phức tạp của
các nhiệm vụ kiểm toán nội bộ.
Theo hướng dẫn của IIA, Trưởng kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ
để trình Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phê duyệt.
Quy chế kiểm toán nội bộ có thể bao gồm những mục sau:
▪

Mục tiêu và phạm vi của kiểm toán nội bộ - Trình bày định nghĩa, các mục tiêu chung, mục
đích và vai trò của hoạt động kiểm toán nội bộ, bản chất của các hoạt động kiểm toán và các
hoạt động tư vấn. Các mục tiêu của kiểm toán nội bộ có cân nhắc đến mục tiêu của doanh
nghiệp và kỳ vọng của lãnh đạo doanh nghiệp và Hội đồng quản trị.

▪

Vị trí và nhiệm vụ của chức năng kiểm toán nội bộ - Xác định cơ chế báo cáo của Trưởng kiểm
toán nội bộ, theo đó Trưởng kiểm toán nội bộ báo cáo trách nhiệm chuyên môn cho Hội đồng
quản trị/Ban kiểm soát và báo cáo về hành chính cho lãnh đạo doanh nghiệp. Mục này có thể
được chi tiết theo từng trách nhiệm chuyên môn như phê duyệt quy chế và kế hoạch kiểm toán
nội bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyết định mức lương, thưởng đối với Trưởng kiểm toán nội
bộ; các trách nhiệm hành chính liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ như các kênh thông
tin hỗ trợ kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, phê duyệt hành chính về nhân sự kiểm toán
nội bộ và ngân sách phân bổ cho kiểm toán nội bộ.

▪

Quyền hạn của chức năng kiểm toán nội bộ - Xác định quyền truy cập không hạn chế vào sổ
sách, chứng từ, tiếp cận nhân sự và tài sản của hoạt động kiểm toán nội bộ để triên khai nhiệm
vụ được giao đồng thời cam kết trách nhiệm bảo vệ tài sản và bảo mật liên quan.

▪

Trách nhiệm của chức năng kiểm toán nội bộ - Thảo luận về các trách nhiệm chính của kiểm
toán nội bộ, ví dụ như xác định phạm vi đánh giá, xây dựng và xin phê duyệt kế hoạch kiểm
toán, đánh giá việc thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ, trao đổi kết quả kiểm toán nội bộ,
cung cấp các báo cáo kiểm toán, giám sát việc triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị của
kiểm toán nội bộ của lãnh đạo doanh nghiệp.

▪

Yêu cầu về trình độ chuyên môn của nhân sự kiểm toán - Nêu rõ yêu cầu về trình độ chuyên
môn theo quy định hiện hành đối với những vị trí cụ thể trong hoạt động kiểm toán nội bộ.

▪

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Chuẩn mực/hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ - Giới thiệu
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Chuẩn mực kiểm toán nội bộ và những hướng dẫn bắt buộc do
các cơ quan quản lý nhà nước ban hành.
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▪

Mối quan hệ của chức năng kiểm toán nội bộ với các bộ phận khác - Trình bày các mối quan
hệ với các bộ phận trong doanh nghiệp và các đơn vị bên ngoài doanh nghiệp liên quan đến
công tác kiểm toán nội bộ.

▪

Các nguyên tắc độc lập, khách quan trong kiểm toán nội bộ - Miêu tả tầm quan trọng của tính
độc lập và khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ cũng như cách thức duy trình các tiêu
chí này, chẳng hạn như không cho phép kiểm toán nội bộ đảm nhận trách nhiệm quản lý hoặc
có thẩm quyền trong các hoạt động hoặc bộ phận là đối tượng kiểm toán nội bộ.

▪

Kế hoạch kiểm toán, báo cáo và giám sát triển khai – Trình bày các yêu cầu liên quan đến việc
lập và phê duyệt kế hoạch kiểm toán, các yêu cầu về báo cáo của hoạt động kiểm toán và việc
giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị của kiểm toán.

▪

Đảm bảo chất lượng của hoạt động kiểm toán nội bộ - Đề cập đến việc xác định các kỳ vọng
liên quan đến việc duy trì, đánh giá và báo cáo các kết quả của chương trình đảm bảo và nâng
cao chất lượng áp dụng cho mọi khía cạnh của hoạt động kiểm toán nội bộ.

▪

Mục chữ ký - Trình bày những thỏa thuận giữa Trưởng kiểm toán nội bộ, đại diện ủy quyền
của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và người được Trưởng kiểm toán nội bộ báo cáo trực
tiếp. Các thành viên ký tên, ghi rõ chức vụ và ngày tháng ký.

Hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện thông qua hai hình thức kiểm toán và tư vấn theo như định
nghĩa sơ bộ dưới đây:
Kiểm toán là việc kiểm tra các bằng chứng được thực hiện một cách khách quan nhằm đưa ra đánh giá
độc lập về các quy trình quản trị, quy trình quản lý rủi ro và quy trình kiểm soát của doanh nghiệp. Ví
dụ về hoạt động kiểm toán nội bộ gồm có các cuộc kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán
tuân thủ, kiểm toán an ninh hệ thống, cũng như các cuộc rà soát đặc biệt (due diligence).
Tư vấn là các hoạt động tư vấn và các hoạt động liên quan khác có bản chất và phạm vi công việc được
thỏa thuận với đơn vị được tư vấn nhằm tạo thêm giá trị và cải tiến các quy trình quản trị, các quy trình
quản lý rủi ro, các quy trình kiểm soát mà các kiểm toán viên nội bộ không đảm nhiệm các trách nhiệm
quản lý. Ví dụ về hoạt động tư vấn gồm có tư vấn pháp chế, tư vấn quản lý, hướng dẫn triển khai và
đào tạo.
Tối thiểu hàng năm, Trưởng kiểm toán nội bộ đánh giá lại mức độ phù hợp của các mục tiêu, quyền hạn
và trách nhiệm của kiểm toán nội bộ được quy định trong quy chế kiểm toán nội bộ và báo cáo kết quả
đánh giá lại với Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lãnh đạo doanh nghiệp.

I.

Khái niệm cơ bản về kiểm toán nội bộ
1.

Định nghĩa kiểm toán nội bộ
Theo Viện Kiểm toán nội bộ (IIA), kiểm toán nội bộ là “một chức năng tư vấn và chức năng
đưa ra các đảm bảo độc lập và khách quan, được thiết kế nhằm nâng cao giá trị cũng như
nhằm hoàn thiện các hoạt động của một doanh nghiệp.”
Kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của mình bằng cách áp dụng
phương pháp tiếp cận có nguyên tắc và mang tính hệ thống nhằm đánh giá và nâng cao hiệu
quả của các quy trình quản lý rủi ro, các quy trình kiểm soát và các quy trình quản trị.
5

Kiểm toán nội bộ có thể thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá hoặc tư vấn để đưa ra các đảm
bảo và khuyến nghị về những quy trình trên, cụ thể như sau:
▪

Tính hiệu quả và hiệu suất của quy trình quản trị đang được doanh nghiệp áp dụng.

▪

Tính hiệu quả và hiệu suất của quy trình quản lý rủi ro đang được thực hiện tại doanh
nghiệp.

▪

Việc hệ thống kiểm soát được thiết kế đầy đủ và phù hợp, được vận hành hiệu quả
nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro của doanh nghiệp.

▪

Việc đạt được những mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch và nhiệm vụ
của doanh nghiệp.

Với tư cách là một trong bốn chủ thể chính trong tổ chức quản trị doanh nghiệp cùng với Hội
đồng quản trị/Hội đồng thành viên, cấp quản lý điều hành và kiểm toán độc lập, kiểm toán nội
bộ giúp doanh nghiệp tập trung vào việc có được các kiểm soát mạnh, báo cáo chính xác, các
thông tin xuyên suốt và có chất lượng, các cơ chế giám sát hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và bảo
vệ các tài sản đầu tư.
Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp dựa vào kiểm
toán nội bộ để có được các đảm bảo độc lập, khách quan và hiểu biết thấu đáo về tính hiệu quả
và hiệu suất của các quy trình quản trị, các quy trình quản lý rủi ro và các quy trình kiểm toán
nội bộ. Kiểm toán nội bộ trợ giúp các cấp quản lý và các chức năng định hướng, giám sát trong
việc nhận diện các rủi ro và cung cấp cái nhìn thấu đáo về tính hiệu quả của các kiểm soát và
về việc tuân thủ các quy trình và các quy định, đồng thời đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện.
Các giá trị này được thể hiện cụ thể như sau:
▪

Các đảm bảo do kiểm toán nội bộ đưa ra về các quy trình quản trị, các quy trình quản
lý rủi ro và các quy trình kiểm toán nội bộ là để giúp doanh nghiệp đạt được các mục
tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, mục tiêu tài chính và mục tiêu tuân thủ.

▪

Các hiểu biết thấu đáo của kiểm toán nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện kiểm
soát, quy trình, hoạt động và quản lý rủi ro, và qua đó góp phần giảm chi phí, nâng cao
doanh thu và làm tăng lợi nhuận. Kiểm toán nội bộ là tác nhân cho việc nâng cao hiệu
quản và hiệu suất của doanh nghiệp thông qua các khuyến nghị dựa trên các phân tính
và đánh giá dữ liệu và các quy trình hoạt động. Qua các hoạt động của mình, kiểm
toán nội bộ thực hiện việc đánh giá quy trình, báo cáo và trao đổi các phát hiện, khuyến
nghị các hành động cần thiết, đồng thời tư vấn về các dự án hoặc sáng kiến cần được
triển khai.Việc phân tích dữ liệu và thông tin cũng giúp kiểm toán nội bộ chia sẻ cái
nhìn xuyên suốt và thấu đáo cho việc hoàn thiện các quy trình. Để tìm hiểu về hoạt
động và các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ cũng phải đánh
giá về hiệu quả và hiệu suất của hoạt động cùng với cơ chế bảo vệ tài sản của doanh
nghiệp.

▪

Các đánh giá khách quan của kiểm toán nội bộ chỉ có thể được thực hiện dựa trên tính
chính trực, tính chịu trách nhiệm và tính độc lập của kiểm toán nội bộ. Với các cam
kết về tính chính trực và tính chịu trách nhiệm, kiểm toán nội bộ được xem là một
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nguồn độc lập đưa ra các tư vấn mang tính khách quan cho Hội đồng quản trị/Hội đồng
thành viên và lãnh đạo doanh nghiệp.
Các kiểm toán viên nội bộ với các kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm và nền tảng kiến thức
sâu rộng sẽ giúp cho các cấp quản lý trong việc đạt được các mục tiêu hoạt động và trợ giúp
Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên trong việc thực hiện các trách nhiệm giám sát tổng thể
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên thực tế, trong nội bộ doanh nghiệp, các
kiểm toán viên nội bộ thường được xem là xem là các tác nhân trong quản trị, các chuyên gia
về rủi ro và kiểm soát, chuyên gia về hiệu quả và đưa ra hướng giải quyết vấn đề.
2.

Các quy định bắt buộc
Hoạt động kiểm toán nội bộ và các kiểm toán viên nội bộ có trách nhiệm tuân thủ các quy định
pháp luật hiện hành và những quy định do các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam ban hành
đồng thời được khuyến khích tham khảo những hướng dẫn bắt buộc trong hoạt động kiểm toán
nội bộ do IIA ban hành.
Các công ty đại chúng và niêm yết phải tuân thủ những quy định do các cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền, Ủy ban chứng khoán và các cơ quan quản lý thị trường ban hành.
Các công ty do nhà nước nắm quyền chi phối (chưa phải là công ty đại chúng và niêm yết)
phải tuân thủ các quy định do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan chủ quản
và/hoặc chủ sở hữu ban hành.
Trong trường hợp các quy định do các cơ quan có thẩm quyền ban hành không nhất quán với
các hướng dẫn bắt buộc thì doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ với quy định hoặc hướng dẫn nào
có yêu cầu chặt chẽ và khắt khe hơn.
Những hướng dẫn bắt buộc của IIA bao gồm (Tham khảo bản khung quy định bắt buộc IPPF
của IIA)
▪

Các Nguyên tắc Cốt lõi về Thực hành Chuyên môn kiểm toán nội bộ

▪

Định nghĩa kiểm toán nội bộ

▪

Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp

▪

Các chuẩn mực quốc tế về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ (Chuẩn mực)

II. Cơ cấu tổ chức của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức của chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp được xây dựng trên nguyên
tắc đảm bảo tính độc lập về mặt tổ chức, các kiểm toán viên nội bộ đảm bảo tính khách quan, sự
thành thạo chuyên môn và tính cẩn trọng nghề nghiệp trong khi thực hiện các hoạt động kiểm toán
nội bộ. Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ và hoạt động kiểm toán nội bộ nói chung phải cập nhật
kiến thức chuyên môn thường xuyên để đảm bảo chất lượng của hoạt động kiểm toán nội bộ.
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Tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ
Các doanh nghiệp tổ chức thành lập chức năng kiểm toán nội bộ do Trưởng kiểm toán nội bộ
quản lý và điều hành. Quy mô bộ máy kiểm toán nội bộ tại mỗi doanh nghiệp có thể khác nhau
do ảnh hưởng của quy mô và mức độ phức tạp trong hoạt động của doanh nghiệp.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng kiểm toán nội bộ. Tiêu
chuẩn để bổ nhiệm Trưởng kiểm toán nội bộ và các kiểm toán viên nội bộ được thực hiện theo
các quy định pháp lý phù hợp1. Nhiệm kỳ của Trưởng kiểm toán nội bộ tối đa không quá 05
(năm) năm. Khi hết nhiệm kỳ, doanh nghiệp tiến hành bổ nhiệm lại vị trí Trưởng kiểm toán
nội bộ.
Để đảm bảo tính độc lập về mặt tổ chức của chức năng kiểm toán nội bộ, Trưởng kiểm toán
nội bộ báo cáo chuyên môn trực tiếp cho cấp quản trị cao nhất trong doanh nghiệp, có thể là
Hội đồng quản trị (tiểu ban kiểm toán – TBKT) hoặc Ban kiểm soát, tùy thuộc vào mô hình và
thực tiễn quản trị của doanh nghiệp, và báo cáo hành chính cho lãnh đạo điều hành doanh
nghiệp (thường là lãnh đạo điều hành cao nhất).
Việc báo cáo chuyên môn cho Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thường liên quan đến
những nội dung sau:
▪

Phê duyệt quy chế kiểm toán nội bộ.

▪

Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.

▪

Phê duyệt ngân sách và kế hoạch nguồn lực kiểm toán nội bộ hàng năm.

▪

Bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng kiểm toán nội bộ.

▪

Phê duyệt mức lương của Trưởng kiểm toán nội bộ.

▪

Báo cáo các vấn đề thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ.

▪

Báo cáo các hạn chế về phạm vi và nguồn lực kiểm toán.

▪

Báo cáo các vấn đề kiểm toán nội bộ khác.

Kênh báo cáo chuyên môn cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát giúp Trưởng kiểm toán nội
bộ báo cáo trực tiếp các vấn đề nhạy cảm, những bất đồng không giải quyết được ở cấp quản
lý và điều hành của doanh nghiệp, đảm bảo tính độc lập và hiệu quả của hoạt động kiểm toán
nội bộ.
Việc báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có thể được thực hiện dưới nhiều
hình thức khác nhau tùy thuộc vào tính chất của từng vụ việc. Tối thiểu hàng năm, Hội đồng
quản trị/Ban kiểm soát họp riêng với Trưởng kiểm toán nội bộ để trao đổi các vấn đề liên quan
đến hoạt động kiểm toán nội bộ, bao gồm cả việc xác nhận tính độc lập về mặt tổ chức của
hoạt động kiểm toán nội bộ. Trưởng kiểm toán nội bộ có thể báo cáo tình hình thực hiện hoạt
động kiểm toán định kỳ trong các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý, thường bao gồm việc

1

Nghị định về kiểm toán nội bộ hướng dẫn triển khai Điều 39 – Luật Kế toán đã được dự thảo và đang chờ phê duyệt của
các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên các quy định pháp lý có thể được bổ sung, sửa đổi theo thời gian.
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báo cáo kết quả thực hiện so với kế hoạch và các phát hiện cũng như các vấn đề thời sự cần
Hội đồng quản trị lưu ý.
Việc Trưởng kiểm toán nội bộ báo cáo hành chính cho lãnh đạo điều hành cao nhất của doanh
nghiệp nhằm đảm bảo thẩm quyền và vị trí cần thiết trong việc thực hiện trách nhiệm liên quan
đến hoạt động kiểm toán nội bộ của mình và tạo thuận lợi trong việc giải quyết những vấn đề
khó khăn với các lãnh đạo cao cấp khác trong doanh nghiệp. Ngoài ra việc báo cáo hành chính
cho lãnh đạo điều hành cao nhất của doanh nghiệp cũng đặt Trưởng kiểm toán nội bộ ở vị trí
lãnh đạo cao cấp và hoạt động kiểm toán nội bộ không nằm trong phạm vi các hoạt động bị
kiểm toán.
Thông thường, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và Trưởng kiểm toán nội bộ cùng nhau thống
nhất trách nhiệm, thẩm quyền và kỳ vọng đối với hoạt động kiểm toán nội bộ, đồng thời thống
nhất vai trò của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lãnh đạo điều hành cao cấp của doanh
nghiệp trong việc giám sát hoạt động kiểm toán.
Sơ đồ mô hình chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp:
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Chú thích:
BKS
CSH
DN
DNNN
ĐHĐCĐ
HĐQT
HĐTV
KTNB
TBKT

Ban kiểm soát
Chủ sở hữu
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Hội đồng thành viên
Kiểm toán nội bộ
Tiểu ban kiểm toán
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Đối với các doanh nghiệp có ban kiểm soát được thành lập theo quy định của luật doanh
nghiệp, việc xây dựng mô hình chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp cần phải xem
xét đến chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát theo quy định của luật, các quy định hiện
hành và điều lệ doanh nghiệp, đồng thời căn cứ vào năng lực chuyên môn của các thành viên
trong ban kiểm soát để xác định kênh báo cáo trách nhiệm chuyên môn lên ban kiểm soát hoặc
Hội đồng quản trị (tiểu ban kiểm toán) cho phù hợp và hiệu quả.
Doanh nghiệp có thể linh hoạt trong việc tổ chức kênh báo cáo trách nhiệm chuyên môn cho
Hội đồng quản trị (thông qua tiểu ban kiểm toán) hoặc cho Ban kiểm soát (nếu đã được thiết
lập) dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập về mặt tổ chức của kiểm toán nội bộ nhưng đồng
thời đảm bảo tính hiệu quả của vai trò giám sát và định hướng đối với hoạt động kiểm toán
nội bộ căn cứ vào năng lực chuyên môn, nguồn lực, mức độ ảnh hưởng, và vai trò quản trị của
chức năng nhận báo cáo chuyên môn này.
Trong trường hợp doanh nghiệp thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài đảm nhiệm chức
năng kiểm toán nội bộ, bao gồm cả vị trí Trưởng kiểm toán nội bộ, doanh nghiệp vẫn chịu
trách nhiệm duy trì hoạt động kiểm toán nội bộ một cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tuân
thủ các quy định có liên quan. Hợp đồng dịch vụ do doanh nghiệp ký kết với đơn vị cung cấp
dịch vụ cần nêu rõ nghĩa vụ của các bên và các kết quả dịch vụ được cung cấp nhằm đáp ứng
yêu cầu của chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán.
Khi tổ chức một chức năng kiểm toán nội bộ, doanh nghiệp cần cân nhắc đến chín (09) yếu tố
quan trọng nhất trong việc cấu thành một chức năng kiểm toán nội bộ như sau:
▪

Tính độc lập về tổ chức: Tính độc lập về tổ chức cho phép hoạt động kiểm toán nội bộ
được thực hiện mà không có sự can thiệp, chi phối của đơn vị được kiểm toán. Tính
độc lập về tổ chức thường đi đôi với tính khách quan cá nhân trong kiểm toán nội bộ
giúp đảm bảo hiệu quả và chính xác cũng như độ tin cậy của các kết quả kiểm toán.
Tính độc lập của kiểm toán nội bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu từ cơ chế bổ nhiệm và miễn
nhiệm vị trí Trưởng kiểm toán nội bộ và cơ chế báo cáo quản lý hành chính và báo cáo
trách nhiệm chuyên môn của kiểm toán nội bộ. Điểm cốt lõi của tính độc lập này là
việc Trưởng kiểm toán nội bộ không bị chi phối hoặc chịu sự trả đũa mang tính chính
trị từ các cấp quản lý trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Vị trí Trưởng kiểm
toán nội bộ cũng cần được toàn quyền trong việc huy động và tuyển dụng nhân sự cho
kiểm toán nội bộ mà không có sự can thiệp của các cấp quản lý cũng như các tác động
có ý đồ chính trị từ các cơ quan quản lý.

▪

Được trao quyền hạn rõ ràng: Thẩm quyền và trách nhiệm của kiểm toán nội bộ phải
được thiết lập thông qua các hình thức luật, điều lệ hoặc các quy định mang tính pháp
lý khác. Một trong những nội dung quan trọng của tài liệu này là các thủ tục và các
yêu cầu báo cáo cũng như các quy định về nghĩa vụ của đối tượng kiểm toán trong
việc hợp tác với kiểm toán nội bộ.

▪

Quyền truy cập không hạn chế: kiểm toán nội bộ không hạn chế và có đủ quyền truy
cập và tiếp cận nhân sự, tài sản và các tài liệu, sổ sách, chứng từ cần thiết để thực hiện
các hoạt động kiểm toán. Nội dung này phải được quy định rõ vào công bố cho các
bên liên quan một cách phù hợp.
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▪

Có đủ nguồn lực tài chính: kiểm toán nội bộ cần được phân bổ đủ ngân sách liên quan
đến quy mô và trách nhiệm được giao. Việc phân bổ ngân sách cho kiểm toán nội bộ
không nên thuộc thẩm quyền quyết định của cấp hoặc đơn vị là đối tượng kiểm toán
vì ngân sách sẽ ảnh hưởng đến năng lực triển khai các trách nhiệm được giao của kiểm
toán nội bộ. Ngân sách nên được kiểm toán nội bộ xây dựng và đề xuất và được Hội
đồng quản trị phê duyệt dựa trên sự tham vấn lãnh đạo doanh nghiệp nếu cần thiết.

▪

Lãnh đạo kiểm toán nội bộ có đủ năng lực cần thiết: Vị trí lãnh đạo kiểm toán nội bộ
phải có khả năng tuyển dụng, giữ và quản lý được các nhân sự có kỹ năng chuyên môn
cao một cách độc lập và hiệu quả mà không bị tác động mang tính quản lý hoặc chính
trị. Vị trí này phải am hiểu và có các kiến thức chuyên môn về các quy định cần thiết,
có bằng cấp chuyên môn và có năng lực giám sát và quản lý một chức năng kiểm toán
nội bộ. Trong nhiều trường hợp như công ty đại chúng, niêm yết hoặc trong khu vực
Công, vị trí này còn cần phải có đủ trình độ để đại diện cho kiểm toán nội bộ phát
ngôn trước công chúng.

▪

Tính khách quan của nhân sự kiểm toán nội bộ: Bất cứ nhân sự của kiểm toán nội bộ
phải đảm bảo tính khách quan cá nhân. Nhân sự kiểm toán phải có thái độ vô tư, công
bằng và phải không có các xung đột lợi ích. Xung đột lợi ích được định nghĩa là các
tình huống mà một kiểm toán viên nội bộ, người phải được tin cậy, có mâu thuẫn giữa
lợi ích cá nhân và yêu cầu chuyên môn. Xung đột lợi ích có thể vẫn tồn tại mà không
mang lại hậu quả đáng tiếc nào về đạo đức cũng như thực tiễn nhưng mâu thuẫn đó có
thể đưa ra những dấu hiệu làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin tưởng đối với kiểm toán
viên nội bộ, đến chức năng kiểm toán nội bộ và đến chuyên môn kiểm toán nội bộ.
Việc có xung đột lợi ích có thể làm suy giảm năng lực của các cá nhân kiểm toán viên
nội bộ trong việc thực hiện các trách nhiệm và nhiệm vụ kiểm toán một cách khách
quan.

▪

Nhân sự kiểm toán nội bộ có đủ năng lực cần thiết: Chức năng kiểm toán nội bộ cần
có các nhân sự tổng hợp đủ các phẩm chất và kỹ năng cần thiết để thực hiện đầy đủ
các nhiệm vụ kiểm toán được giao. Ít nhất, các kiểm toán viên nội bộ cần phải đáp ứng
và tuân thủ được các yêu cầu về kiến thức chuyên môn của các chuẩn mực và các tổ
chức nghề nghiệp phù hợp.

▪

Sự hỗ trợ của các bên hữu quan: Vị thế cũng như các nhiệm vụ được phê duyệt hoặc
theo quy định của pháp luật phải được các vị trí và các chức năng có thẩm quyền công
nhận và ủng hộ. Đối với khu vực Công, nội dung này phải được mở rộng ra cho các
phương tiện thông tin đại chúng và cả quần chúng nhân dân.

▪

Có các Chuẩn mực chuyên môn kiểm toán nội bộ: Việc xây dựng hoặc quy định các
chuẩn mực chuyên môn như Khung Quy định Thực hành Chuyên môn IPPF của IIA
sẽ hỗ trợ việc triển khai các yếu tố nêu trên và cung cấp nền tảng để thúc đẩy các hoạt
động kiểm toán chất lượng có hệ thống, khách quan và có căn cứ. Các hoạt động kiểm
toán nội bộ phải được thực hiện tuân thủ theo các chuẩn mực được công nhận.

Theo thông lệ, các bước cơ bản để tổ chức một chức năng kiểm toán nội bộ gồm có:
▪

Xác định thẩm quyền của kiểm toán nội bộ.
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▪

Tìm hiểu kỳ vọng của đơn vị.

▪

Xem xét quy chế của ủy ban kiểm toán/Ban kiểm soát.

▪

Tìm hiểu các mức chuẩn của ngành, các doanh nghiệp cùng quy mô.

▪

Xem xét các chính sách và quy trình của doanh nghiệp.

▪

Thảo luận các vấn đề về kiểm soát.

▪

Xác định khu vực/đơn vị được kiểm toán/tư vấn.

▪

Tìm hiểu và gắn kết với các quy trình/hoạt động chính.

▪

Thực hiện đánh giá sơ bộ rủi ro của doanh nghiệp.

▪

Thiết lập quy chế kiểm toán.

▪

Lập ngân sách cho hoạt động kiểm toán nội bộ.

▪

Lập kế hoạch kiểm toán.

▪

Tuyển dụng nhân sự và lên kế hoạch đào tạo.

▪

Giới thiệu chức năng kiểm toán nội bộ và hợp tác với các phòng ban khác.

▪

Thiết lập mối quan hệ báo cáo phù hợp với các bên trong doanh nghiệp.

▪

Xây dựng chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ.

Nhiệm vụ của chức năng kiểm toán nội bộ
Thông thường, chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ sau:
▪

Xây dựng và cập nhật quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp
để trình lên Hội đồng quản trị phê duyệt.

▪

Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

▪

Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ và tư vấn kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã
được phê duyệt.

▪

Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai
sót và đề xuất biện pháp hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quy
trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

▪

Thực hiện giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán.

▪

Thường xuyên phát triển, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phương pháp kiểm toán
nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật và theo kịp sự
phát triển của doanh nghiệp.

▪

Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn và kiểm soát dịch vụ kiểm toán độc lập
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

▪

Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp
nhằm đảo bảo hợp tác có hiệu quả.

Trưởng kiểm toán nội bộ có thể được yêu cầu tham gia vào những công việc mà thông thường
do ban quản lý/điều hành đảm nhiệm như trong những trường hợp sau:
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▪

Các quy trình của doanh nghiệp chưa được hoàn thiện và trưởng kiểm toán nội bộ là
người có năng lực chuyên môn phù hợp nhất để giới thiệu các nguyên tắc quản lý rủi
ro trong doanh nghiệp.

▪

Doanh nghiệp quá nhỏ và nguồn lực hạn chế để có thể duy trì một bộ phận tuân thủ.

▪

Doanh nghiệp tham gia vào thị trường hoặc sản phẩm mới đòi hỏi phải điều chỉnh, bổ
sung các hoạt động quản lý rủi ro.

▪

Sự ra đời của các quy định pháp lý mới đặt ra vấn đề sửa đổi, bổ sung quy trình và
chính sách trong hoạt động quản lý rủi ro để đảm bảo tuân thủ với những quy định
này.

Khi được yêu cầu tham gia vào các công việc khác ngoài hoạt động kiểm toán nội bộ, Trưởng
kiểm toán nội bộ cần thảo luận và thống nhất với các bên liên quan về những nội dung sau:

3.

▪

Vai trò và trách nhiệm của Trưởng kiểm toán nội bộ được yêu cầu tham gia.

▪

Các rủi ro liên quan đến việc tham gia của Trưởng kiểm toán nội bộ.

▪

Các biện pháp giám sát đối với tính độc lập và khách quan của Trưởng kiểm toán nội
bộ.

▪

Các biện pháp kiểm soát áp dụng để đảm bảo việc giám sát trên được vận hành một
cách hiệu quả.

▪

Kế hoạch bàn giao, trong trường hợp Trưởng kiểm toán nội bộ chỉ tham gia tạm thời.

▪

Thỏa thuận cụ thể về việc tham gia công việc ngoài hoạt động kiểm toán nội bộ của
Trưởng kiểm toán nội bộ với Hội đồng quản trị và nhân sự cao cấp của doanh nghiệp

Quyền hạn của chức năng kiểm toán nội bộ
Chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp có những quyền hạn sau:
▪

Được trang bị nguồn lực cần thiết liên quan đến phạm vi và quy mô hoạt động kiểm
toán nội bộ.

▪

Được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết cho hoạt động
kiểm toán nội bộ như báo cáo tài chính, quản trị, chiến lược, và các báo cáo khác liên
quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

▪

Được tiếp cận, xem xét các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội
bộ và được tiếp cận, phỏng vấn tất nhân sự của doanh nghiệp về các vấn đề liên quan
đến nội dung kiểm toán nội bộ.

▪

Được tham dự các cuộc họp nội bộ, giám sát đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa
chữa, khắc phục, hoàn thiện của các bộ phận trong doanh nghiệp đối với các vấn đề
mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị.

▪

Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận được kiểm toán.

▪

Được đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân sự trong chức năng kiểm toán nội bộ và
chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
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4.

Trách nhiệm của chức năng kiểm toán nội bộ
Chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp có những trách nhiệm sau:

5.

▪

Bảo mật thông tin theo quy chế của doanh nghiệp và theo pháp luật hiện hành.

▪

Chịu trách nhiệm về kết quả công tác kiểm toán nội bộ.

▪

Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kết quả thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán nội
bộ.

▪

Tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức nhằm đảo bảo năng lực chuyên môn cho kiểm
toán viên nội bộ.

Trách nhiệm của các bên đối với kiểm toán nội bộ
Các bên trong doanh nghiệp có những trách nhiệm liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ
như sau:
▪

Các bên bao gồm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận được kiểm toán
có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để kiểm toán nội bộ thực hiện các quyền hạn và
nhiệm vụ theo quy định.

▪

Ban kiểm soát/Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chính về chất lượng hoạt động kiểm
toán nội bộ bao gồm chỉ đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt
động của chức năng kiểm toán nội bộ và phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán
nội bộ hàng năm.

▪

Hội đồng quản trị ban hành quy chế kiểm toán nội bộ; quyết định về bộ máy tổ chức
kiểm toán nội bộ bao gồm bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng kiểm toán nội bộ, quyết định
cơ chế tiền lương, thưởng và trang bị các nguồn lực cần thiết cho kiểm toán nội bộ

▪

Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận thực hiện phối hợp công tác với kiểm toán nội bộ,
đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện khuyến nghị của kiểm toán nội bộ và thông báo
đầy đủ cho chức năng kiểm toán nội bộ về các thay đổi cũng như vấn đề phát sinh mới
trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm xác định sớm những rủi ro liên quan.

▪

Các bộ phận được kiểm toán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ
theo yêu cầu của kiểm toán nội bộ một cách trung thực, chính xác; thực hiện những
kiến nghị đã thống nhất với kiểm toán nội bộ và thông báo cho kiểm toán nội bộ ngay
khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, sai phạm, rủi ro, thất thoát lớn về tài sản hoặc
nguy cơ thất thoát tài sản.

Trường hợp kiểm toán nội bộ gặp những bất đồng liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ
với các bên, bao gồm cả bất đồng ý kiến với lãnh đạo doanh nghiệp, mà bất đồng đó không thể
giải quyết được ở cấp lãnh đạo điều hành doanh nghiệp thì Trưởng kiểm toán nội bộ phải báo
cáo lên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát để có phương án giải quyết.
6.

Mối quan hệ với kiểm toán độc lập
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát có trách nhiệm đảm bảo phối hợp có hiệu quả giữa kiểm toán
nội bộ với kiểm toán độc lập.
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Kiểm toán độc lập có thể sử dụng kết quả công việc của kiểm toán nội bộ trong việc tìm hiểu
môi trường kiểm soát để đánh giá rủi ro dẫn đến sai sót trong báo cáo cũng như xác định các
yếu tố có thể ảnh hưởng tới hoạt động kiểm toán độc lập của mình.
Ngược lại, các doanh nghiệp có thể có được đảm bảo về một số hoạt động nhất định thuộc
phạm vi của kiểm toán nội bộ từ kết quả của kiểm toán độc lập.
Phương thức trao đổi và phối hợp giữa hoạt động kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập có
thể khác nhau giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù thực hiện theo phương thức nào thì việc
duy trì trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp cũng cần hướng
tới một mối quan hệ hợp tác có hiệu quả, cụ thể như đảm bảo tối ưu hóa phạm vi kiểm toán và
giảm thiểu sự trùng lặp công việc kiểm toán dẫn đến lãng phí nguồn lực.
7.

Đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ
Kiểm toán nội bộ cần xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động phù hợp
để làm căn cứ cho công tác đánh giá hiệu quả hoạt động như việc đạt được mục tiêu, kế hoạch
và tuân thủ với các quy định có liên quan v.v... của hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh
nghiệp.
Khi xây dựng các tiêu chí đánh giá, doanh nghiệp thường cân nhắc đến:
▪

Mức độ đóng góp đối với việc cải tiến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát
nội bộ của doanh nghiệp.

▪

Việc đạt được các mục tiêu.

▪

Việc hoàn thành kế hoạch kiểm toán và hiệu quả thực hiện công tác kiểm toán bao
gồm cả công tác giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán.

▪

Kết quả của chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán.

▪

Hiệu quả trong việc đáp ứng kỳ vọng của các bên hữu quan.

▪

Hiệu quả công tác trao đổi và báo cáo với đối tượng kiểm toán, Hội đồng quản trị và
các bên liên quan.

▪

Sự cải thiện về hiệu suất làm việc của đội ngũ kiểm toán viên nội bộ.

▪

Sự gia tăng về hiệu suất của quy trình kiểm toán.

▪

Sự gia tăng về số lượng kế hoạch hành động đối với các cải tiến về quy trình.

▪

Tính đầy đủ của công tác giám sát kế hoạch các cuộc kiểm toán.

Các bước cơ bản của quy trình thiết lập phương thức đánh giá hiệu quả hoạt động:
▪

Xác định các yếu tố liên quan đến tính hiệu quả của kiểm toán.

▪

Xác định các bên hữu quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

▪

Xây dựng phương thức và tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động.

▪

Giám sát và báo cáo kết quả.

Khi xây dựng chỉ số đánh giá, doanh nghiệp cần cân nhắc đến kỳ vọng của các bên hữu quan,
quy trình kiểm toán, năng lực và sự đổi mới trong công tác kiểm toán nội bộ (bao gồm cả kỹ
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thuật kiểm toán, tập huấn và kiếm thức ngành nghề). Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần cân
nhắc liệu phương thức đánh giá hiệu quả gắn kết với chiến lược kiểm toán và phản ảnh nhiệm
vụ và vai trò của hoạt động kiểm toán hay không. Các chỉ số đánh giá phải cụ thể và bao gồm
cả chỉ số mang tính số lượng và chỉ số mang tính chất lượng.
Sau khi các chỉ số đánh giá hiệu quả đã được thống nhất, báo cáo định kỳ so sánh thực tế với
hiệu quả kỳ vọng sẽ được lập và trình Hội đồng quản trị. Nếu kết quả so sánh cho thấy sự khác
biệt lớn với kỳ vọng thì cần phải có giải thích chi tiết và kế hoạch khắc phục đối với sự khác
biệt đó. Doanh nghiệp thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động định kỳ như một
phần trong quy trình kiểm toán nội bộ.
Thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động cùng với công tác đánh giá và nâng cao chất lượng
kiểm toán được trình bày ở Chương V sẽ góp phần vào việc hoàn thiện công tác kiểm toán nội
bộ trong doanh nghiệp.
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CHƯƠNG II. TRỌNG TÂM CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ
I.

Quản trị doanh nghiệp
1.

Quản trị doanh nghiệp và mô hình ba tuyến phòng vệ
Quản trị doanh nghiệp là những cơ chế và quy định mà thông qua đó doanh nghiệp điều hành
và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của mình. Trên thực tế, quản trị doanh nghiệp không
phải là một bộ cơ chế và quy định độc lập mà được liên kết chặt chẽ với quản lý rủi ro và kiểm
soát nội bộ. Các hoạt động quản trị hiệu quả sẽ cân nhắc đến rủi ro trong quá trình xây dựng
chiến lược còn quản lý rủi ro sẽ dựa vào các hoạt động quản trị hiệu quả như ảnh hưởng từ
thượng tầng, mức độ chấp nhận rủi ro, văn hóa doanh nghiệp, giám sát quản lý rủi ro vv... Mặt
khác, quản trị hiệu quả lại phải vào kiểm soát nội bộ và tính hiệu quả của các kiểm soát đó.
Bên cạnh những yếu tố đặc thù về quản trị doanh nghiệp tại mỗi doanh nghiệp, một hệ thống
quản trị tốt thường vận hành mô hình 3 tuyến phòng vệ trong quản lý rủi ro của doanh nghiệp
theo như sơ đồ dưới đây:

Hội đồng Quản trị / Hội đồng Thành viên / Ủy ban kiểm toán

Ban điều hành / Quản lý cấp cao

Tuyến phòng vệ thứ ba

Kiểm soát tài chính

Hoạt
động
kiểm
soát
của Ban
lãnh
đạo

Các
biện
pháp
kiểm
soát
nội bộ

Đảm bảo An ninh
Quản lý rủi ro
Quản lý Chất lượng

Kiểm toán
nội bộ

Thanh tra
Tuân thủ

(Trích từ IIA Position paper)
Như vậy tuyến phòng vệ thứ hai và thứ ba đều thực hiện chức năng giám sát đối với các quy
trình của doanh nghiệp nhưng tuyến phòng vệ thứ ba thực hiện công việc trên cơ sở độc lập và
khách quan.
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Cơ quan quản lý

Tuyến phòng vệ thứ hai

Kiểm toán độc lập

Tuyến phòng vệ thứ nhất

2.

Vai trò của hoạt động kiểm toán nội bộ đối với quản trị doanh nghiệp
Các kiểm toán viên nội bộ có thể thực hiện việc kiểm toán để đánh giá và đưa ra khuyến nghị
cải tiến quy trình quản trị hoặc thực hiện tư vấn các vấn đề quản trị do doanh nghiệp thực hiện.
Hoạt động tư vấn thường hay được thực hiện đối với hệ thống quản trị chưa hoàn thiện hoặc
các vấn đề quản trị tồn đọng.
Thông thường, hoạt động kiểm toán nội bộ đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cải tiến các
quy trình quản trị ở những nội dung sau:
▪

Quy trình đưa ra các quyết định về chiến lược và hoạt động có được chính thức thiết
lập và vận hành một cách nhất quán hay không?

▪

Quy trình giám sát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát có được thực hiện đầy đủ và
hiệu quả không?

▪

Các hoạt động tăng cường các giá trị và đạo đức phù hợp trong doanh nghiệp có được
thiết kế và triển khai hiệu quả hay không?

▪

Quy trình liên quan đến trách nhiệm báo cáo và công tác quản lý hiệu quả hoạt động
trong tổ chức của doanh nghiệp có được thiết kế phù hợp và thực hiện một cách hiệu
quả hay không?

▪

Quy trình trao đổi thông tin về rủi ro và kiểm soát với các bộ phận liên quan trong
doanh nghiệp có đầy đủ, chính xác và kịp thời không?

▪

Việc điều phối các hoạt động và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị/Ban kiểm
soát, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, và các cấp quản lý có được thực hiện một
cách hiệu quả không?

Trong trường hợp tuyến phòng vệ thứ hai của doanh nghiệp thực hiện vai trò giám sát và cung
cấp đảm bảo về tính hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội
bộ sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động của chức năng giám sát thuộc tuyến phòng vệ thứ hai này
trong việc thực hiện mục tiêu giám sát đã được thiết kế.
Khi thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của tuyến phòng vệ thứ hai, các kiểm toán viên nội
bộ sẽ xác định những xung đột, sự trùng lặp hoặc những lỗ hổng trong công việc nhằm đưa ra
các giải pháp về phân công phân nhiệm hợp lý, giảm sự trùng lặp trong công việc và đảm bảo
tính độc lập và khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ.
Tại một số doanh nghiệp, hoạt động kiểm toán nội bộ có thể tạm thời đảm nhiệm cả vai trò của
tuyến phòng vệ thứ hai do đặc thù của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hoạt động kiểm
toán nội bộ có thể thực hiện công tác điều phối hoạt động quản lý rủi ro hoặc rà soát tuân thủ
theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp. Cụ thể:
▪

Hội đồng quản trị xét thấy kiểm toán nội bộ thực hiện giám sát tuân thủ sẽ hiệu quả
hơn.

▪

Kiểm toán nội bộ có thể tạm thời đảm nhiệm chức năng giám sát thuộc tuyến phòng
thủ thứ hai do thiếu vắng vị trí chủ chốt thuộc tuyến này.

19

▪

Kiểm toán nội bộ tham gia hỗ trợ quản lý rủi ro trong trường hợp có các thay đổi trong
quy định có thể ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro khiến doanh nghiệp phải điều
chỉnh các quy trình và chính sách của mình.

▪

Kiểm toán nội bộ tham gia hỗ trợ quản lý rủi ro ở những khu vực hoặc doanh nghiệp
có thay đổi lớn trong kinh doanh như địa bàn kinh doanh mới hoặc sản phẩm mới mà
có thể phải đối mặt với những quy định mới về rủi ro.

Với việc tạm thời đảm nhiệm vai trò của tuyến phòng vệ thứ hai, Trưởng kiểm toán nội bộ sẽ
thông báo với Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp về những rủi ro cũng như giải pháp
đối với nguy cơ suy giảm tính độc lập và khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ.
Việc đánh giá trách nhiệm của kiểm toán nội bộ trong việc đảm nhiệm vai trò của tuyến phòng
vệ thứ hai và các rủi ro đi kèm thường được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần.
3.

Hướng dẫn kiểm toán nội bộ đánh giá quy trình quản trị
Mô hình quản trị doanh nghiệp có thể khác nhau ở mỗi doanh nghiệp do tác động của nhiều
yếu tố, chẳng hạn như quy mô, mức độ phức tạp, cơ cấu sở hữu vốn và những yêu cầu pháp lý
khác chi phối doanh nghiệp. Do vậy, khi đánh giá quy trình quản trị ở mỗi doanh nghiệp,
Trưởng kiểm toán nội bộ cần lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp với doanh nghiệp đó.
Ngoài ra, việc lựa chọn phương pháp tiếp cập để đánh giá công tác quản trị và các quy trình
quản trị cũng sẽ được cân nhắc cho phù hợp với khung quy định quản trị mà doanh nghiệp áp
dụng. Các khung quy định và mô hình quản trị cùng với các yêu cầu liên quan có thể khác
nhau giữa các loại hình, các quy mô, ngành nghề vv... của doanh nghiệp và giữa các thể chế
pháp lý ở địa bàn hoạt động của doanh nghiệp.
Để tìm hiểu quy trình quản trị của doanh nghiệp, các kiểm toán viên nội bộ có thể gặp gỡ, trao
đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, lãnh đạo và những nhân sự đảm nhiệm vai trò quản
trị quan trọng của doanh nghiệp. Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ có thể xem xét điều lệ
doanh nghiệp, quy chế Hội đồng quản trị và các tiểu ban chuyên trách, các biên bản họp Hội
đồng quản trị, biên bản họp liên quan đến chiến lược, rủi ro và những quyết định quan trọng
của doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt thì các kiểm
toán viên nội bộ còn phải xem xét các vấn đề quản trị đặc thù theo quy định.
Khi đánh giá một quy trình quản trị cụ thể, kiểm toán viên nội bộ có thể thực hiện những công
việc sau:
▪

Xem xét hướng dẫn về quy trình và chính sách liên quan.

▪

Xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ đã thực hiện trước đây.

▪

Xem xét biên bản họp Hội đồng quản trị .

▪

Xem xét kế hoạch làm việc.

▪

Xem xét biên bản các cuộc họp liên quan.

▪

Xem xét các báo cáo và đánh giá nội bộ đã được thực hiện.

▪

Phỏng vấn các nhân sự liên quan, bao gồm nhân sự chủ chốt thực hiện quy trình

▪

Khảo sát lấy ý kiến đánh giá.
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▪

Thực hiện phân tích so sánh với thông tin bình quân của ngành hoặc doanh nghiệp
tương đương.

▪

Tham gia các cuộc họp của các bên liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Để đánh giá hoạt động của một quy trình, thì ngoài việc xem xét những thông tin thu thập từ
việc kiểm toán hoặc tư vấn đang thực hiện thì các kiểm toán viên nội bộ cần cần xem xét cả
những thông tin thu thập được từ những cuộc kiểm toán đã thực hiện trong cả một quá trình.
Nếu thực hiện đánh giá tổng thể quy trình quản trị thì ngoài việc xem xét kết quả của từng quy
trình quản trị thì các kiểm toán viên nội bộ còn cần lưu ý đến những vấn đề quản trị phát sinh
từ tất cả các cuộc kiểm tra, kiểm toán ở những lĩnh vực khác đã được thực hiện cho doanh
nghiệp và những thông tin quản trị khác.
Việc giám sát và theo dõi các biện pháp khắc phục sửa chữa sai sót đối với những khuyến nghị
được kiểm toán nội bộ đưa ra về quy trình quản trị được thực hiện theo quy định về giám sát
triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị của kiểm toán nội bộ.

II. Quản lý rủi ro
1.

Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp và khung quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro được định nghĩa trong Chuẩn mực của IIA là “một quá trình nhận diện, đánh
giá, quản lý và kiểm soát những sự kiện hoặc tình huống có khả năng xảy ra nhằm đưa ra đảm
bảo trong việc đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp”.
Quản lý rủi ro là một hợp phần quan trọng trong cơ chế quản trị của doanh nghiệp. Quản lý rủi
ro được kỳ vọng tích hợp hoàn toàn vào các quy trình quản lý hoạt động và xuyên suốt trong
các chức năng, các cấp và các bộ phận của một doanh nghiệp, giúp cho việc thực hiện phát
hiện, đánh giá, ghi chép, theo dõi và quản lý các rủi ro.
Một quy trình quản lý rủi ro hiệu quả sẽ giúp nhận diện các kiểm soát chính liên quan đến các
rủi ro trọng yếu. Việc triển khai các thủ tục kiểm soát nội bộ sẽ giúp các cấp quản lý kiểm soát
được rủi ro ở mức độ chấp nhận được đối với doanh nghiệp. Các kiểm toán viên nội bộ sẽ kiểm
toán các thủ tục kiểm soát chính để đảm bảo quản lý được các rủi ro trọng yếu.
Rủi ro được nhận diện và đánh giá liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát
nội bộ do doanh nghiệp thực hiện nhằm đạt được những nội dung sau:
▪

Tính hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động và các chương trình.

▪

Độ tin cậy và tính minh bạch của các thông tin tài chính và thông tin hoạt động.

▪

Việc quản lý bảo vệ tài sản.

▪

Tính tuân thủ pháp luật, các qui định, các chính sách, các thủ tục và tuân thủ các hợp
đồng.

Rủi ro được nhận diện gắn với một mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp và được xem xét ở cả
khả năng xảy ra cũng như mức độ ảnh hưởng của nó đối với việc đạt được mục tiêu này. Mỗi
doanh nghiệp có thể chấp nhận mức độ rủi ro khác nhau do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như
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chiến lược, nhiệm vụ, tầm nhìn, môi trường và quan điểm của doanh nghiệp. Không có một
khuôn mẫu chung cho các quy trình và các hệ thống quản lý rủi ro. Mức độ hoàn thiện của
công tác quản lý rủi ro của từng doanh nghiệp cũng khác nhau.
Doanh nghiệp chủ động xây dựng khung quản trị rủi ro phù hợp với đặc thù của mình tuân thủ
các quy định do các cơ quan có thẩm quyền ban hành và trên cơ sở tham khảo các thông lệ và
hướng dẫn liên quan đến quản trị rủi ro được áp dụng rộng rãi như COSO, ISO31000 v.v…
Theo COSO, quản lý rủi ro là “một quá trình có ảnh hưởng từ Hội đồng quản trị, lãnh đạo
doanh nghiệp và các nhân sự khác, được áp dụng trong hoạch định chiến lược và trong phạm
vi toàn bộ doanh nghiệp, được thiết kế để nhận dạng các sự kiện có thể ảnh hưởng đến doanh
nghiệp, và quản lý rủi ro ở mức độ chấp nhận được và đưa ra đảm bảo trong việc đạt được
những mục tiêu của doanh nghiệp.”
Khung quản trị rủi ro của COSO được mô tả dưới đây:

(Trích từ Khung Quản lý Rủi ro 2017 của COSO/PwC)
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▪

2.

Văn hóa đề cập ở đây là các giá trị đạo đức, nguyên tắc ứng xử và
sự hiểu biết về rủi ro tại doanh nghiệp.
Cơ chế quản lý rủi ro là một bộ các phương châm và quan điểm
về quản lý rủi ro từ Hội đồng quản trị và lãnh đạo cao cấp, việc
củng cố tầm quan trọng của rủi ro ở các cấp quản lý, việc thiết lập
trách nhiệm giám sát và quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

Văn hóa và cơ
chế quản lý rủi
ro.

▪

Thiết lập chiến
lược, mục tiêu
và rủi ro

Hiểu được chiến lược, mục tiêu và các yếu tố liên quan của doanh
nghiệp sẽ giúp xác định được rủi ro. Mức độ chấp nhận rủi ro được
xác định liên quan đến việc hoạch định chiến lược của doanh nghiệp.
Các mục tiêu kinh doanh giúp chiến lược được chuyển hóa trong
thực tiễn và định hình hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Triển khai quản
trị rủi ro

Doanh nghiệp nhận dạng và đánh giá rủi ro ảnh hưởng đến việc đạt
được chiến lược và các mục tiêu của mình. Doanh nghiệp phân loại
rủi ro theo thứ tự ưu tiên, dựa vào mức độ ảnh hưởng, khả năng xảy
ra và mức độ chấp nhận rủi ro. Doanh nghiệp lựa chọn các phản hồi
rủi ro và giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán.

Báo cáo, truyền
thông và thông
tin rủi ro

Doanh nghiệp sử dụng thông tin phù hợp và có chất lượng để hỗ trợ
quá trình quản lý rủi ro. Việc nắm bắt, triển khai truyền thông, quản
lý dữ liệu và thông tin được thực hiện liên tục và lặp lại để thu thập
và chia sẻ thông tin trong doanh nghiệp.

Theo dõi hiệu
quả hoạt động
quản lý rủi ro

Theo dõi hiệu quả hoạt động để hiểu được quá trình vận hành và việc
thích ứng với các thay đổi quan trọng của các cấu phần quản lý rủi
ro.

Vai trò của hoạt động kiểm toán nội bộ đối với quản lý rủi ro
Trách nhiệm quản lý rủi ro trong doanh nghiệp thuộc về Hội đồng quản trị và các cấp quản
lý/điều hành trong doanh nghiệp và thường được quy định cụ thể trong chính sách của doanh
nghiệp.
Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thiết lập và vận hành một cách hiệu quả hoạt động
của hệ thống quản lý rủi ro được lãnh đạo doanh nghiệp điều hành. Trong vai trò này, Hội
đồng quản trị trợ giúp kiểm toán nội bộ thông qua việc định hướng các hoạt động rà soát, đánh
giá, báo cáo và/hoặc khuyến nghị hoàn thiện để có được các quy trình quản lý rủi ro phù hợp
và hiệu quả.
Mặc dù các cấp quản lý và Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cho các quy trình quản lý rủi ro
và kiểm soát trong doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ với vai trò tư vấn có thể trợ giúp doanh
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nghiệp trong việc nhận biết, đánh giá và triển khai các phương pháp quản lý rủi ro cũng như
các kiểm soát nhằm xử lý các rủi ro.
Về nguyên tắc, lãnh đạo doanh nghiệp và Hội đồng quản trị có trách nhiệm xác định vai trò
của kiểm toán nội bộ trong quy trình quản lý rủi ro. Quan điểm của lãnh đạo và của Hội đồng
quản trị về vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản lý rủi ro phần lớn chịu ảnh hưởng của các
yếu tố như văn hóa doanh nghiệp, năng lực của thành viên kiểm toán nội bộ, các điều kiện
thực tế của địa bàn doanh nghiệp hoạt động cũng như tập quán của từng quốc gia. Nhìn chung,
hoạt động kiểm toán nội bộ đánh giá các quy trình quản lý rủi ro do doanh nghiệp thực hiện
và trên cơ sở đó góp phần nâng cao hiệu quả của các quy trình này. Các kiểm toán viên nội bộ
có thể thực hiện hoạt động kiểm toán để đánh giá tính hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro và
đưa ra khuyến nghị cải tiến quy trình hoặc tư vấn về các vấn đề liên quản đến quản lý rủi ro
do doanh nghiệp thực hiện. Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ cũng cần đánh giá khả năng
có thể dẫn đến gian lận và việc quản lý các rủi ro gian lận do doanh nghiệp thực hiện.
Như vậy, hoạt động kiểm toán nội bộ chỉ được đảm nhiệm các vai trò kiểm toán và tư vấn quản
lý rủi ro (nếu có được phương án bảo vệ tính độc lập của kiểm toán nội bộ) và không được
đảm nhiệm vai trò quản lý đối với hoạt động quản lý rủi ro trong doanh nghiệp do việc đảm
nhiệm trách nhiệm quản lý trong công tác quản lý rủi ro có nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc
lập của kiểm toán nội bộ.
Theo IIA (trích từ nguồn IIA position paper – Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với quản trị rủi
ro trong doanh nghiệp), sự tham gia của chức năng kiểm toán nội bộ trong công tác quản lý
rủi ro được phân định theo các vai trò dưới đây và liên quan đến việc duy trì và đảm bảo tính
độc lập của kiểm toán nội bộ:
Vai trò kiểm toán (đưa ra đảm bảo) luôn được phép thực hiện bao gồm:
▪

Rà soát việc quản lý những rủi ro chính.

▪

Đánh giá báo cáo về các rủi ro chính.

▪

Đánh giá các quy trình quản lý rủi ro.

▪

Đưa ra đảm bảo rằng các rủi ro được đánh giá chính xác.

▪

Đưa ra đảm bảo bảo về các quy trình quản lý rủi ro.

Vai trò tư vấn chỉ được phép thực hiện khi có các phương án duy trì và bảo vệ tính độc lập của
kiểm toán nội bộ với công tác quản lý rủi ro bao gồm:
▪

Hỗ trợ việc nhận dạng và đánh giá rủi ro.

▪

Hướng dẫn ban điều hành về phản hồi rủi ro.

▪

Điều phối hoạt động quản lý rủi ro.

▪

Báo cáo hợp nhất về rủi ro.

▪

Xây dựng và duy trì khung quản trị rủi ro doanh nghiệp.

▪

Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Các biện pháp duy trì và bảo vệ tính độc lập của kiểm toán nội bộ với công tác quản lý rủi ro
bao gồm:
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▪

Trách nhiệm quản lý rủi ro thuộc ban lãnh đạo và các cấp quản lý của doanh nghiệp.

▪

Trách nhiệm của kiểm toán nội bộ nên được nêu rõ trong quy chế kiểm toán nội bộ và
được Hội đồng quản trị/Ủy ban kiểm toán phê duyệt.

▪

Kiểm toán nội bộ không thực hiện bất cứ hoạt động quản lý rủi ro nào thay mặt lãnh
đạo và các cấp quản lý của doanh nghiệp.

▪

Kiểm toán nội bộ nên đưa ra ý kiến tư vấn, phản biện và hỗ trợ đối với việc ra quyết
định của lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến quản lý rủi ro chứ không phải tự mình
đưa ra quyết định.

▪

Kiểm toán nội bộ không thể đưa ra đảm bảo khách quan về bất cứ phần nào trong
khung quản trị rủi ro mà chính mình chịu trách nhiệm thực hiện. Việc đưa ra đảm bảo
đó nên được một đơn vị khác có chuyên môn phù hợp đưa ra.

▪

Bất cứ công việc gì khác ngoài hoạt động đưa ra đảm bảo thì đều nên được xếp vào
nhóm tư vấn và được thực hiện tuân theo các quy định liên quan đến hoạt động tư vấn.

Vai trò quản lý mà kiểm toán nội bộ không được phép thực hiện nếu muốn bảo vệ và duy trì
tính độc lập với công tác quản lý rủi ro bao gồm:
▪

Xây dựng mức độ chấp nhận rủi ro.

▪

Áp đặt các quy trình quản lý rủi ro.

▪

Đảm bảo quản lý rủi ro.

▪

Quyết định về phản hồi rủi ro.

▪

Thực thi các phản hồi rủi ro thay mặt ban điều hành.

▪

Chịu trách nhiệm báo cáo quản lý rủi ro.

Trong các trường hợp doanh nghiệp không có các quy trình quản lý rủi ro bài bản, Trưởng
kiểm toán nội bộ cần trao đổi chính thức với các cấp quản lý và Hội đồng quản trị về:
Trách nhiệm trong việc nắm bắt, quản lý và giám sát các rủi ro của doanh nghiệp.

3.

▪

Mức độ hài lòng về thực tế hoạt động quản lý rủi ro (dù chưa bài bản) đang được vận
hành trong doanh nghiệp của mình.

▪

Việc nắm bắt được các thông tin phù hợp về các rủi ro trọng yếu cũng như cách thức
các rủi ro này được quản lý và giám sát.

Hướng dẫn kiểm toán nội bộ đánh giá quy trình quản lý rủi ro
Chuẩn mực quy định các kiểm toán viên nội bộ phải đánh giá quy trình quản lý rủi ro của
doanh nghiệp nhằm xác định:
▪

“Các mục tiêu có hỗ trợ và gắn kết với sứ mệnh của doanh nghiệp hay không

▪

Các rủi ro trọng yếu có được phát hiện và đánh giá hay không

▪

Các giải pháp quản lý rủi ro thích hợp có được lựa chọn và các giải pháp này có phù
hợp mức độ chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp hay không
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▪

Các thông tin rủi ro liên quan có được nắm bắt và trao đổi kịp thời trong doanh nghiệp
để đội ngũ nhân viên, lãnh đạo và Hội đồng quản trị thực thi trách nhiệm của mình”

Tìm hiểu mục tiêu, chiến lược:
Để tìm hiểu các mục tiêu chiến lược, hoạt động, báo cáo và tuân thủ của doanh nghiệp, trước
hết các kiểm toán viên nội bộ cần nắm rõ những đặc điểm và thông tin cơ bản về doanh nghiệp
như:
▪

Quy mô, mức độ phức tạp, vòng đời và giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

▪

Cơ cấu chủ sở hữu, môi trường pháp lý và cạnh tranh của doanh nghiệp.

▪

Những thay đổi gần đây về luật pháp, nhân sự, cơ cấu, quy trình và sản phẩm của
doanh nghiệp.

Tiếp theo, các kiểm toán viên nội bộ xem xét các tài liệu về chiến lược và kế hoạch của doanh
nghiệp để hiểu về những mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. Ngoài ra, các kiểm toán viên nội
bộ cũng có thể trao đổi với Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp để hiểu rõ về các mục
tiêu của doanh nghiệp cũng như mức độ ưu tiên đối với các mục tiêu đó.
Các mục tiêu thường được xem xét bao gồm:
▪

Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, thị phần, quy mô, chất lượng sản phẩm và vị thế
doanh nghiệp.

▪

Kế hoạch mua sắm, sát nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp.

▪

Phát triển việc làm, quan hệ với nhân viên và trách nhiệm với công chúng.

▪

Đảm bảo tuân thủ với các quy định (cụ thể liên quan đến ngành nghề và môi trường
của doanh nghiệp), quan hệ tốt với các cơ quan chức năng và kịp thời nắm bắt thông
tin mới.

Các mục tiêu cũng được chia thành dài hạn và ngắn hạn tùy theo cấp độ của cơ cấu tổ chức.
Có những mục tiêu được gắn cụ thể tới từng phòng ban và có mục tiêu chung cho toàn doanh
nghiệp. Từ việc hiểu rõ được mục tiêu của doanh nghiệp, các kiểm toán viên nội bộ sẽ xem
xét liệu các mục tiêu này có gắn kết với sứ mệnh của doanh nghiệp hay không.
Tìm hiểu cơ chế quản lý rủi ro
Khi tìm hiểu về quy trình đánh giá rủi ro của doanh nghiệp, các kiểm toán viên nội bộ tìm hiểu
và những rủi ro trong việc:
▪

Đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp,

▪

Quản lý bảo vệ tài sản,

▪

Tuân thủ quy định; và

▪

Cung cấp thông tin minh bạch.

Như vậy, các kiểm toán viên nội bộ cần xem xét rủi ro trong tất cả các lĩnh vực như chiến lược,
hoạt động, tài chính và pháp lý của doanh nghiệp để đảm bảo bao trùm cả bốn nội dung trên.
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Đồng thời, các kiểm toán viên nội bộ cũng cần tìm hiểu chính sách quản lý rủi ro của doanh
nghiệp, bao gồm cả quy trình chấp nhận rủi ro.
Kiểm toán nội bộ cần thu thập các bằng chứng đầy đủ và phù hợp nhằm xác định các mục đích
chính của các quy trình quản lý rủi ro có được đáp ứng không và qua đó có thể đưa ra ý kiến
về mức độ phù hợp của các quy trình quản lý rủi ro. Trong quá trình thu thập các bằng chứng,
kiểm toán nội bộ có thể xem xét áp dụng các thủ tục kiểm toán sau:
▪

Khảo sát và rà soát sự phát triển, xu hướng, các thông tin ngành liên quan đến hoạt
động của doanh nghiệp, và các nguồn thông tin phù hợp khác để xác định các rủi ro
và các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp cùng các thủ tục kiểm soát được
áp dụng để xử lý, giám sát và đánh giá lại các rủi ro liên quan.

▪

Rà soát các chính sách và biên bản Hội đồng quản trị để xác định các chiến lược hoạt
động, phương châm và phương pháp quản lý rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro của doanh
nghiệp.

▪

Rà soát các báo cáo đánh giá rủi ro đã được các cấp quản lý, kiểm toán nội bộ, kiểm
toán độc lập hoặc các chức năng khác thực hiện.

▪

Thực hiện phỏng vấn với các cấp quản lý nhằm xác định các mục tiêu của từng cấp
hoạt động, các rủi ro liên quan và các hoạt động kiểm soát hoặc giảm thiểu các rủi ro
này.

▪

Thu thập và tổng hợp các thông tin để có thể đánh giá một cách độc lập hiệu quả của
các hoạt động giám sát và giảm thiểu rủi ro cũng như của việc trao đổi thông tin về rủi
ro cùng các hoạt động kiểm soát liên quan.

▪

Đánh giá mức độ phù hợp của các kênh báo cáo các hoạt động giám sát rủi ro.

▪

Rà soát mức độ phù hợp và đúng hạn của công tác báo cáo kết quả quản lý rủi ro.

▪

Rà soát mức độ hoàn thiện của các phân tích rủi ro và các hành động của các cấp quản
lý được thực hiện nhằm xử lý các vấn đề được phát hiện từ các quy trình quản lý rủi
ro, đồng thời đưa ra các gợi ý để hoàn thiện.

▪

Xác định hiệu quả của việc tự đánh giá do các cấp quản lý thực hiện thông qua các
quan sát, các thử nghiệm trực tiếp về kiểm soát và về các thủ tục giám sát, kiểm tra
mức độ chính xác của thông tin được sử dụng trong các hoạt động giám sát cùng các
kỹ thuật phù hợp khác.

▪

Rà soát các vấn đề liên quan đến rủi ro có dấu hiệu yếu kém trong thực tiễn quản lý
rủi ro và trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp cùng Hội đồng quản trị. Trong trường hợp
kiểm toán nội bộ nhận thấy các cấp quản lý đã chấp nhận các rủi ro ở một mức độ khác
với chính sách và chiến lược quản lý rủi ro của doanh nghiệp hoặc ở một mức độ được
xem là không thể chấp nhận được đối với doanh nghiệp thì có thể xem xét các quy
định và hướng dẫn của Chuẩn mực 2600 cùng các hướng dẫn khác có liên quan.

Nếu doanh nghiệp không có chính sách quản lý rủi ro chính thức thì các kiểm toán viên nội bộ
sẽ chủ động tìm hiểu về công tác quản lý rủi ro của doanh nghiệp ở những nội dung sau:
▪

Mô hình quản lý rủi ro đang được doanh nghiệp áp dụng.

▪

Mức độ chấp nhận rủi ro.
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▪

Cách thức nhận diện, đánh giá và giám sát rủi ro.

▪

Mức độ trưởng thành của hoạt động quản lý rủi ro.

Các kiểm toán viên nội bộ có thể xem xét những tài liệu kế hoạch chiến lược, kinh doanh, quy
trình và chính sách của doanh nghiệp, các mục tiêu được xác định ở trên và trao đổi những nội
dung này với những các cấp quản lý liên quan. Điều này giúp các kiểm toán viên nội bộ hiểu
về mức độ chấp nhận rủi ro và môi trường quản lý rủi ro của doanh nghiệp cũng như đánh giá
việc hỗ trợ và gắn kết những mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp với nhiệm vụ, tầm nhìn và
mức độ chấp nhận rủi ro.
Ngoài việc trao đổi với Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp, các kiểm toán viên nội
bộ nên trao đổi và phỏng vấn nhân sự liên quan ở các phòng ban để tìm hiểu thêm về các mục
tiêu cũng như rủi ro ở các lĩnh vực và tại các cấp.
Kiểm toán nội bộ đánh giá trách nhiệm và quy trình liên quan đến rủi ro, đặc biệt của Hội đồng
quản trị và những vị trí quản lý chủ chốt để tìm hiểu cách thức nhận diện, đánh giá và giám sát
rủi ro của doanh nghiệp.
Các yếu tố rủi ro thường được xem xét đối với mỗi quy trình/hệ thống bao gồm:
▪

Giá trị của giao dịch.

▪

Số lượng giao dịch.

▪

Các yếu tố về cơ cấu tổ chức bao gồm cả sự thay đổi về nhân sự.

▪

Khoảng cách địa lý tới trụ sở chính của công ty.

▪

Các tính chất đặc trưng, mức độ phức tạp, sự ổn định và sự nhạy cảm của quy trình.

▪

Ảnh hưởng của quy trình đối với quá trình ra quyết định cũng như đối với các quy
trình khác.

▪

Chất lượng của quy trình quản lý và kiểm soát.

▪

Mức độ tham gia vào kiểm soát của các đơn vị /chuyên gia bên ngoài doanh nghiệp.

▪

Thời gian và các phát hiện của kỳ kiểm toán gần nhất.

▪

Ý kiến và đánh giá của các bên bao gồm kiểm toán độc lập, thanh tra và các cơ quan
kiểm tra có thẩm quyền khác.

Xem xét kết quả đánh giá rủi ro
Sau khi tìm hiểu về mức độ chấp nhận rủi ro, cách thức nhận diện và đánh giá rủi ro, các kiểm
toán viên nội bộ cần xem xét báo cáo đánh giá rủi ro và các báo cáo liên quan do doanh nghiệp
cung cấp. Những báo cáo này có thể do lãnh đạo doanh nghiệp, kiểm toán độc lập, các cơ quan
quản lý hoặc các đơn vị khác phát hành.
Việc đánh giá và trao đổi các phản hồi rủi ro nhằm xác định sự phù hợp với mức độ chấp nhận
rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro do doanh nghiệp thực hiện. Các kiểm toán viên nội bộ xây
dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro để ưu tiên nguồn lực kiểm
toán vào những khu vực có rủi ro cao. Các yếu tố mà kiểm toán viên nội bộ cần xem xét trong
việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ bao gồm:
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▪

Việc nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm tàng và rủi ro hiện hữu của doanh nghiệp.

▪

Mối liên kết giữa các thủ tục kiểm soát nội bộ, các kế hoach dự phòng, các hoạt động
giám sát với từng sự kiện hoặc rủi ro.

▪

Tính hệ thống, mức độ hoàn thiện và chính xác của các hồ sơ rủi ro.

▪

Việc theo dõi và ghi chép các rủi ro và các hoạt động có liên quan.

▪

Mức độ tin cậy và khả năng dựa vào các công việc kiểm tra, kiểm toán đã được thực
hiện tại doanh nghiệp.

Ngoài việc xem xét kết quả đánh giá rủi ro được doanh nghiệp thực hiện, các kiểm toán viên
nội bộ cũng có thể tự đánh giá rủi ro, phân tích và so sánh với mức chuẩn để đảm bảo các rủi
ro trọng yếu đã được nhận diện và đánh giá đầy đủ. Việc đánh giá rủi ro đó phải căn cứ vào
khung quy định rủi ro của doanh nghiệp và thảo luận với các nhân sự liên quan. Các kiểm toán
viên nội bộ nên tham khảo các nghiên cứu phát triển mới, xu hướng ngành, quy trình giám sát,
đánh giá và phản hồi rủi ro để cập nhật thông tin.
Rủi ro được đánh giá và phân loại theo mức độ trọng yếu để có biện pháp xử lý phù hợp. Khi
đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro, các kiểm toán viên nội bộ phải xem xét rủi ro ở cả khả
năng xảy ra và ảnh hưởng của chúng đối với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn
cách thức đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro phù hợp nhất với đặc điểm của doanh nghiệp.
Ví dụ minh họa về bảng phân loại khả năng xảy ra, ảnh hưởng của rủi ro và mức độ trọng yếu
của rủi ro cho mục đích tham khảo được trình bày tại phần Phụ lục.
Trong trường hợp quy trình quản lý rủi ro không chấm điểm rủi ro tiềm tàng thì kiểm toán viên
nội bộ có thể ước tính mức điểm chấm cho rủi ro tiềm tàng. Nếu có kết luận về mức độ thành
thạo và tin cậy của quy trình quản lý rủi ro trong doanh nghiệp thì các kiểm toán viên nội bộ
cần lưu ý các điểm sau trong việc nhận biết các kiểm soát chính:
▪

Khi các yếu tố rủi ro đơn lẻ có khác biệt lớn về điểm được chấm cho rủi ro tiềm tàng
và rủi ro còn lại, đặc biệt khi rủi ro tiềm tàng được xác định là rất cao. Điều này cho
thấy đây là các kiểm soát quan trọng đối với doanh nghiệp.

▪

Các kiểm soát được thiết lập nhằm giảm thiểu nhiều rủi ro cùng một lúc.

Trong quá trình đánh giá rủi ro, các kiểm toán viên nội bộ thông báo với lãnh đạo doanh nghiệp
về các rủi ro mới phát sinh và các rủi ro chưa hạn chế/kiểm soát được, đồng thời đưa ra khuyến
nghị và biện pháp khắc phục phù hợp đối với từng phản hồi về rủi ro.
Đối với những rủi ro được doanh nghiệp áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro thì các kiểm
toán viên nội bộ cần đánh giá tính đầy đủ và lộ trình của các biện pháp khắc phục thông qua
việc xem xét việc thiết lập kiểm soát, thử nghiệm kiểm soát và quy trình giám sát.
Trường hợp có sự khác biệt về kết quả đánh giá rủi ro do doanh nghiệp thực hiện và đánh giá
của kiểm toán nội bộ, các kiểm toán viên nội bộ cần thảo luận với lãnh đạo của doanh nghiệp
để giải quyết. Nếu không thống nhất được kết quả đánh giá rủi ro với lãnh đạo doanh nghiệp,
các kiểm toán viên nội bộ phải báo cáo lên Hội đồng quản trị.
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Báo cáo, truyền thông và thông tin rủi ro
Để đánh giá xem liệu các thông tin rủi ro có được nắm bắt và thông báo kịp thời trong doanh
nghiệp, các kiểm toán viên nội bộ có thể xem xét biên bản họp Hội đồng quản trị, tài liệu, thư
từ trao đổi, báo cáo và phỏng vấn liên quan đến quy trình quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Cụ
thể, các kiểm toán viên nội bộ có thể thực hiện những công việc sau:
Phỏng vấn nhân sự ở các cấp khác nhau để đánh giá mức độ nắm bắt thông tin về rủi ro của
họ.
▪

Đánh giá xem các rủi ro trọng yếu có được báo cáo đầy đủ và kịp thời lên các cấp có
thẩm quyền hay không thông qua việc xem xét liệu kết quả quản lý rủi ro của các cấp
quản lý có được báo cáo lên lãnh đạo cao cấp và Hội đồng quản trị kịp thời hay không?

▪

Xem xét hành động của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo các cấp quản lý doanh
nghiệp triển khai hoạt động phù hợp.

Việc giám sát và theo dõi các biện pháp khắc phục sửa chữa sai sót đối với những khuyến nghị
được kiểm toán nội bộ đưa ra về quy trình quản lý rủi ro được thực hiện theo quy định về Giám
sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán.
4.

Hướng dẫn kiểm toán nội bộ xem xét quyết định của lãnh đạo về việc chấp nhận rủi ro
Khi nhận diện được rủi ro cao hơn mức chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp hoặc rủi ro mà các
kiểm toán viên nội bộ cho rằng không được kiểm soát ở mức độ chấp nhận được thì các kiểm
toán viên nội bộ cần trao đổi với các cấp quản lý chịu trách nhiệm liên quan để chia sẻ những
quan ngại, hiểu được quan điểm của các cấp quản lý và để đi đến một lộ trình thống nhất trong
việc xử lý rủi ro.
Mặc dù các kiểm toán viên nội bộ không có trách nhiện xử lý rủi ro, nhưng nếu không thống
nhất được với các cấp quản lý về việc xử lý rủi ro thì các kiểm toán viên nội bộ phải báo cáo
lên cấp thẩm quyền cao hơn để tìm giải pháp. Hội đồng quản trị sẽ quyết định về giải pháp cho
các rủi ro này để các cấp quản lý của doanh nghiệp thực hiện.
Những rủi ro mang tính trọng yếu mà Trưởng kiểm toán nội bộ xét đoán căn cứ vào mức độ
chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp có thể bao gồm:
▪

Những rủi ro có thể làm tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp.

▪

Những rủi ro có thể làm hại con người.

▪

Những rủi ro có thể dẫn đến những khoản phạt lớn do vi phạm quy định, những hạn
chế về kinh doanh, hoặc những khoản phạt tài chính hay vi phạm hợp đồng khác.

▪

Những tuyên bố sai mang tính trọng yếu.

▪

Gian lận và các hành động vi phạm pháp luật khác.

▪

Những trở ngại lớn trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược.
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III. Kiểm soát nội bộ
1. Khung quy định kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp
Kiểm soát nội bộ là một quy trình được thiết kế để đưa ra đảm bảo hợp lý về việc đạt được các
mục tiêu như:
▪

Tính hiệu quả và hiệu suất hoạt động.

▪

Mức độ tin cậy đối với quy trình báo cáo.

▪

Tuân thủ với quy định và luật định.

Quy trình này chịu tác động từ Hội đồng quản trị, các cấp quản lý và nhân sự của doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp chủ động xây dựng khung quy định hoặc quy chế kiểm soát nội bộ phù hợp
với mình trên cơ sở cân nhắc các quy định liên quan do các cấp có thẩm quyền ban hành và
tham khảo các khung kiểm soát nội bộ được áp dụng rộng rãi như COSO’s Internal Control
Integrated Framework, the Canadian Criteria of Control Board’s Internal Control Framework,
the King Code of Governance hoặc the U.K Corporate Governance Code v.v... Khi xây dựng
một quy trình kiểm soát nội bộ, các doanh nghiệp thường bắt đầu từ việc cân nhắc các nguyên
tắc để thiết lập một khung quy định hoặc quy chế kiểm soát nội bộ.
Nếu doanh nghiệp áp dụng khung COSO thì có thể tham khảo hướng dẫn về kiểm soát nội bộ
của COSO, với 17 nguyên tắc liên quan đến 05 khía cạnh bao gồm môi trường kiểm soát nội
bộ, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát nội bộ, thông tin và truyền thông, và hoạt động giám
sát như sau:

Khía cạnh

Nguyên tắc

Môi trường
kiểm soát

1. Tính chính trực và giá trị đạo đức
2. Thông số giúp Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm quản trị của
mình
3. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và việc phân quyền, phân nhiệm
4. Quy trình thu hút, phát triển và giữ gìn nhân tài
5. Đảm bảo trách nhiệm giải trình: các biện pháp đo lường hiệu quả, ưu
đãi và khen thưởng

Đánh giá rủi
ro

6.
7.
8.
9.

Hoạt động
kiểm soát

10. Lựa chọn và phát triển các hoạt động kiểm soát
11. Lựa chọn và phát triển các hoạt động kiểm soát
12. Ứng dụng chính xác và thủ tục

Các mục tiêu phù hợp và cụ thể
Xác định và phân tích rủi ro
Đánh giá rủi ro gian lận
Xác định và phân tích các thay đổi quan trọng
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Thông tin và
truyền thông

13. Sử dụng thông tin phù hợp
14. Truyền thông nội bộ
15. Truyền thông bên ngoài doanh nghiệp

Hoạt động
giám sát

16. Thực hiện đánh giá liên tục và tách biệt
17. Đánh giá và tính truyền thông giữa các nội dung

(Nguồn: Khung kiểm soát nội bộ COSO)
Các quy định khung được thể hiện ở cơ chế và quy trình của doanh nghiệp trong việc thực hiện
các hoạt động kiểm soát nội bộ. Hội đồng quản trị và lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp thiết
lập quan điểm và phương châm về kiểm soát nội bộ. Các cấp quản lý củng cố quan điểm và
phương châm đó tại tất cả các cấp của doanh nghiệp.
2. Vai trò của hoạt động kiểm toán nội bộ đối với kiểm soát nội bộ
Chuẩn mực của IIA yêu cầu hoạt động kiểm toán nội bộ “phải đánh giá mức độ chính xác và
hiệu quả của các kiểm soát được đặt ra cho những rủi ro trong các hệ thống quản trị, hệ thống
hoạt động và hệ thống thông tin của doanh nghiệp liên quan đến những nội dung sau đây:
▪

Độ tin cậy và tính minh bạch của các thông tin tài chính và thông tin hoạt động;

▪

Tính hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động và các chương trình;

▪

Việc quản lý bảo vệ tài sản;

▪

Tính tuân thủ pháp luật, các qui định, các chính sách, các thủ tục và tuân thủ các hợp
đồng”

Lãnh đạo doanh nghiệp có vai trò giám sát việc thiết lập, quản lý và đánh giá hệ thống các quy
trình quản lý rủi ro và các qui trình kiểm soát. Các cấp quản lý có trách nhiệm đánh giá các
quy trình kiểm soát thuộc phạm vi quản lý của mình.
Các kiểm toán viên nội bộ xây dựng quy trình lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán và báo cáo
các vấn đề về kiểm soát để đưa ra những đánh giá ở các mức độ khác nhau về tính hiệu quả
của hệ thống kiểm soát do doanh nghiệp thực hiện. Trưởng kiểm toán nội bộ đưa ra ý kiến tổng
quát về sự phù hợp và tính hiệu quả của các quy trình kiểm soát. Việc đưa ra ý kiến kiểm toán
được dựa trên các bằng chứng đầy đủ, phù hợp thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm
toán. Trưởng kiểm toán nội bộ sẽ trao đổi về ý kiến kiểm toán với lãnh đạo và Hội đồng quản
trị.
3. Hướng dẫn kiểm toán nội bộ đánh giá quy trình kiểm soát nội bộ
Khi tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, các kiểm toán viên nội bộ có thể
xem xét tài liệu kế hoạch, chính sách, quy trình và trao đổi với Hội đồng quản trị cũng như
lãnh đạo doanh nghiệp để nắm bắt được các rủi ro cản trở doanh nghiệp đạt được mục tiêu và
những kiểm soát và quy trình kiểm soát do doanh nghiệp thực hiện để giảm thiểu rủi ro đến
mức chấp nhận được. Quy trình kiểm soát được xem xét ở đây là quy trình được thiết lập để
giảm thiểu rủi ro ở tất cả các cấp từ phạm vi giao dịch đến hoạt động và đến phạm vi toàn bộ
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doanh nghiệp. Các kiểm toán viên nội bộ có thể thu thập, cập nhật hoặc lập sơ đồ và diễn giải
chi tiết quy trình kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
Bước tiếp theo, các kiểm toán viên nội bộ có thể lập kế hoạch đánh giá tính hiệu lực và hiệu
quả của quy trình kiểm soát do doanh nghiệp thực hiện. Các kiểm toán viên nội bộ có thể lập
bảng tổng hợp rủi ro và kiểm soát để hỗ trợ công tác đánh giá quy trình kiểm soát. Bảng này
liệt kê các rủi ro trong việc đạt được từng mục tiêu cụ thể do doanh nghiệp đặt ra và các kiểm
soát do doanh nghiệp áp dụng để kiểm soát rủi ro ở mức độ chấp nhận được. Ngoài ra, các thử
nghiệm đã được thực hiện, kết quả cũng như kết luận cũng được tổng hợp lại trong bảng này.
Ví dụ minh họa về bảng rủi ro và kiểm soát được trình bày ở phần Phụ lục.
Đối với mỗi rủi ro đã được nhận diện, các kiểm toán viên nội bộ cần xem xét:
▪

Các biện pháp kiểm soát có được thiết lập đầy đủ hay không?

▪

Các kiểm soát đó có vận hành theo đúng thiết kế hay không?

▪

Xác định thử nghiệm kiểm soát phù hợp để đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động
của các kiểm soát đã được thiết kế

Khi đánh giá tính đầy đủ của thiết kế kiểm soát, các kiểm toán viên nội bộ nhận diện và phân
loại kiểm soát cơ bản, kiểm soát thứ yếu và những kiểm soát có thiết kế yếu kém để làm căn
cứ cho việc lập kế hoạch kiểm tra thử nghiệm kiểm soát.
Việc đánh giá tính đầy đủ của thiết kế kiểm soát này thường được thực hiện trong quá trình
lập kế hoạch. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp việc đánh giá tính đầy đủ của thiết kế kiểm
soát lại được diễn ra trong quá trình thực hiện kiểm toán, tùy thuộc vào tính chất của từng cuộc
kiểm toán.
Kiểm soát cơ bản là kiểm soát thiết yếu quyết định tính hiệu quả hoạt động. Kiểm soát thứ yếu
là kiểm soát chỉ mang tính cải thiện quy trình chứ không quyết định hiệu quả hoạt động của
quy trình. Kiểm soát có thiết kế yếu kém là kiểm soát không có khả năng đạt được mục đích
mặc dù đã được vận hành thích hợp. Khi lập kế hoạch thử nghiệm kiểm soát để đánh giá hiệu
quả hoạt động, các kiểm toán viên nội bộ chỉ nên tập trung vào thử nghiệm kiểm soát cơ bản.
Các kiểm toán viên nội bộ cần lựa chọn phương pháp thử nghiệm kiểm soát phù hợp bao gồm
các tiêu chí, quy mô thử nghiệm, phương pháp chọn mẫu và số lượng mẫu cần thiết để thu thập
được thông tin đầy đủ cho việc đánh hiệu quả của quy trình kiểm soát do doanh nghiệp thực
hiện.
Việc thu thập thông tin và đánh giá quy trình kiểm soát có thể được thực hiện thông qua một
số thủ tục kiểm toán bao gồm:
▪

Xem xét tài liệu

▪

Phỏng vấn, trao đổi với nhân sự liên quan,

▪

Khảo sát, điều tra và xác nhận thông tin

▪

Nghiệp vụ xác nhận quy trình walk-through

▪

Lập bảng câu hỏi checklist

▪

Phân tích và tổng hợp dữ liệu
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▪

Kiểm tra chọn mẫu

Khi đánh giá quy trình kiểm soát, các kiểm toán viên nội bộ cũng cần xét việc lãnh đạo doanh
nghiệp thực hiện đo lường và giám sát chi phí với lợi ích thu được từ hoạt động kiểm soát.
Ngoài việc đưa ra những khuyến nghị cải tiến quy trình kiểm soát nội bộ, các kiểm toán viên
nội bộ cũng nên đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc quy định khung kiểm soát nội bộ, nếu
chưa có, và các khuyến nghị tăng cường môi trường kiểm soát nội bộ.
Báo cáo về đánh giá quy trình kiểm soát nội bộ có thể là những báo cáo đơn lẻ của từng cuộc
kiểm toán hoặc có thể gồm cả báo cáo tổng hợp của nhiều cuộc kiểm toán, tùy theo yêu cầu
của mỗi doanh nghiệp. Xếp hạng đánh giá mức độ kiểm soát tùy thuộc vào quy định của mỗi
doanh nghiệp. Ví dụ minh họa về bảng đánh giá mức độ kiểm soát được trình bày ở phần Phụ
lục.
Việc giám sát và theo dõi các biện pháp khắc phục sửa chữa sai sót đối với những khuyến nghị
được kiểm toán nội bộ đưa ra về quy trình kiểm soát được thực hiện theo quy định về Giám
sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán.
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PHẦN 2. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI KIỂM TOÁN NỘI BỘ
CHƯƠNG III. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM
I.

Chiến lược kiểm toán nội bộ
1. Chiến lược kiểm toán
Chiến lược kiểm toán đưa ra định hướng cho hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm đạt được những
mục tiêu đề ra trong tầm nhìn và nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ, đảm bảo phù hợp với chiến
lược của doanh nghiệp và trên cơ sở sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả. Chiến lược
kiểm toán có thể được hoạch định cho một giai đoạn dài, thường là vài năm và làm căn cứ cho
việc xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm. Trưởng kiểm toán nội bộ có trách nhiệm xây
dựng chiến lược kiểm toán và trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
Khi xây dựng chiến lược kiểm toán nội bộ cho bất kỳ một doanh nghiệp nào, các kiểm toán
viên nội bộ nên hiểu rõ đặc điểm của doanh nghiệp (chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ định
hướng, môi trường, mức độ chấp nhận rủi ro…), kỳ vọng của Hội đồng quản trị và lãnh đạo
cũng như nguồn lực kiểm toán nội bộ để xác định những đối tượng cần được đánh giá và đưa
ra đảm bảo về hiệu quả hoạt động hoặc cần được tư vấn để cải tiến hiệu quả hoạt động nhằm
tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp.
Các kiểm toán viên nội bộ cần cân nhắc các vấn đề sau:
▪

Sự thay đổi trong chiến lược của doanh nghiệp.

▪

Mức độ trưởng thành của doanh nghiệp.

▪

Mức độ tin cậy của lãnh đạo doanh nghiệp đối với sự hỗ trợ và đánh giá quản lý rủi ro
của kiểm toán nội bộ.

▪

Những thay đổi quan trọng trong nguồn lực kiểm toán nội bộ.

▪

Những thay đổi trọng yếu trong quy trình, chính sách của doanh nghiệp và các quy
định pháp luật.

▪

Mức độ thay đổi của các thay đổi trong môi trường kiểm soát của doanh nghiệp.

▪

Các thay đổi quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo và Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ cũng cần cân nhắc đến việc sử dụng kết quả công việc của
các bên, bao gồm cả trong và ngoài doanh nghiệp trong khi xây dựng chiến lược kiểm toán nội
bộ. Trong trường hợp Trưởng kiểm toán nội bộ được yêu cầu tham gia công việc ngoài phạm
vi hoạt động kiểm toán nội bộ thì vai trò, trách nhiệm và các thỏa thuận liên quan cũng phải
được xem xét trong quá trình xây dựng chiến lược kiểm toán nội bộ.
Các bước cơ bản của công tác xây dựng kế hoạch chiến lược kiểm toán nội bộ gồm:
▪

Tìm hiểu các mục tiêu của doanh nghiệp và ngành nghề liên quan.

35

▪

Cân nhắc các quy định trong công tác kiểm toán nội bộ.

▪

Tìm hiểu kỳ vọng của các bên liên quan.

▪

Cập nhật nhiệm vụ và tầm nhìn của hoạt động kiểm toán nội bộ.

▪

Xác định các yếu tố thành công cốt lõi.

▪

Phân tích bốn yếu tố: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro (SWOT).

▪

Đưa ra các đề xuất ban đầu cho hoạt động kiểm toán nội bộ.

Kiểm toán nội bộ cần hiểu rõ mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, hiểu về ngành nghề
mà doanh nghiệp đang hoạt động, bao gồm cả những quy định đặc thù của ngành để có thể
hiểu rõ được những thuận lợi và khó khăn đối với doanh nghiệp. Từ những hiểu biết này, kiểm
toán nội bộ có thể hiểu được những rủi ro và kết quả đánh giá rủi ro do doanh nghiệp thực hiện
làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch chiến lược kiểm toán nội bộ.
Khi xem xét kỳ vọng của các bên liên quan, kiểm toán nội bộ cần xem xét kỳ vọng của các
bên trong và ngoài doanh nghiệp, có tính đến mức độ ưu tiên của chúng và trên cơ sở cân nhắc
các quy định trong quy chế kiểm toán. Do có thể không thể đáp ứng toàn bộ kỳ vọng của tất
cả các bên và kiểm toán nội bộ không nên chỉ là một chức năng giám sát cứng nhắc làm theo
những trọng tâm và nhiệm vụ được giao, kiểm toán nội bộ sẽ đưa ra quyết định và khuyến nghị
Hội đồng quản trị những nội dung sẽ được xem xét để kiểm toán và những nội dung sẽ phải
loại trừ. Kiểm toán nội bộ sẽ tập trung vào các rủi ro trọng tâm, các kiểm soát chính liên quan,
sử dụng xét đoán và chuyên môn của mình trong hoạt động kiểm toán để mang lại giá trị tối
đa cho doanh nghiệp.
Với hiểu biết về chiến lược, mục tiêu của doanh nghiệp và kỳ vọng của các bên, kiểm toán nội
bộ sẽ xem xét tầm nhìn, nhiệm vụ của mình để xác định các yếu tố thành công cốt lõi, tập trung
vào những hoạt động quan trọng và sử dụng nguồn lực hiệu quả để giúp kiểm toán nội bộ đạt
được những nội dung đã nêu trong tầm nhìn và nhiệm của của kiểm toán nội bộ. Yếu tố thành
công cốt lõi còn được xác định trên cơ sở cân nhắc vị trí, quy trình và nhân lực của hoạt động
kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. Một số yếu tố thành công cốt lõi thường gặp để giúp
kiểm toán nội bộ hoàn thành nhiệm vụ bao gồm: tập trung vào những rủi ro cao nhất, chất
lượng báo cáo kiểm toán, duy trì quy trình kiểm toán hiệu quả và xây dựng đội ngũ kiểm toán
vững mạnh.
Tiếp theo, các kiểm toán viên sẽ phân tích các yếu tố, tác động từ bên trong và bên ngoài đến
tầm nhìn, nhiệm vụ và các yếu tố thành công cốt lõi đã được nhận diện để từ đó xác định các
đề xuất, mục tiêu và các công việc chính cần làm đối với từng yếu tố thành công cốt lõi. Khi
phân tích các yếu tố, các kiểm toán viên có thể sử dụng phương pháp phân tích SWOT (điểm
mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro) trên cơ sở cân nhắc đến các vấn đề như cơ cấu tổ chức; yêu
cầu nguồn lực; công nghệ thông tin và công cụ kiểm toán; phương pháp và báo cáo kiểm toán;
phối hợp và phát triển nguồn lực; giám sát, phản hồi và phê duyệt.
Minh họa về Bảng tổng hợp kế hoạch chiến lược kiểm toán được trình bày ở phần Phụ lục.
Từ kế hoạch chiến lược kiểm toán, kế hoạch kiểm toán hàng năm sẽ được lập và phê duyệt để
làm căn cứ cho việc triển khai các hoạt động kiểm toán và tư vấn cụ thể.
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2. Điều phối hoạt động kiểm toán nội bộ
Chuẩn mực của IIA yêu cầu kiểm toán nội bộ phải chia sẻ thông tin và phối hợp hoạt động với
các chức năng đánh giá, kiểm tra, kiểm toán và tư vấn trong và ngoài doanh nghiệp nhằm đạt
được hiệu quả và độ bao phủ lớn nhất trong công tác giám sát đồng thời giảm thiểu sự chồng
chéo trong các hoạt động này.
Ngoài ra, Chuẩn mực của IIA cho phép kiểm toán nội bộ có thể dựa vào công việc kiểm tra,
kiểm toán hoặc đánh giá về quản trị, quản lý rủi ro và về kiểm soát nội bộ do các chức năng
trong hoặc ngoài doanh nghiệp thực hiện.
Thông thường, các kiểm toán viên nội bộ dựa vào công việc được các đơn vị hoặc chức năng
khác thực hiện trong những trường hợp như:
▪

Hoạt động kiểm toán nội bộ bao trùm các nội dung mà chức năng kiểm toán nội bộ
không có đủ năng lực chuyên môn để thực hiện.

▪

Học tập kinh nghiệm và kiến thức của các chức năng hoặc đơn vị chuyên nghiệp.

▪

Tăng cường một cách hiệu quả, quy mô bao phủ các rủi ro chưa được bao gồm trong
kế hoạch kiểm toán nội bộ.

Việc truy cập của kiểm toán nội bộ vào các công việc hoặc nhiệm vụ do các chức năng bên
trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp thực hiện được quy định cụ thể trong quy chế kiểm toán
nội bộ hoặc trong hợp đồng/thỏa thuận dịch vụ.
Để có thể sử dụng kết quả công việc của các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, các kiểm
toán viên nội bộ sẽ xem xét những khía cạnh sau:
▪

Tính độc lập và khách quan của đơn vị đối với hoạt động kiểm toán nội bộ.

▪

Đánh giá năng lực chuyên môn của đơn vị.

▪

Đánh giá các yếu tố trong thực hành chuyên môn, bao gồm cả kinh nghiệm và chứng
chỉ chuyên môn của đơn vị.

▪

Mức độ phù hợp và đầy đủ của các bằng chứng để xác định việc sử dụng và mức độ tin
cậy đối với kết quả công việc do đơn vị thực hiện.

Những phát hiện quan trọng của các đơn vị cung cấp dịch vụ, các chức năng kiểm tra, kiểm
toán hoặc đánh giá khác có thể được gộp vào các báo cáo của kiểm toán nội bộ ở mức độ chi
tiết hoặc tóm tắt. Trong trường hợp kiểm toán nội bộ hoàn toàn dựa vào kết quả công việc của
các đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc chức năng khác thì phải có tham chiếu rõ ràng trong báo cáo
của mình.

II. Quy trình lập Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
Trưởng kiểm toán nội bộ sẽ lập một kế hoạch kiểm toán tổng thể cho cả năm đảm bảo nhất quán
với chiến lược kiểm toán đã được xác định, được định hướng theo rủi ro, ưu tiên tập trung nguồn
lực để kiểm toán các bộ phận, quy trình được đánh giá có mức độ rủi ro cao căn cứ vào kết quả
đánh giá rủi ro đối với các hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện tối thiểu hàng năm.
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Những vấn đề cần cân nhắc khi lập kế hoạch năm bao gồm:
▪

Chiến lược, mục tiêu kinh doanh, nhiệm vụ và tầm nhìn.

▪

Các rủi ro và quy trình đánh giá rủi ro.

▪

Kỳ vọng của lãnh đạo, Hội đồng quản trị và các bên hữu quan.

▪

Nguồn lực hiện có.

Các kiểm toán viên nội bộ cần tập trung vào những rủi ro có mức độ trọng yếu cao và được nhận
diện ở tất cả các lĩnh vực như chiến lược, hoạt động, tài chính và pháp lý. Kế hoạch kiểm toán nội
bộ thường đặt trọng tâm vào các nội dung sau:
▪

Các rủi ro còn lại ở cấp độ không chấp nhận được và các cấp quản lý cần phải có các hành
động phù hợp. Đây thường là các mảng hoặc các khu vực hoạt động có ít các kiểm soát
chính hoặc các yếu tố giảm thiểu rủi ro mà lãnh đạo của doanh nghiệp muốn kiểm toán
phải được thực hiện ngay.

▪

Các hệ thống kiểm soát mà doanh nghiệp thường xuyên lệ thuộc vào.

▪

Các mảng hoặc khu vực hoạt động có sự khác biệt (hoặc thay đổi) lớn giữa các cấp độ rủi
ro tiềm tàng và rủi ro còn lại.

▪

Các mảng hoặc khu vực hoạt động có rủi ro tiềm tàng cao.

Thêm vào đó, phương pháp lựa chọn của hoạt động kiểm toán nội bộ cũng sẽ ưu tiên các rủi ro
chưa từng được kiểm toán hoặc cũng nên lựa chọn một số rủi ro được đánh giá là thấp để đảm bảo
tính đại diện và để xác nhận các rủi ro được đánh giá là phù hợp, không có thay đổi.
Do kết quả đánh giá rủi ro sẽ là căn cứ để Trưởng kiểm toán nội bộ đề xuất kế hoạch kiểm toán
nội bộ hàng năm, các kiểm toán viên nội bộ xác định, phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng hồ
sơ rủi ro cho từng hoạt động của doanh nghiệp.
Thông thường, kế hoạch này sẽ bao gồm danh sách từng hoạt động kiểm toán và tư vấn cụ thể, căn
cứ đề xuất cho từng hoạt động, mục tiêu và phạm vi kiểm toán, danh sách các ý tưởng, dự án hình
thành từ chiến lược kiểm toán nội bộ và kế hoạch nguồn lực.
Ví dụ về các hoạt động tư vấn/kiểm toán nội bộ:
▪

Kiểm toán tài chính: Giải quyết các vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ, kế toán, tính
hợp pháp của các giao dịch tài chính.

▪

Kiểm toán tuân thủ: Xác định mức độ tuân thủ đối với luật, các quy định, chính sách và
quy trình.

▪

Kiểm toán hoạt động: Xem xét việc sự dụng nguồn lực và các quy trình, chính sách nhằm
đánh giá việc đạt được các mục tiêu một cách hiệu quả. Để thực hiện điều này, kiểm toán
thường sẽ đánh giá môi trường kiểm soát nhằm quản lý và giảm thiểu rủi ro ở các bộ phận
được kiểm toán, đồng thời có thể bao gồm cả một số phần kiểm toán liên quan đến tài
chính, tuân thủ và công nghệ thông tin.
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▪

Kiểm toán công nghệ thông tin: Đánh giá các kiểm soát hệ thống, an ninh hệ thống và an
ninh dữ liệu, quy trình xây dựng hệ thống, kế hoạch đối phó với tình huống bất ngờ và các
yêu cầu của hệ thống.

▪

Hoạt động tư vấn: Gồm các hoạt động khác nhau đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp như
là trợ giúp liên quan đến đánh giá rủi ro, phân tích quy trình hoạt động, phân tích dữ liệu
hoặc đánh giá hệ thống công nghệ thông tin, tư vấn triển khai hệ thống, quy trình mới,
thiết kế lại hệ thống, thay đổi chính sách v.v…

▪

Các hoạt động điều tra đặc biệt: Có thể là hoạt động điều tra đối với các dấu hiệu có tính
rủi ro cao mà doanh nghiệp nhận biết được từ các nguồn trong và ngoài doanh nghiệp ở
những lĩnh vực khác nhau.

Cũng có một số trường hợp hoạt động kiểm toán/tư vấn ở các lĩnh vực khác nhau như tài chính,
hoạt động, tuân thủ và công nghệ thông tin hoạt động kiểm toán nội bộ được tích hợp vào một cuộc
kiểm toán/tư vấn do yêu cầu về phạm vi và tính chất phức tạp của cuộc kiểm toán/tư vấn.
Các hoạt động kiểm toán/tư vấn có thể được xác định theo phòng ban chức năng, khu vực địa lý,
sơ đồ cơ cấu tổ chức, danh mục quản lý, đơn vị tập hợp chi phí, hệ thống vận hành chính, dây
chuyền sản xuất chính, quy định pháp luật quan trọng, rủi ro chính v.v…
Kế hoạch năm cũng đề cập đến hoạt động kiểm toán nội bộ do các đơn vị cung cấp dịch vụ trong
và ngoài doanh nghiệp cung cấp cũng như việc đánh giá sơ bộ mức độ tin cậy đối với công việc
do các đơn vị này thực hiện. Mặc dù hoạt động kiểm toán nội bộ được các đơn vị khác thực hiện,
doanh nghiệp vẫn chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả hoạt động và báo cáo hoạt động kiểm toán
nội bộ.
Kế hoạch kiểm toán có thể được cập nhật, thay đổi và điều chỉnh phù hợp với các diễn biến quan
trọng về quy mô hoạt động, sự thay đổi của các rủi ro và nguồn lực doanh nghiệp hiện có.
Doanh nghiệp cũng có thể lập kế hoạch tổng thể cho nhiều năm và đánh giá lại hàng năm hoặc lập
kế hoạch hàng năm và đánh giá lại hàng quý.
Các bước cụ thể trong việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm như sau:
1.

Tìm hiểu chiến lược, mục tiêu, rủi ro và quy trình quản lý rủi ro
Để bắt đầu việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, các kiểm toán viên nội bộ thường
tìm hiểu về chiến lược, mục tiêu, rủi ro và quy trình quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Việc tìm
hiểu chiến lược, mục tiêu, rủi ro và quy trình quản lý rủi ro có thể được các kiểm toán viên nội
bộ thực hiện bằng nhiều cách như:
▪

Gặp gỡ và trao đổi với Hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp và nhân sự liên quan
tại các cấp quản lý để tìm hiểu về chiến lược, mục tiêu kinh doanh, rủi ro và quy trình
quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

▪

Xem xét các báo cáo, các biên bản họp và các tài liệu khác liên quan đến chiến lược,
mục tiêu và rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp.

▪

Xem xét các quy trình và chính sách quản lý rủi ro.
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▪

Xem xét các quy định hiện hành khác.

Các kiểm toán viên nội bộ nên trao đổi và xác nhận các mục tiêu đã tìm hiểu được với lãnh
đạo và Hội đồng quản trị của doanh nghiệp để đảm bảo hiểu biết của mình về mục tiêu của
doanh nghiệp là đầy đủ và chính xác. Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ cũng ghi chép các
mục tiêu theo từng lĩnh vực hoặc theo nhóm đối tượng để hỗ trợ việc gắn kết với những rủi ro
liên quan.
Đồng thời với việc tìm hiểu chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp, các kiểm toán viên nội
bộ sẽ tìm hiểu rủi ro và quy trình quản lý rủi ro do doanh nghiệp thực hiện ở tất cả các lĩnh vực
như chiến lược, hoạt động, tài chính và pháp lý. Mức độ chuẩn hóa của quy trình quản lý rủi
ro ở mỗi doanh nghiệp có thể khác nhau do ảnh hưởng của giới hạn về nguồn lực, chiến lược
cũng như môi trường. Do vậy, khi xem xét quy trình quản lý rủi ro, các kiểm toán viên nội bộ
cũng cần phải nhận định xem quy trình đánh giá rủi ro hiện thời của doanh nghiệp đang ở giai
đoạn nào để có thể hiểu được những thông tin mà quy trình đó có thể cung cấp được.
Dù mức độ chuẩn hóa quy trình quản lý rủi ro ở doanh nghiệp đang ở mức độ nào, các kiểm
toán viên nội bộ cũng cần ghi chép những hiểu biết của mình về rủi ro và quy trình quản lý rủi
ro do doanh nghiệp đang thực hiện để làm căn cứ trao đổi và xác nhận với lãnh đạo doanh
nghiệp và Hội đồng quản trị. Việc ghi chép và mô tả lại quy trình quản lý rủi ro còn tạo điều
kiện thuận lợi hơn cho kiểm toán viên nội bộ trong việc cập nhật quy trình đó khi có sự thay
đổi hoặc trong việc trao đổi thông tin với các thành viên khác.
2.

Xem xét kết quả đánh giá rủi ro
Xem xét kết quả đánh giá rủi ro được áp dụng nhằm rà soát các đối tượng kiểm toán và lựa
chọn các trọng tâm kiểm toán có nguy cơ rủi ro cao nhất.
Thông thường, rủi ro được doanh nghiệp nhận diện và được lập thành hồ sơ rủi ro để đánh giá
và theo dõi. Công tác lập hồ sơ rủi ro và đánh giá rủi ro ở tất cả các lĩnh vực chiến lược, hoạt
động, tài chính và pháp lý có chính thức và đầy đủ hay không tùy thuộc và mức độ chuẩn hóa
của hoạt động quản lý rủi ro ở mỗi doanh nghiệp.
Các kiểm toán viên nội bộ có thể không phải là chuyên gia trong việc rà soát tất cả các phạm
trù rủi ro cũng như quy trình quản lý rủi ro của doanh nghiệp được kiểm toán. Do vậy, Trưởng
kiểm toán nội bộ phải đảm bảo có được các chuyên gia với kỹ năng cần thiết hoặc có hỗ trợ từ
nguồn lực bên ngoài một cách phù hợp.
Mặc dù không phải tất cả các kiểm toán viên nội bộ đều được kỳ vọng có chuyên môn của một
chuyên gia kiểm toán nội bộ chuyên về công nghệ thông tin, các kiểm toán viên nội bộ phải
có đủ kiến thức về các rủi ro và kiểm soát chính liên quan đến công nghệ thông tin cũng như
các kỹ thuật kiểm toán sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc được giao. Trên
thực tế, với các doanh nghiệp mà các hoạt động quản lý và/hoặc các hoạt động sản xuất kinh
doanh phụ thuộc nhiều hoặc chịu ảnh hưởng của công nghệ thông tin, thì kiểm toán nội bộ sẽ
phải đảm bảo có được nguồn lực chuyên sâu về kiểm toán công nghệ thông tin cùng với các
phương pháp tiếp cận và công cụ phù hợp và hiệu quả.
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Tương tự, mặc dù không được kỳ vọng phải có kiến thức chuyên môn của một người chuyên
trách về điều tra và phát hiện gian lận, các kiểm toán viên nội bộ phải có kiến thức đủ để đánh
giá rủi ro gian lận và các phương thức quản lý rủi ro của doanh nghiệp được kiểm toán.
Nếu doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá rủi ro hoặc đánh giá rủi ro được các đơn vị cung cấp
dịch vụ bên ngoài thực hiện, các kiểm toán viên nội bộ thu thập và rà soát kết quả đánh giá rủi
ro đó để làm cơ sở cho việc rà soát và đánh giá rủi ro phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán
của mình. Ngoài việc rà soát và củng cố kết quả đánh giá rủi ro do doanh nghiệp thực hiện,
các kiểm toán nội bộ cũng có thể tiến hành đánh giá rủi ro một cách độc lập rà để đảm bảo kế
hoạch kiểm toán tổng thể đã tính đến tất cả các rủi ro chính của doanh nghiệp. Các kiểm toán
viên nội bộ cũng có thể phỏng vấn, khảo sát, hội họp, hội thảo để thu thập thông tin về rủi ro
từ các cấp quản lý của doanh nghiệp cũng như từ Hội đồng quản trị và các bên liên quan.
Doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá rủi ro này theo định kỳ, tối thiểu hàng năm.
Căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro mà doanh nghiệp đã thực hiện, kiểm toán nội bộ sẽ quyết
định xây dựng mới hoặc cập nhật kế hoạch kiểm toán tổng thể bao gồm các rủi ro cần được
kiểm toán.
3.

Liên kết các rủi ro với những mục tiêu và quy trình cụ thể
Ở bước tiếp theo, các kiểm toán viên nội bộ tiến hành liên kết rủi ro với từng mục tiêu và quy
trình cụ thể. Đồng thời các rủi ro sẽ được phân loại theo thứ tự ưu tiên (rủi ro cao hơn sẽ được
ưu tiên kiểm toán trước). Ngoài ra, rủi ro còn có thể được phân loại theo các yếu tố nội tại hay
là từ bên ngoài, các yếu tố chính trị và kinh tế khác để hỗ trợ việc gắn kết với các mục tiêu và
quy trình cụ thể của doanh nghiệp.

4.

Xem xét kỳ vọng của Hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp và các bên hữu quan
Các kiểm toán viên nội bộ phải xem xét đến những yêu cầu của Hội đồng quản trị và lãnh đạo
doanh nghiệp trong khi lập kế hoạch hàng năm. Ngoài ra các kiểm toán viên nội bộ cũng đánh
giá mức độ tin cậy đối với công việc kiểm toán do các phòng, ban trong doanh nghiệp cũng
như nhà cung cấp bên ngoài doanh nghiệp thực hiện.
Tại một số doanh nghiệp, có thể có các bộ phận hoặc các mảng hoạt động được xác định là
có rủi ro tiềm tàng cao đòi hỏi kiểm toán nội bộ phải có sự chú ý đặc biệt, mặc dù không phải
tất cả các mảng này đều có thể được rà soát. Trong các trường hợp như vậy, khi mà hồ sơ theo
dõi rủi ro cho thấy các khu vực/mảng hoạt động có rủi ro tiềm tàng cao và rủi ro còn lại không
được loại trừ một cách thích hợp nhưng lại không được bao gồm trong kế hoạch kiểm toán
nội bộ thì người phụ trách kiểm toán nội bộ có trách nhiệm báo cáo nội dung này một cách
riêng rẽ cho Hội đồng quản trị với đầy đủ thông tin chi tiết về phân tích các rủi ro liên quan
cùng với nguyên nhân không có các kiểm soát nội bộ hoặc có các kiểm soát nội bộ nhưng
không hiệu quả.

5.

Dự thảo kế hoạch
Thông thường, kế hoạch kiểm toán hàng năm bao gồm:
▪

Danh mục các hoạt động kiểm toán nội bộ đề xuất thực hiện.
41

▪

Bản chất hoạt động kiểm toán nội bộ (kiểm toán hay là tư vấn).

▪

Cơ sở để đề xuất hoạt động kiểm toán nội bộ (mức độ rủi ro, lần kiểm toán gần nhất,
thay đổi nhân sự quản lý…).

▪

Mục tiêu và phạm vi của từng cuộc kiểm toán, tư vấn.

▪

Danh mục các đề xuất hoặc dự án được hình thành từ chiến lược kiểm toán nhưng có
thể không trực tiếp liên quan đến một cuộc kiểm toán nào.

▪

Nguồn lực và thời gian kiểm toán.

Kế hoạch kiểm toán phải đủ linh hoạt sao cho các kiểm toán viên nội bộ có thể rà soát và điều
chỉnh nếu cần thiết để phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động
kinh doanh, quản lý rủi ro, cũng như những thay đổi trong các hệ thống khác nhau của doanh
nghiệp và các quy trình kiểm soát.
Kế hoạch nguồn lực bao gồm cả nguồn kinh phí cho đào tạo, công nghệ và kế hoạch tuyển
dụng bổ sung là một phần của kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và được lập căn cứ vào
kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.
Kiểm toán nội bộ cần có nguồn lực phù hợp và đầy đủ để triển khai các hoạt động kiểm toán
cả về quy mô và chất lượng theo đúng tiến độ được quy định trong quy chế kiểm toán nội bộ
cũng như đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và của Hội đồng quản trị. Các nội dung cần được
xem xét và cân nhắc trong kế hoạch nguồn lực cho kiểm toán nội bộ bao gồm:
▪

Danh mục đối tượng kiểm toán;

▪

Các cấp độ rủi ro phù hợp;

▪

Kế hoạch kiểm toán nội bộ;

▪

Phạm vi kiểm toán cần bao phủ;

▪

Dự đoán về các hoạt động nằm ngoài kế hoạch có thể phát sinh.

Các kỹ năng, năng lực và kiến thức chuyên môn của đội ngũ kiểm toán nội bộ phải phù hợp
với các hoạt động đã được lên kế hoạch. Trưởng kiểm toán nội bộ nên thực hiện rà soát và
đánh giá đội ngũ kiểm toán nội bộ định kỳ để xác định các kỹ năng cụ thể cần thiết cho việc
thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán nội bộ. Việc đánh giá các kỹ năng chuyên môn được dựa
trên các nhu cầu khác nhau được ghi nhận trong quá trình đánh giá rủi ro và lên kế hoạch kiểm
toán bao gồm cả các đánh giá về kiến thức chuyên môn, kỹ năng ngôn ngữ, mức độ nhanh
nhạy trong kinh doanh, năng lực điều tra và phòng chống gian lận, các kỹ năng chuyên sâu về
kế toán, kiểm toán vv....
Trưởng kiểm toán nội bộ cần đảm bảo huy động được các kỹ năng cần thiết cho hoạt động
kiểm toán nội bộ bất kể các kỹ năng đó đã có trong nội bộ của kiểm toán nội bộ hay không.
Như vậy, Trưởng kiểm toán nội bộ sẽ cần xem xét cả việc sử dụng các nguồn lực từ bên ngoài
hoặc trong các bộ phận/chức năng khác của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu cần thiết về
nguồn lực kiểm toán nội bộ.
Trưởng kiểm toán nội bộ nên xây dựng các tiêu chí, mục tiêu để giám sát mức độ phù hợp
tổng thể của nguồn lực kiểm toán nội bộ. Việc này bao gồm cả các so sánh nguồn lực hiện có
với kế hoạch kiểm toán, với các ảnh hưởng của việc thiếu hụt nguồn lực hay các vị trí nhân
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sự kiểm toán nội bộ, với các nhu cầu về hoạt động đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức cũng
như các thay đổi về kỹ năng chuyên sâu cần thiết khác dựa trên các hoạt động, các chương
trình, các hệ thống và các kiểm soát của doanh nghiệp.
6.

Thảo luận và phê duyệt
Sau khi hoàn thành dự thảo kế hoạch, Trưởng kiểm toán nội bộ thảo luận kế hoạch với Hội
đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan để đảm bảo kế hoạch phù hợp
những ưu tiên, yêu cầu và kỳ vọng của các bên. Các ý kiến phản hồi của các bên sẽ được
Trưởng kiểm toán nội bộ xem xét và cân nhắc những điều chỉnh kế hoạch một cách thích hợp.
Trưởng kiểm toán nội bộ trình lên Hội đồng quản trị kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm để
xem xét và phê duyệt. Mọi cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi kế hoạch đều phải thảo luận và được
Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện.
Thông thường Trưởng kiểm toán nội bộ thảo luận về kế hoạch kiểm toán nội bộ với các lãnh
đạo cao cấp trước khi chính thức trình bày với Hội đồng quản trị. Các ý kiến đóng góp của
lãnh đạo cao cấp có thể được điều chỉnh trong kế hoạch hoặc sẽ được trình bày với Hội đồng
quản trị.
Trong phần trình bày kế hoạch kiểm toán nội bộ với Hội đồng quản trị, Trưởng kiểm toán nội
bộ sẽ trình bày về phần đánh giá rủi ro làm căn cứ cho kế hoạch kiểm toán bao gồm cả các rủi
ro chính đã được đề xuất kiểm toán trong kế hoạch và những rủi ro không được đề xuất trong
kế hoạch kiểm toán do những giới hạn nguồn lực kiểm toán. Các giới hạn về nguồn lực có thể
bao gồm việc không đủ nguồn lực để hoàn thành tất cả các cuộc kiểm toán/tư vấn trong kế
hoạch, một số cuộc kiểm toán phải hoãn lại và một số rủi ro có thể không được kiểm toán.
Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận về kế hoạch, đưa ra những khuyến nghị trước khi
chính thức phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ.
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CHƯƠNG IV. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHO TỪNG CUỘC
KIỂM TOÁN/TƯ VẤN
Trưởng kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm xây quy trình kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp và đảm
bảo quy trình này được vận hành một cách hiệu quả. Nội dung chi tiết và các mẫu biểu của quy trình
kiểm toán nội bộ có thể tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp cũng như phạm vi và mức độ phức tạp
của công tác kiểm toán nội bộ. Định kỳ, Trưởng kiểm toán nội bộ sẽ cập nhật quy trình kiểm toán nội
bộ và chỉnh sửa phù hợp với những vấn đề mới phát sinh cũng những thay đổi trong hoạt động của
doanh nghiệp.
Cuộc kiểm toán hoặc tư vấn là các nhiệm vụ, các công việc hoặc hoạt động rà soát cụ thể được giao cho
kiểm toán nội bộ ví dụ như kiểm toán, rà soát việc tự đánh giá kiểm soát, kiểm tra phát hiện gian lận
hoặc tư vấn. Một cuộc kiểm toán hoặc tư vấn có thể bao gồm nhiều nhiệm vụ hoặc nhiều hoạt động
được thiết kế nhằm đạt được một loạt mục tiêu cụ thể có liên quan đến nhau.
Với mỗi cuộc kiểm toán hoặc tư vấn, quy trình kiểm toán nội bộ được chia thành bốn giai đoạn chính:
lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán và giám sát triển khai kết quả thực hiện
khuyến nghị kiểm toán.

I.

Lập kế hoạch kiểm toán
Chuẩn mực của IIA yêu cầu các kiểm toán viên nội bộ phải xây dựng và ghi chép một kế hoạch
cho mỗi cuộc kiểm toán hoặc tư vấn bao gồm mục tiêu, phạm vi, thời gian và việc phân bổ nguồn
lực. Các kiểm toán viên nội bộ sẽ lập biên bản ghi nhớ về kế hoạch để ghi lại các mục tiêu, phạm
vi kiểm toán, đánh giá rủi ro và các nội dung ưu tiên kiểm toán. Biên bản ghi nhớ cũng là tài liệu
quan trọng để trao đổi về mục tiêu, phạm vi kiểm toán và các thông tin quan trọng khác cho các
thành viên trong nhóm kiểm toán.
1. Những vấn đề cân nhắc khi lập kế hoạch
Căn cứ vào kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm đã được duyệt, các kiểm toán viên nội bộ sẽ
lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc kiểm toán hoặc tư vấn đã được đề xuất trong kế hoạch năm.
Do vậy, bước đầu tiên của việc lập kế hoạch kiểm toán chi tiết là xem xét kế hoạch kiểm toán
nội bộ năm và các tài liệu làm căn cứ xây dựng kế hoạch năm. Để lập kế hoạch một cách hiệu
quả các kiểm toán viên nội bộ sẽ tìm hiểu về đối tượng kiểm toán với những nội dung sau:
▪

Nhiệm vụ, tầm nhìn, mục tiêu, rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro, môi trường kiểm soát
và quy trình quản trị rủi ro.

▪

Các rủi ro trọng yếu đối với mục tiêu, nguồn lực và hoạt động của đối tượng kiểm toán
và các biện pháp kiểm soát đang được thực hiện để kiểm soát rủi ro ở mức độ chấp
nhận được.

▪

Hệ thống công nghệ thông tin, loại thông tin và mức độ tin cậy của thông tin do doanh
nghiệp cung cấp.

▪

Nguồn lực được sử dụng.

▪

Kết quả kiểm toán của kỳ trước.
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▪

Mức độ chính xác và hiệu quả của các quy trình quản trị, quản lý rủi ro và quy trình
kiểm soát của đối tượng được rà soát so với khung quy định hoặc mô hình liên quan.

▪

Các cơ hội để áp dụng những cải tiến quan trọng trong các quy trình quản trị, quản lý
rủi ro và quy trình kiểm soát nội bộ của đối tượng được rà soát.

▪

Những thay đổi hoặc sự kiện mới xuất hiện trong hoạt động của doanh nghiệp để xác
định xem liệu chúng có dẫn đến những rủi ro mới hay không.

Ngoài ra các kiểm toán viên nội bộ cũng cần xem xét những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc kiểm
toán như:
▪

Có các chức năng/đơn vị khác tham gia thực hiện một phần việc không? Hoặc kiểm
toán nội bộ có sử dụng kết quá công việc do các chức năng/đơn vị khác thực hiện
không?

▪

Có các công việc liên quan đến các vấn đề vướng mắc hoặc có nguy cơ vướng mắc đến
kiện tụng pháp lý không?

▪

Mức độ kinh nghiệm của các nhân viên kiểm toán nội bộ và cấp bậc giám sát cần phải
có.

▪

Các nhân sự được huy động từ nội bộ kiểm toán nội bộ, từ các bộ phận khác, hay từ
các đơn vị chuyên nghiệp bên ngoài.

▪

Mức độ phức tạp và phạm vi của cuộc kiểm toán hoặc tư vấn.

▪

Quy mô của hoạt động kiểm toán nội bộ.

▪

Giá trị của các tài liệu làm việc (ví dụ những nội dung sẽ được sử dụng trong những
năm tiếp theo).

▪

Thời gian thực hiện và hoàn thành cuộc kiểm toán.

▪

Hình thức trao đổi kết quả kiểm toán.

2. Mục tiêu và phạm vi kiểm toán
Căn cứ vào kế hoạch kiểm toán năm và sau khi xem xét các vấn đề cần cân nhắc khi lập kế
hoạch ở trên cũng như trao đổi với các nhân sự liên quan của doanh nghiệp, các kiểm toán viên
nội bộ xác định mục tiêu sơ bộ cho cuộc kiểm toán.
Sau đó, các mục tiêu sơ bộ sẽ được xác định cụ thể và rõ ràng hơn khi chúng được gắn kết với
kết quả đánh giá quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ. Các mục tiêu thường
được xây dựng căn cứ vào những rủi ro chính được nhận diện liên quan đến đối tượng được
kiểm toán. Các kiểm toán viên nội bộ cần xem xét kết quả đánh giá rủi ro do lãnh đạo doanh
nghiệp và các đơn vị khác thực hiện cả khi lập kế hoạch năm và gần đây nhất, cụ thể gồm:
▪

Mức độ tin cậy của các đánh giá rủi ro do các cấp quản lý thực hiện.

▪

Quy trình giám sát, báo cáo và xử lý rủi ro cùng các kiểm soát liên quan được các cấp
quản lý áp dụng.

▪

Báo cáo của các cấp quản lý về các rủi ro vượt quá ngưỡng cho phép cũng cùng các
phản hồi về nội dung được báo cáo.

▪

Các rủi ro liên quan đến các hoạt động của đối tượng kiểm toán.
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Hoạt động kiểm toán nội bộ sẽ đặt ưu tiên theo mức độ trọng yếu của rủi ro đã được nhận diện
trên cả khía cạnh khả năng xảy ra và ảnh hưởng của rủi ro đối với doanh nghiệp.
Sau khi hiểu rõ được mục tiêu của cuộc kiểm toán và những rủi ro chính của doanh nghiệp, các
kiểm toán viên nội bộ khoanh vùng phạm vi kiểm toán để xác định những quy trình, hợp phần,
vị trí hay khu vực sẽ kiểm tra cũng như thời gian thực hiện.
Khi xác định phạm vi kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ xem xét tất cả các mục tiêu kiểm toán
để đảm bảo từng mục tiêu đều đạt được. Điều này có nghĩa là phạm vi kiểm toán phải đủ rộng,
đầy đủ và phù hợp để đạt được các mục tiêu của cuộc kiểm toán. Phạm vi kiểm toán sẽ được
trao đổi với các cấp quản lý để đảm bảo họ có đủ thời gian chuẩn bị.
Trường hợp gặp phải các giới hạn về phạm vi kiểm toán, các kiểm toán viên nội bộ phải trình
bày những giới hạn này trong báo cáo kiểm toán. Ngoài ra, nếu sử dụng kết quả công việc của
các bên khác như kiểm toán độc lập hoặc các phòng ban khác trong doanh nghiệp, các kiểm
toán viên nội bộ cũng cần phải trình bày điều này trong phần phạm vi kiểm toán.
3. Phân bổ nguồn lực
Nguồn lực kiểm toán nội bộ bao gồm nhân sự, công nghệ và nguồn vốn sử dụng để thực hiện
các hoạt động kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.
Do việc sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả thuộc trách nhiệm của Trưởng kiểm toán nội bộ,
Trưởng kiểm toán nội bộ cần phân bổ nguồn lực cho từng cuộc kiểm toán hoặc tư vấn một cách
hợp lý và đầy đủ. Nguồn lực đầy đủ là số lượng nguồn lực cần thiết để thực hiện hoạt động
kiểm toán nội bộ trên cơ sở đảm bảo sự cẩn trọng chuyên môn cần thiết. Nguồn lực phù hợp là
việc kết hợp kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên cần thiết để thực hiện công việc kiểm toán
nội bộ.
Trưởng kiểm toán nội bộ xác định nguồn lực đầy đủ và phù hợp để có thể đạt được các mục
tiêu kiểm toán căn cứ vào:
▪

Các mục tiêu và phạm vi của cuộc kiểm toán.

▪

Những hạn chế về thời gian cũng như nguồn lực sẵn có.

▪

Các bước kiểm toán và thủ tục kiểm toán được trình bày trong chương trình kiểm toán.

▪

Số lượng và kinh nghiệm của nhân sự kiểm toán nội bộ.

▪

Kiến thức, kỹ năng và các năng lực chuyên môn khác của nhân sự kiểm toán nội bộ cần
được chọn cho từng cuộc kiểm toán hoặc tư vấn.

▪

Các kiến thức và năng lực chuyên môn cần phải thuê ngoài.

▪

Nhu cầu đào tạo nhân sự kiểm toán nội bộ vì mỗi cuộc kiểm toán hoặc tư vấn có thể
có yêu cầu chuyên môn khác nhau.

Khi phân bổ nguồn lực nhân sự, các kiểm toán viên nội bộ cần dựa vào kiến thức, kỹ năng và
kinh nghiệm của đội ngũ kiểm toán viên nội bộ hiện có để đảm việc bố trí kết hợp nhân sự một
cách hợp lý để hoàn thành cuộc kiểm toán. Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ cũng cần cân
nhắc thời gian tập huấn và cập nhật kiến thức ngành nghề của các kiểm toán viên nội bộ.

46

Căn cứ vào các bước kiểm toán và thủ tục kiểm toán được trình bày trong chương trình kiểm
toán, các kiểm toán viên nội bộ xác định thời gian và loại nguồn lực cần thiết để hoàn thành
từng bước công việc một cách tốt nhất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn
cũng như cẩn trọng nghề nghiệp cần thiết. Việc phân bổ này được thực hiện dựa vào xét đoán
chuyên môn và đánh giá nguồn lực một cách cẩn trọng do các kiểm toán viên nội bộ thực hiện.
Các kiểm toán viên nội bộ nên tính số giờ dự kiến để thực hiện cuộc kiểm toán cũng như thời
gian, ngôn ngữ, các vấn đề hậu cần và những hạn chế đối với từng bên liên quan (chẳng hạn
như các thành viên của nhóm kiểm toán, ban quản lý của bộ phận được kiểm toán, nhân sự
quản lý cao cấp, Hội đồng quản trị và các đơn vị bên ngoài).
Khi không có nguồn lực đầy đủ và phù hợp, Trưởng kiểm toán nội bộ thảo luận với Hội đồng
quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp để có biện pháp bổ sung nguồn lực cần thiết để thực hiện
công việc kiểm toán nội bộ. Khi các kiểm toán viên nội bộ thực hiện kiểm toán không có đủ
các kỹ năng chuyên môn cần thiết để thực hiện kiểm toán thì Trưởng kiểm toán nội bộ cần cân
nhắc:
▪

Tập huấn bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

▪

Bố trí giám sát chặt chẽ để bổ sung các thiếu hụt về năng lực chuyên môn.

▪

Sử dụng nguồn lực kiểm toán hoặc tư vấn ở bên ngoài.

▪

Tuyển chuyên gia đúng ngành nghề cần thiết.

▪

Phối hợp nguồn lực sẵn có với nguồn lực bên ngoài.

Trường hợp không có được nguồn lực bổ sung như yêu cầu, Trưởng kiểm toán nội bộ có thể
xem xét điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ cho phù hợp và trình lên Hội đồng quản trị xem
xét và phê duyệt.
Kiểm toán viên nội bộ có thể theo dõi thời gian thực tế thực hiện kiểm toán so với thời gian đã
được dự trù trong ngân sách và phân tích nguyên nhân cũng như ảnh hưởng của những khoản
vượt ngân sách đáng kể để đánh giá hiệu quả công việc và rút kinh nghiệm cho việc lập kế
hoạch trong tương lai.
Tùy thuộc vào quy mô và tính chất của các cuộc kiểm toán hoặc tư vấn, các kiểm toán viên
nội bộ có thể sẽ lập bảng đánh giá kết quả công việc và lấy ý kiến phản hồi của các bên liên
quan để làm cơ sở đánh giá hiệu quả cũng như so sánh hiệu quả công việc với kế hoạch.
Sau khi hoàn thành cuộc kiểm toán, các kiểm toán viên nội bộ thực hiện so sánh nguồn lực sử
dụng so với kế hoạch và phân tích nguyên nhân cũng như ảnh hưởng của những khác biệt lớn
để rút kinh nghiệp cho công tác lập kế hoạch của kỳ sau cũng như làm cơ sở cho việc đánh giá
hiệu quả hoạt động của kiểm toán viên nội bộ.
Ngoài ra, căn cứ vào năng lực nhân viên, Trưởng kiểm toán nội bộ lập kế hoạch cập nhật kiến
thức và tập huấn phù hợp để đảm bảo duy trì và nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực
chuyên môn cho đội ngũ kiểm toán viên nội bộ.
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4. Chương trình kiểm toán
Chương trình kiểm toán được xây dựng dựa vào mục tiêu và phạm vi kiểm toán và bao gồm
những phương pháp, kỹ thuật, thủ tục kiểm toán sẽ được thực hiện, trên cơ sở cân nhắc các vấn
đề nguồn lực, hậu cần và hình thức trao đổi kết quả kiểm toán. Các kiểm toán viên nội bộ xác
định những bước kiểm toán cụ thể cần thiết được thực hiện để đánh giá hiệu quả kiểm soát đối
với những rủi ro đã được nhận diện, bao gồm cả các quy trình được sử dụng để xác định, phân
tích và ghi chép thông tin cuộc kiểm toán.
Việc xác định các thử nghiệm kiểm soát đối với các kiểm soát cơ bản nên được xác định trên
cơ sở các tài liệu kế hoạch đã được lập như:
▪

Bảng tổng hợp rủi ro và kiểm soát (trình bày ở phần Kiểm soát nội bộ).

▪

Các sơ đồ và diễn giải quy trình kiểm soát.

▪

Kết quả đánh giá tính đầy đủ của thiết kế hệ thống kiểm soát.

Căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro, các kiểm toán viên nội bộ tìm hiểu những kiểm soát nội bộ
đang được đối tượng kiểm toán áp dụng để kiểm soát rủi ro ở mức độ chấp nhận được đối với
doanh nghiệp. Các kiểm toán viên nội bộ có thể thu thập hoặc tự lập sơ đồ mô tả quy trình kiểm
soát nội bộ. Các kiểm soát nội bộ thường được phân chia thành ba loại: kiểm soát chính (hoặc
cơ bản), kiểm soát thứ yếu (hoặc kiểm soát phụ trợ) và kiểm soát có thiết kế yếu kém.
Trên cơ sở những hiểu biết về doanh nghiệp (chiến lược, mục đích, rủi ro…) và xét đoán nghề
nghiệp của mình, các kiểm toán viên nội bộ đánh giá xem liệu các kiểm soát nội bộ cơ bản được
đối tượng kiểm toán áp dụng có đầy đủ để có thể kiểm soát rủi ro ở mức độ chấp nhận được đối
với doanh nghiệp hay chưa và lựa chọn biện pháp thử nghiệm kiểm soát phù hợp để kiểm tra
hiệu quả và hiệu suất hoạt động của những kiểm soát cơ bản đó. Bảng tổng hợp rủi ro và kiểm
soát là một công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho việc lập kế hoạch thử nghiệm kiểm soát cũng như tập
hợp kết quả đánh giá kiểm soát đã được các kiểm toán viên nội bộ thực hiện.
Thông thường, các thử nghiệm kiểm soát được thực hiện nhằm đưa ra đảm bảo liên quan đến
việc đánh giá hệ thống về các khía cạnh như thiết kế đầy đủ, hoạt động hiệu quả, đảm bảo tuân
thủ, năng suất, chính xác và báo cáo.
Các kiểm toán viên nội bộ lựa chọn phương pháp chọn mẫu và thử nghiệm phù hợp căn cứ vào
những xét đoán nghề nghiệp của mình. Các thử nghiệm phải cụ thể và đầy đủ để đảm bảo bao
trùm toàn bộ phạm vi kiểm toán. Các chi tiết thử nghiệm như mục tiêu, tiêu chí, thủ tục, quy
mô thử nghiệm, phương pháp chọn mẫu và số lượng mẫu cần thiết để thu thập được thông tin
đầy đủ nên được xác định trong quá trình lập kế hoạch.
Bước cuối cùng của quá trình lập kế hoạch là việc phê duyệt chương trình kiểm toán. Chương
trình kiểm toán phải do Trưởng kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán viên nội bộ được ủy quyền
phê duyệt trước khi thực hiện. Mọi thay đổi hay điều chỉnh trong chương trình kiểm toán phải
được phê duyệt ngay khi phát sinh.
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II. Thực hiện kiểm toán
Thông thường, những kiểm soát cơ bản sẽ được tiến hành ở giai đoạn thực hiện đã được xác định
ở giai đoạn lập kế hoạch căn cứ vào việc đánh giá tính đầy đủ của thiết kế hệ thống kiểm soát nội
bộ. Ở giai đoạn thực hiện kiểm toán, các kiểm toán viên nội bộ tiến hành những thử nghiệm kiểm
soát cơ bản đó và ghi chép lại kết quả kiểm toán làm bằng chứng cho việc đánh giá hiệu quả quy
trình kiểm soát nội bộ.
Trước khi thực hiện kiểm toán, các kiểm toán viên nội bộ xem xét:
▪

Tài liệu kế hoạch kiểm toán để nắm rõ mục tiêu, phạm vi, chương trình kiểm toán bao
gồm các thủ tục kiểm toán, thời gian và nguồn lực thực hiện kiểm toán.

▪

Các kỳ vọng của Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp để phản ảnh thông tin cần
thiết nhằm đạt được mục tiêu kiểm toán.

▪

Các chính sách và quy định pháp lý liên quan đến thông tin cá nhân trước khi thực hiện
kiểm toán tư vấn với luật sư của doanh nghiệp hoặc các chuyên gia để làm rõ các quan
ngại và thắc mắc có thể nảy sinh khi truy cập thông tin cá nhân.

Ngoài ra, trong khi thực hiện kiểm toán, nếu thấy kế hoạch thử nghiệm không được lập đủ chi tiết
thì các kiểm toán viên nội bộ có thể bổ sung các chi tiết thử nghiệm như các tiêu chí cũng như quy
mô thử nghiệm, phương pháp chọn mẫu, số lượng mẫu cần thiết để thu thập được thông tin đầy
đủ. Nếu các thủ tục thử nghiệm được nêu ở trong trương trình kiểm toán không mang lại được đầy
đủ các thông tin để đưa ra kết luận hoặc ý kiến tư vấn, các kiểm toán viên nội bộ cần điều chỉnh
kế hoạch thử nghiệm và tiến hành thử nghiệm bổ sung. Mọi điều chỉnh hoặc bổ sung đối với
chương trình kiểm toán đều phải được phê duyệt ngay.
Để làm căn cứ cho kết quả kiểm toán và kết luận của mình, các kiểm toán viên nội bộ xác định
thông tin, thực hiện phân tích và đánh giá, và ghi chép thông tin thông qua việc thực hiện các thủ
tục kiểm toán được lập trong chương trình kiểm toán.
Bằng chứng kiểm toán là những thứ kiểm toán viên thu được thông qua việc thực hiện các thủ tục
quan sát, phỏng vấn và kiểm tra. Bằng chứng kiểm toán được sử dụng để làm căn cứ cho việc đưa
ra kết luận và khuyến nghị đối với những phát hiện của kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán có thể
được chia thành các nhóm như sau:
▪

Bằng chứng thu được bằng việc quan sát con người, tài sản, sự kiện như là hình ảnh, phim
chụp, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ, các ghi chép kết quả quan sát.

▪

Bằng chứng có tính chứng thực như các thư từ, biên bản ghi nhớ, thư diện tử, các phản
hồi từ các cuộc khảo sát, điều tra và phỏng vấn. Bằng chứng có thể là trả lời trực tiếp hoặc
bằng văn bản.

▪

Bằng chứng dưới hình thức tài liệu là loại bằng chứng phổ biến nhất và bao gồm các thông
tin được viết lại hoặc được cung cấp bởi các phương tiện truyền thông khác.

▪

Bằng chứng phân tích là các phân tích, xác nhận, tổng hợp, so sánh sử dụng thông tin được
thu thập từ các nguồn khác nhau. Ví dụ như dữ liệu chuẩn của ngành, của các doanh nghiệp
tương đương, kết quả của năm trước, quyết toán thuế v.v…
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1. Thủ tục kiểm toán
Khi thực hiện kiểm toán, các kiểm toán viên nội bộ áp dụng cả thủ tục kiểm toán thủ công và
thủ tục kiểm toán sử dụng công nghệ thông tin. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn trong quá
trình lập kế hoạch và phản ảnh trong chương trình kiểm toán.
Các loại thủ tục kiểm toán thủ công bao gồm:
▪

Phỏng vấn và khảo sát.

▪

Quan sát.

▪

Điều tra.

▪

Đối chiếu chứng từ ngược – Các kiểm toán viên nội bộ kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu
hoặc bản ghi bằng cách đối chiếu với chúng ngược lại nguồn gốc hữu hình hoặc các
bản ghi được chuẩn bị trước đó.

▪

Đối chiếu chứng từ xuôi – Các kiểm toán viên nội bộ kiểm tra xem thông tin trong tài
liệu hoặc bản ghi có đầy đủ hay không bằng cách truy xuôi từ chứng từ, bản ghi hoặc
nguồn hình thành hữu hình tới các tài liệu được chuẩn bị sau đó.

▪

Thực hiện lại – Các kiểm toán viên nội bộ kiểm tra mức độ chính xác của kiểm soát
bằng cách thực hiện lại công việc để có thể đưa ra bằng chứng trực tiếp về hiệu quả
hoạt động của kiểm soát nội bộ.

▪

Xác nhận thông tin độc lập – Các kiểm toán viên nội bộ yêu cầu và thu thập xác nhận
bằng văn bản từ một bên thứ ba độc lập về tính chính xác của thông tin.

▪

Điều tra bằng chứng về tính hiện hữu như là tài sản hữu hình của khu vực kiểm toán

▪

Xác nhận quy trình (walk-through).

▪

Kiểm tra dữ liệu được giám sát liên tục bằng công nghệ thông tin.

▪

Phân tích tổng quát.

Thủ tục kiểm toán sử dụng công nghệ thông tin bao gồm các chương trình phần mềm kiểm toán
chung và kiểm toán đặc biệt để thử nghiệm tính logic của quy trình và kiểm soát nội bộ của
những phần mềm hoặc hệ thống khác. Việc sử dụng công nghệ kiểm toán trên máy tính có thể
giúp các kiểm toán viên nội bộ phân tích toàn bộ dữ liệu thay vì phân tích các mẫu đại diện
được xác định trên cơ sở áp dụng phương pháp chọn mẫu. Nếu chỉ kiểm tra mẫu thì các kiểm
toán viên nội bộ có trách nhiệm áp dụng phương pháp chọn mẫu đảm bảo mẫu được chọn đại
diện cho toàn bộ dữ liệu hoặc giai đoạn để đưa ra được kết quả kiểm toán.
Thông thường các kiểm toán viên nội bộ sử dụng phương pháp chọn mẫu căn cứ vào phương
pháp thông kê chọn mẫu ngẫu nhiên và đại diện cho toàn bộ dữ liệu. Số lượng mẫu được chọn
để kiểm tra phụ thuộc vào tần suất của các kiểm soát nội bộ và đánh giá về mức độ trọng yếu
của dữ liệu đối với quy trình. Khi lựa chọn mẫu, các kiểm toán viên nội bộ lưu ý đảm bảo số
mẫu được chọn từ toàn bộ dữ liệu cho giai đoạn thích hợp và phải ghi chép lại phương pháp
chọn mẫu áp dụng.
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2. Xác định thông tin
Kiểm toán viên nội bộ sẽ sử dụng kỹ thuật phù hợp để thu thập thông tin đầy đủ, tin cậy, phù
hợp và hữu ích để làm căn cứ cho kết quả và kết luận kiểm toán.
Một trong những đặc tính quan trọng của thông tin đầy đủ và hiệu quả là thông tin được thu
thập và ghi chép sao cho một người thận trọng và được cung cấp thông tin sẽ có thể lặp lại được
các bước thực hiện và thử nghiệm được mô tả trong tài liệu kiểm toán, thu được kết quả tương
tự, đưa đến một kết luận tương tự một cách logic như là các kiểm toán viên nội bộ đã thực hiện.
Do nguồn lực kiểm toán có giới hạn, các kiểm toán viên nội bộ sẽ xác định và ưu tiên thông tin
liên quan và hữu ích nhất. Đó là những thông tin có thể đưa ra độ tin cậy làm căn cứ cho các
quan sát hoặc kết luận kiểm toán và khuyến nghị. Mức độ tin cậy của thông tin kiểm toán phụ
thuộc vào việc sử dụng kỹ thuật kiểm toán phù hợp để thu thập thông tin.
Các kiểm toán viên nội bộ cũng cần đánh giá toàn bộ thông tin kiểm toán một cách tổng thể
chứ không chỉ là dựa vào các ví dụ đơn lẻ bởi vì kết luận và tư vấn của kiểm toán được dựa trên
cơ sở bằng chứng mang tính thuyết phục chứ không phải tuyệt đối.
Các kiểm toán viên nội bộ sẽ xây dựng và duy trì kênh trao đổi thông tin hiệu quả, cởi mở và
hợp tác với nhân sự liên quan ở các cấp, đặc biệt là những cá nhân trực tiếp tham gia vào những
quy trình và vấn đề được kiểm toán. Tính độc lập về mặt tổ chức của kiểm toán nội bộ là một
yếu tố quan trọng góp phần tạo ra sự cởi mở trong quá trình trao đổi thông tin này.
Thông tin có thể xác định được thông qua việc thực hiện các thủ tục kiểm toán khác nhau. Một
số thủ tục cần nhiều thời gian và nguồn lực để thực hiện hơn nhưng lại có thể đưa ra mức độ
đảm bảo cao hơn. Do vậy, các kiểm toán viên nội bộ sẽ vận dụng xét đoán chuyên môn của
mình để lựa chọn thủ tục phù hợp cũng như kết hợp những thủ tục kiểm toán một cách hiệu quả
để có thể thu được thông tin đáng tin cậy.
Mức độ đầy đủ và tin cậy tăng lên khi thông tin có những đặc điểm sau:
▪

mang tính hiện thời.

▪

được chứng thực.

▪

do kiểm toán viên nội bộ trực tiếp thu thập.

▪

do một bên thứ ba cung cấp.

▪

thu được từ một hệ thống có hệ thống kiểm soát hiệu quả.

3. Phân tích và đánh giá
Thông thường, các kiểm toán viên nội bộ cũng đã phân tích và đánh giá thông tin ở một mức
độ nhất định trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán. Bước sang giai đoạn thực hiện kiểm toán,
các kiểm toán viên nội bộ sẽ phân tích và đánh giá thông tin thu thập được trong quá trình kiểm
toán để đưa ra kết luận và ý kiến kiểm toán của mình. Các kiểm toán viên nội bộ nên tiếp cận
cuộc kiểm toán với một mục tiêu và ý nghĩ hoài nghi, và tìm kiếm thông tin một cách có chiến
lược để đạt được các mục tiêu kiểm toán. Ở mỗi bước trong quy trình kiểm toán, các kiểm toán
viên nội bộ cần vận dụng nghi ngờ mang tính nghề nghiệp để đánh giá xem thông tin có đầy đủ
và phù hợp trên cơ sở hợp lý để đưa ra kết luận hoặc khuyến nghị hoặc liệu có phải thu thập
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thông tin bổ sung hay không. Đồng thời, các kiểm toán viên nội bộ sẽ vận dụng kinh nghiệm,
tư duy logic và những hoài nghi mang tính nghề nghiệp của mình để đánh giá thông tin thu thập
được trong quá trình kiểm toán và đưa ra các kết luận một cách logic.
Phân tích tổng quát
Các thủ tục phân tích tổng quát thường được coi là phương pháp hiệu quả cho kiểm toán nội bộ
trong việc xác định các điều kiện cần phải áp dụng các thủ tục kiểm toán bổ sung hoặc/và để
để đưa ra các bằng chứng kiểm toán.
Kiểm toán nội bộ có thể thực hiện các thủ tục phân tích tổng quát sử dụng các đơn vị đo lường
khác nhau như đơn vị tiền tệ, khối lượng, các tỷ số hoặc tỷ lệ %. Các thủ tục phân tích thường
được áp dụng bao gồm tỷ lệ tương quan, phân tích theo xu hướng, các quan hệ đồng biến,
nghịch biến, các thử nghiệm về tính hợp lý, so sánh theo kỳ, so sánh với ngân sách, dự báo, sử
dụng các thông tin kinh tế bên ngoài vv…
Những ví dụ về thủ tục phân tích tổng quát gồm:
▪

Phân tích chỉ số.

▪

Phân tích xu hướng.

▪

Phân tích hồi quy.

▪

Thử nghiệm/kiểm tra tính hợp lý.

▪

So sánh các kỳ với nhau.

▪

Dự báo.

▪

So sánh với thông tin bình quân của ngành hoặc doanh nghiệp tương tự.

Các thủ tục phân tích tổng quát giúp thu thập các bằng chứng dựa trên việc so sánh thông tin
với các kỳ vọng được kiểm toán nội bộ thiết lập. Các thủ tục này giúp phát hiện:
▪

Các khác biệt không như kỳ vọng.

▪

Sự thiếu vắng các khác biệt được kỳ vọng.

▪

Các sai sót tiềm tàng.

▪

Các gian lận hoặc hành vi phi pháp có thể xảy ra.

▪

Các sự kiện hoặc các giao dịch bất thường hoặc đột biến.

Khi phân tích thông tin, các kiểm toán viên nội bộ có thể áp dụng thủ tục phân tích tổng quát
để so sánh thông tin kiểm tra với kỳ vọng. Phương pháp này đòi hỏi các yếu tố trái ngược hoặc
bất thường phải được loại trừ trước khi thực hiện so sánh và thường dựa trên nguồn dữ liệu
hoặc đơn vị độc lập, khách quan để cho thấy mối quan hệ thực sự giữa các thông tin phân tích.
Nếu các thủ tục phân tích tổng quát đưa ra kết quả hoặc mối quan hệ khác với kỳ vọng thì các
kiểm toán viên nội bộ cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khác biệt đó. Mức độ khác biệt được
cho là lớn hay không tùy thuộc vào của loại thông tin được kiểm tra, mục đích của việc phân
tích và dựa vào xét đoán, phân tích nghề nghiệp của các kiểm toán viên nội bộ. Các kiểm toán
viên nội bộ cần đánh giá tính hợp lý của những khác biệt để xác định dấu hiệu của gian lận, sai
sót hoặc do điều kiện thay đổi. Những kết quả phân tích không giải thích được sẽ là dấu hiệu
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cho thấy sự cần thiết phải theo dõi thêm và có thể là gợi ý về sự tồn tại của một vấn đề trọng
yếu nên được trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp và Hội đồng quản trị.
Phân tích căn nguyên
Kiểm toán nội bộ thường thực hiện phân tích căn nguyên để xác định được nguyên nhân gốc rễ
của một vấn đề (chẳng hạn như sai sót, cơ hội bị tuột mất hay một vấn để không tuân thủ nào
đó). Các phân tích căn nguyên giúp kiểm toán nội bộ hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc để có
thể đưa ra những đánh giá cũng như khuyến nghị cải tiến hiệu quả của các quy trình quản trị,
quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.
Phân tích căn nguyên có thể đơn giản trong một số trường hợp, nhưng cũng có khi đòi hỏi phải
thực hiện nhiều phân tích để có thể đánh giá được. Việc xác định nguyên nhân gốc rễ nhiều lúc
thực sự có thể khó khăn, đặc biệt là đối với những vấn đề phức tạp, và mang tính chủ quan, đòi
hỏi các kiểm toán viên nội bộ thực hiện một loạt các phân tính định tính và định lượng. Trong
nhiều trường hợp, các kiểm toán viên nội bộ cũng có thể trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp về
một số tình huống các nguyên nhân gốc rễ có thể xảy ra nhằm đưa ra đánh giá độc lập và khách
quan về những nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề cụ thể.
Từ nguyên nhân gốc rễ, các kiểm toán viên nội bộ có thể truy xuôi đến các quyết định hoặc
hành động của doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, nhiều sai sót hoặc vấn đề có thể tạo
thành nguyên nhân gốc rễ hoặc nguyên nhân gốc rễ có thể xuất phát từ rủi ro liên quan đến các
vấn đề rộng hơn như văn hóa doanh nghiệp. Do vậy, khi phân tích căn nguyên, các kiểm toán
viên nội bộ cần tìm hiểu thông tin đầy đủ từ những nguồn khác nhau để thực hiện phân tích một
cách hiệu quả.
Phân tích căn nguyên nhiều khi cần thêm nguồn lực, thời gian và chuyên môn ngành nghề để
thực hiện. Và do vậy, các kiểm toán viên nội bộ phải thể hiện tính cẩn trọng chuyên môn cần
thiết khi thực hiện phân tích căn nguyên và cân nhắc chi phí và lợi ích thu được. Khi thời gian
và kỹ năng cần thiết cho việc hoàn thành phân tích căn nguyên vượt quá những gì kiểm toán
nội bộ hiện có thì Trưởng kiểm toán nội bộ có thể khuyến nghị lãnh đạo doanh nghiệp xử lý
vấn đề và thực hiện thêm các công việc cần thiết để xác định nguyên nhân căn bản.
Các kỹ thuật phân tích nguyên nhân gốc rễ rất đa dạng, bao gồm:
▪

Sử dụng Năm (05) Câu hỏi “Tại sao?” (được trình bày thêm trong phần Phụ lục).

▪

Phân tích các dạng sự cố và các ảnh hưởng.

▪

Sơ đồ SIPOC (nhà cung cấp – đầu vào – các quy trình xử lý – đầu ra – khách hàng).

▪

Sơ đồ miêu tả dòng chảy quy trình, hệ thống và dữ liệu.

▪

Sơ đồ phân nhánh (“Xương cá”).

▪

Sử dụng các tiêu thức chất lượng quan trọng.

▪

Biểu đồ Pareto (được trình bày thêm trong trong phần Phụ lục).

▪

Các mối quan hệ tương tác thống kê.

Khi kết thúc việc đánh giá, kết quả có thể được ghi lại ở một cột ở bảng rủi ro và kiểm soát.
Bảng này được ghi chép lại như là một tài liệu kiểm toán. Các dòng thông tin trong bảng này
thường đươc tham chiếu hoặc kết nối với một tài liệu khác có ghi rõ chi tiết thủ tục kiểm toán
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và các phân tích đã được thực hiện, kết quả và các tài liệu chứng minh cho kết luận của kiểm
toán viên. Các thông tin kiểm toán thu thập được, kết quả thử nghiệm và căn cứ cho các kết
luận có thể được trình bày trong bảng tổng hợp các công việc kiểm toán đã được thực hiện.
Các kiểm toán viên nội bộ đưa ra kết luận luận liệu kiểm soát có hiệu quả trong việc kiểm soát
rủi ro ở mức chấp nhận được hay không dựa vào kết quả thực hiện chương trình kiểm toán. Với
thông tin đầy đủ về cả tính đầy đủ của thiết kế hệ thống và hiệu quả hoạt động của hệ thống
kiểm soát nội bộ, các kiểm toán viên nội bộ có thể kết luận liệu hệ thống kiểm soát hiện hữu có
đầy đủ để giúp đạt được những mục tiêu của đối tượng hoặc quy trình được kiểm toán hay
không
4. Ghi chép thông tin và lập hồ sơ kiểm toán
Chuẩn mực của IIA yêu cầu các kiểm toán viên nội bộ phải ghi chép các thông tin đầy đủ, tin
cậy, phù hợp và hữu ích để chứng minh cho kết quả và kết luận kiểm toán. Do vậy, thông tin
thu thập được trong toàn bộ quá trình thực hiện kiểm toán nội bộ, bao gồm thông tin lập kế
hoạch, thử nghiệm, phân tích và đánh giá phải được ghi chép lại và lập thành hồ sơ kiểm toán
để chứng minh cho những kết luận và ý kiến do kiểm toán viên nội bộ đưa ra.
Việc ghi chép tài liệu kiểm toán là một phần quan trọng của quá trình kiểm toán có hệ thống và
nguyên tắc bởi vì hệ thống đó sắp xếp bằng chứng kiểm toán theo một cách nào đó để có thể
cho phép thực hiện lại công việc và chứng minh cho kết quả và kết luận kiểm toán.
Do tính chất quan trọng của việc ghi chép thông tin kiểm toán, Trưởng kiểm toán nội bộ cần
đưa ra hướng dẫn cho việc ghi chép tài liệu kiểm toán nội bộ và thường được trình bày trong
cẩm nang về quy trình và chính sách kiểm toán nội bộ. Hình thức và cách thức tổ chức tài liệu
kiểm toán nội bộ có thể khác nhau tùy thuộc vào bản chất của từng cuộc kiểm toán cũng như
đặc thù của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nội dung của hướng dẫn ghi chép tài liệu thường ít
nhất bao gồm:
▪

Cách trình bày tài liệu, bao gồm cả các biểu mẫu.

▪

Ký hiệu cho các thủ tục kiểm toán.

▪

Hệ thống số tham chiếu các tài liệu kiểm toán.

▪

Các loại thông tin lưu trữ cố định.

▪

Các loại thông tin lưu trữ theo từng cuộc kiểm toán.

Nội dung của tài liệu kiểm toán có thể bao gồm:
▪

Số tham chiếu.

▪

Tiêu đề xác định đối tượng hoặc quy trình rà soát.

▪

Ngày và kỳ kiểm toán.

▪

Phạm vi công việc thực hiện.

▪

Mục đích của việc thu thập và phân tích thông tin.

▪

Nguồn dữ liệu có trong tài liệu đó.

▪

Mô tả phạm vi dữ liệu được đánh giá, bao gồm cả số lượng và phương pháp chọn mẫu.
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▪

Phương pháp phân tích dữ liệu.

▪

Chi tiết các thử nghiệm và phân tích đã được thực hiện.

▪

Các kết luận bao gồm cả số tham chiếu tới tài liệu về các quan sát của kiểm toán.

▪

Đề xuất về các công việc sẽ phải theo dõi tiếp.

▪

Tên của kiểm toán viên nội bộ thực hiện công việc.

▪

Ký hiệu rà soát và tên của kiểm toán viên rà soát công việc.

Thông tin kiểm toán nội bộ có thể được lưu lại dưới hình thức tài liệu giấy hoặc tài liệu điện tử
hoặc cả hai. Việc sử dụng phần mềm kiểm toán thường mang lại hiệu quả cao hơn và đảm bảo
tính nhất quán hơn.
Thông thường, các tài liệu kiểm toán được sắp xếp theo cấu trúc của chương trình kiểm toán
và tham chiếu tới các tài liệu có liên quan. Kết quả cuối cùng là một bộ tài liệu hoàn chỉnh ghi
chép lại các thủ tục đã hoàn thành, thông tin đã thu thập được, các kết luận, khuyến nghị và cơ
sở logic cho từng bước kiểm toán. Tài liệu kiểm toán là nguồn dữ liệu gốc cho những trao đổi
giữa kiểm toán viên nội bộ và các bên liên quan, bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, Hội đồng
quản trị và các cấp quản lý của đối tượng kiểm toán.
Việc sử dụng tài liệu kiểm toán một cách nhất quán sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc
chia sẻ thông tin cũng như điều phối hoạt động kiểm toán nội bộ.
Việc giám sát rà soát tài liệu kiểm toán thường được sử dụng để pháp triển đội ngũ kiểm toán
viên nội bộ và làm cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ đối với các chuẩn mực kiểm toán nội bộ và
cho việc duy trì và nâng cao chất lượng kiểm toán.
5. Giám sát thực hiện
Theo yêu cầu của chuẩn mực, các cuộc kiểm toán nội bộ/tư vấn phải được giám sát để đảm bảo
đạt được các mục tiêu, chất lượng kiểm toán và phát triển đội ngũ nhân viên. Trưởng kiểm toán
nội bộ chịu trách nhiệm chung về công tác giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ.
Để thực hiện yêu cầu này, Trưởng kiểm toán nội bộ thường ban hành hướng dẫn về việc giám
sát cuộc kiểm toán từ giai đoạn kế hoạch và xuyên suốt quá trình kiểm toán. Mức độ giám sát
tùy thuộc vào độ thành thạo và kinh nghiệm của các kiểm toán viên cũng như tính chất phức
tạp của cuộc kiểm toán. Bằng chứng thích hợp về việc giám sát phải được ghi chép và lưu lại.
Ở giai đoạn lập kế hoạch, việc giám sát thể hiện ở thẩm quyền phê duyệt chương trình kiểm
toán, duy trì liên lạc thường xuyên với các kiểm toán viên nội bộ và nhân sự liên quan của đối
tượng kiểm toán và rà soát tài liệu kiểm toán.
Mục đích của việc phê duyệt là xem xét liệu chương trình có được thiết kế để đạt được những
mục tiêu kiểm toán một cách hiệu quả hay không, có bao gồm đầy đủ các quy trình nhận diện,
phân tích, đánh giá và ghi chép thông tin hay không. Ngoài ra, công tác giám sát cũng thể hiện
ở việc phê duyệt mọi thay đổi hay điều chỉnh về chương trình kiểm toán được đưa ra sau giai
đoạn lập kế hoạch cũng như việc đảm bảo chương trình được hoàn thành. Khi phê duyệt chương
trình kiểm toán, người chịu trách nhiệm giám sát cũng phải rà soát tài liệu kiểm toán liên quan.
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Việc rà soát tài liệu kiểm toán là bước quan trọng để xác định những phân tích, đánh giá, quan
sát và kết luận ban đầu có được thực hiện đầy đủ để xây dựng các thủ tục kiểm toán phù hợp.
Người chịu trách nhiệm giám sát kiểm toán nội bộ cần duy trì liên lạc thường xuyên với các
kiểm toán viên nội bộ thực hiện cuộc kiểm toán để nắm bắt và cập nhật tình hình công việc,
đưa ra các hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết, kịp thời để đảm bảo hiệu quả công việc. Thông qua
đó góp phần tạo cơ hội phát triển, tập huấn và đánh giá đội ngũ kiểm toán viên nội bộ. Tương
tự, người chịu trách nhiệm giám sát cũng cần trao đổi và liên lạc thường xuyên với nhân sự của
đối tượng kiểm toán, đặc biệt là các nhân sự tham gia điều hành hoạt động của đối tượng kiểm
toán.
Công tác giám sát thể hiện trong giai đoạn thực hiện thông qua công tác rà soát tài liệu kiểm
toán. Cụ thể, người chịu trách nhiệm giám sát thực hiện:
▪

Rà soát tài liệu kiểm toán mô tả thủ tục kiểm toán đã được thực hiện, thông tin được
xác định và những quan sát cũng như kết luận ban đầu được đưa ra trong quá trình kiểm
toán.

▪

Đánh giá xem liệu thông tin, thử nghiệm và kết quả có đầy đủ, đáng tin cậy, có liên
quan và hữu ích để đạt được các mục tiêu kiểm toán và chứng minh cho kết quả và kết
luận kiểm toán hay không?

▪

Lập một bảng ghi lại những câu hỏi để làm rõ sự việc và các yêu cầu công việc phải
làm thêm để đạt được mục tiêu của cuộc kiểm toán.
Rà soát các trao đổi được thực hiện trong quá trình kiểm toán.

▪

Các kiểm toán viên nội bộ có thể có cơ hội hoàn thiện công việc của mình thông qua việc trả
lời các câu hỏi của người chịu trách nhiệm giám sát.
Khi rà soát các trao đổi và tài liệu kiểm toán của toàn bộ quy trình kiểm toán, các người chịu
trách nhiệm giám sát có thể yêu cầu thu thập thêm bằng chứng hoặc làm sáng tỏ thêm sự việc.
Chất lượng công tác trao đổi thông tin yêu cầu việc trao đổi phải chính xác, khách quan, rõ
ràng, súc tích, mang tính xây dựng, đầy đủ và kịp thời. Người chịu trách nhiệm giám sát rà soát
những trao đổi và tài liệu kiểm toán để đảm bảo yêu cầu này bởi vì tài liệu kiểm toán là cơ sở
cho các trao đổi diễn ra.
Người chịu trách nhiệm giám sát rà soát lại bảng câu hỏi và kiểm tra những phần cập nhật và
chỉnh sửa vào tài liệu kiểm toán xuất phát từ việc trả lời các câu hỏi đã nêu ra cũng như việc bổ
sung công việc theo yêu cầu, bảng câu hỏi có thể bỏ đi hoặc lưu trữ riêng tùy theo quy định tại
hướng dẫn quy trình kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.
Do các kiểm toán viên nội bộ phải áp dụng xét đoán chuyên môn trong công tác kiểm toán nội
bộ nên có thể xảy ra trường hợp xét đoán chuyên môn không thống nhất giữa các kiểm toán
viên nội bộ thực hiện kiểm toán với người chịu trách nhiệm giám sát kiểm toán nội bộ và
Trưởng kiểm toán nội bộ. Giải pháp cho vấn đề này thường bao gồm thảo luận đi vào bản chất
của sự việc, tìm kiếm hoặc bổ sung thông tin và ghi lại quan điểm và kết luận khác nhau trong
tài liệu kiểm toán.
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Do phải chịu trách nhiệm về tất cả các cuộc kiểm toán nội bộ và những xét đoán mang tính
nghề nghiệp trọng yếu của tất cả các cuộc kiểm toán (bất kể đo kiểm toán nội bộ thực hiện hay
được bên khác thực hiện cho kiểm toán nội bộ), Trưởng kiểm toán nội bộ xây dựng quy trình
và chính sách đảm bảo giảm thiểu rủi ro của việc các kiểm toán viên nội bộ đưa ra các xét đoán
hoặc thực hiện công việc không nhất quán với xét đoán của người chịu trách nhiệm giám sát và
có thể có tác động tiêu cực tới cuộc kiểm toán, đồng thời xây dựng một cơ chế để giải quyết
các xung đột trong xét đoán nếu xảy ra.
Nếu có sự khác biệt trong xét đoán chuyên môn về một vấn đề đạo đức nghề nghiệp thì kiểm
toán nội bộ có thể đưa vấn đề này lên tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm về các vấn đề đạo
đức nghề nghiệp.

III. Báo cáo kết quả
Chuẩn mực của IIA yêu cầu Trưởng kiểm toán nội bộ phải thực hiện báo cáo định kỳ cho Hội đồng
quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp. Tần suất và nội dung báo cáo tùy thuộc vào tầm quan trọng của
báo cáo và mức độ cấp thiết của các hành động cần được lãnh đạo và Hội đồng quản trị thực hiện.
Các kiểm toán viên nội bộ phải báo cáo kết quả theo các tiêu chí, chất lượng và các yêu cầu về việc
phát hành cũng như gửi báo cáo. Ngoài ra, nếu có yêu cầu về việc đưa ra ý kiến tổng thể thì các
kiểm toán viên nội bộ đưa ra ý kiến tổng thể theo đúng yêu cầu quy định.
Quy định về công tác trao đổi và báo cáo kết quả kiểm toán thường được xây dựng và ban hành
nhằm đảm bảo tính nhất quán và hiêu quả trong việc báo cáo kết quả kiểm toán. Quy định này
được xây dựng căn cứ vào chính sách và quy trình của các bên liên quan cũng như kỳ vọng của
Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp về các báo cáo kiểm toán.
Các kiểm toán viên nội bộ có thể xem xét quy trình và chính sách kiểm toán nội bộ để xác định
các mẫu biểu nên sử dụng. Các mẫu biểu thường giúp đảm bảo trao đổi hợp lý và nhất quán trong
suốt các giai đoạn kiểm toán. Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ cũng cần xem xét cả hướng dẫn
về văn phong của doanh nghiệp trước khi soạn thảo các văn bản trao đổi có thể trình bày kết quả
cuối cùng phù hợp với văn phong được doanh nghiệp chấp nhận.
Nội dung chi tiết của quy định về trao đổi thông tin và báo cáo kết quả tùy thuộc vào bản chất của
từng doanh nghiệp và mức độ phức tạp của công tác kiểm toán nội bộ, nhưng thông thường sẽ bao
gồm hướng dẫn liên quan đến trao đổi và báo cáo về:
▪

Thông tin, quan sát và kết quả kiểm toán.

▪

Thông tin giữa kỳ và cuối kỳ.

▪

Theo dõi và giám sát.

▪

Các vi phạm pháp luật.

▪

Thông tin nhạy cảm.

▪

Thông tin với các bên liên quan bên ngoài doanh nghiệp.
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1. Kế hoạch trao đổi thông tin và báo cáo kết quả
Do việc trao đổi thông tin kiểm toán là một phần quan trọng trong việc thể hiện giá trị của hoạt
động kiểm toán nội bộ, các kiểm toán viên nội bộ cần chuẩn bị kỹ lưỡng những trao đổi và báo
cáo với các bên liên quan. Để làm được điều này, các kiểm toán viên nội bộ nên chuẩn bị kế
hoạch trao đổi thông tin về cuộc kiểm toán, thảo luận và thỏa thuận kế hoạch đó trước với các
bên liên quan, đặc biệt là với cá nhân chịu trách nhiệm ở đối tượng kiểm toán.
Căn cứ vào mục tiêu, phạm vi, tính chất phức tạp và những quy trình cụ thể của từng cuộc kiểm
toán, các kiểm toán viên nội bộ lập kế hoạch trao đổi thông tin và báo cáo kết quả kiểm toán
một cách phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động trao đôi thông tin vào báo cáo kết
quả. Kế hoạch này thường xác định việc trao đổi thông tin và báo cáo kết quả kiểm toán ở
những khía cạnh sau:
▪

Nội dung và mục đích - trao đổi cái gì, mục đích của việc trao đổi và báo cáo là gì?

▪

Đối tượng - trao đổi thông tin và báo cáo kết quả kiểm toán với ai?

▪

Thẩm quyền – ai (kiểm toán viên nội bộ) chịu trách nhiệm thực hiện trao đổi thông tin
và báo cáo kết quả kiểm toán với những đối tượng liên quan?

▪

Hình thức - việc trao đổi thông tin và báo cáo kết quả kiểm toán được thực hiện dưới
hình thức thẩm vấn hay văn bản, cái gì sẽ được trình bày trong báo cáo chính thức, cái
gì sẽ chỉ được trao đổi mà không đưa vào báo cáo chính thức?

▪

Thời hạn và tần suất trao đổi thông tin và báo cáo kết quả kiểm toán – Khi nào thì tiến
hành trao đổi và báo cáo kết quả và mức độ thường xuyên (ví dụ trước khi thực hiện,
sau khi thực hiện, giữa kỳ, cuối kỳ, khi phát sinh)?

▪

Giám sát trao đổi thông tin và báo cáo kết quả kiểm toán – quy trình giám sát được áp
dụng để đảm bảo chất lượng của việc trao đổi thông tin và báo cáo kết quả.

Kế hoạch có thể được cập nhật định kỳ hoặc khi cần thiết để đảm bảo phù hợp với những diễn
biến của hoạt động kiểm toán nội bộ.
2. Nội dung và tiêu chí trao đổi thông tin và báo cáo kết quả
Để đảm bảo đạt được các tiêu chí trao đổi, kiểm toán nội bộ cần hiểu biết về các quy định về
lập kế hoạch, mục tiêu kiểm toán, phạm vi kiểm toán, thực hiện kiểm toán, xác định thông tin,
đánh giá và phân tích, ghi chép thông tin và giám sát kiểm toán.
Các thông tin trao đổi và báo cáo thường tập trung vào các vấn đề như nguy cơ rủi ro trọng yếu,
các vấn đề về kiểm soát, các rủi ro về gian lận, các vấn đề về quản trị và các vấn đề cần thiết
khác cũng như các vấn đề theo yêu cầu của lãnh đạo và Hội đồng quản trị.
Các kiểm toán viên nội bộ thường trao đổi với các bên liên về các mục tiêu và phạm vi kiểm
toán; các kế hoạch và chương trình kiểm toán; và các kết quả giữa kỳ và kết quả cuối cùng của
cuộc kiểm toán bao gồm cả những khuyến nghị cải tiến.
Các kiểm toán viên nội bộ cần cân nhắc trao đổi các kết luận cũng như khuyến nghị hoặc kế
hoạch hành động thích hợp đảm bảo phù hợp với mục tiêu, phạm vi cũng như kỳ vọng của
doanh nghiệp.
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Khi lập báo cáo kết quả cuối cùng, các kiểm toán viên nội bộ cũng sẽ cân nhắc đến các thảo
luận ban đầu, trao đổi giữa kỳ mà có thể đã thực hiện với các cấp quản lý ở đối tượng kiểm
toán. Các kiểm toán viên nội bộ thường xem xét một cách kỹ lưỡng các tài liệu liên quan, bảng
tổng hợp tài liệu và các yếu tố khác, bao gồm kỳ vọng của các bên liên quan, các mục tiêu của
cuộc kiểm toán, hạm vi kiểm toán và những giới hạn về phạm vi kiểm toán; và kết quả kiểm
toán.
Ở cấp độ cuộc kiểm toán, ý kiến của kiểm toán viên nội bộ có thể bao gồm việc đánh giá xếp
loại, kết luận hoặc các mô tả về kết quả cũng như mức độ trọng yếu của vấn đề.
Khi trao đổi kết quả kiểm toán, các kiểm toán viên nội bộ thường được khuyến khích xác nhận
công việc được thực hiện một cách tốt đẹp và đề cập đến những giới hạn trong việc công bố
và/hoặc sử dụng những kết quả đó.
Ví dụ minh họa về Báo cáo kết quả kiểm toán được trình bày ở phần Phụ lục.
3. Tần suất và cách thức trao đổi thông tin và phát hành báo cáo:
Việc trao đổi thông tin kiểm toán với các cấp quản lý của doanh nghiệp là một quá trình liên
tục xuyên suốt quá trình kiểm toán. Thời điểm và tần suất trao đổi tùy thuộc vào loại thông tin
cần trao đổi.
Những trao đổi thông tin và báo cáo thường cần được thực hiện trước khi tiến hành công việc
như là những trao đổi về kế hoạch thực hiện để đạt được sự đồng thuận trong mục tiêu, phạm
vi, cách thức triển khai hoạt động và đảm bảo các bên có đủ thời gian chuẩn bị nhằm đạt được
hiệu quả công việc tốt nhất.
Ngoài ra, có những thông tin là kết quả của một quá trình thực hiện và do đó sẽ được trao đổi
sau khi hoàn thành công việc như các báo cáo kiểm toán và khuyến nghị cải tiến.
Có những thông tin được trao đổi vào những mốc thời gian nhất định trong quá trình kiểm toán
như các báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ, phạm vi và mục tiêu kiểm toán được trao đổi trong khi lập
kế hoạch, khi thực hiện kiểm toán (nếu có sự thay đổi so với kế hoạch) và khi hoàn thành kiểm
toán.
Căn cứ vào mục đích và tính chất của thông tin/báo cáo, các kiểm toán viên nội bộ sẽ lập kế
hoạch, triển khai thực hiện một cách hiệu quả và thực hiện giám sát phù hợp để đảm bảo chất
lượng công tác trao đổi thông tin và báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ.
Các hình thức trao đổi và báo cáo gồm có vấn đáp (hội họp, hội thảo hoặc điện đàm) và trao
đổi bằng văn bản. Có những nội dung phải đưa vào báo cáo chính thức nhưng có những nội
dung chỉ được trao đổi với các cấp thẩm quyền liên quan. Do vậy, quy trình đưa ra quyết định
xung quanh quyết định báo cáo chính thức hoặc chỉ trao đổi một vấn đề nào đó đều nên được
đề cập trong kế hoạch trao đổi thông tin và báo cáo kết quả. Quyết định lựa chọn hình thức báo
cáo và căn cứ của quyết định đó đều được ghi lại đầy đủ trong hồ sơ kiểm toán.
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4. Chất lượng báo cáo
Trao đổi thông tin diễn ra suốt quá trình kiểm toán từ khâu lập kế hoạch, thực hiện, trao đổi kết
quả, giám sát tiến độ, và trao đổi mức độ chấp nhận rủi ro.
Chuẩn mực của IIA yêu cầu việc trao đổi thông tin phải chính xác, khách quan, rõ ràng, súc
tích, mang tính xây dựng, đầy đủ và kịp thời.
Do trao đổi có chất lượng rất quan trọng đối với mỗi cuộc kiểm toán và tư vấn, các kiểm toán
viên nội bộ cần tập trung đến chi tiết khi soạn thảo các trao đổi và cân nhắc những đặc điểm
của chất lượng trao đổi dưới đây:
Trao đổi chính xác là tôn trọng sự thực, không được có những sai sót cũng như xuyên tạc. Để
duy trì sự chính xác, các kiểm toán viên nội bộ nên sử dụng từ ngữ chuẩn xác được chứng minh
bằng các bằng chứng thu thập được trong quá trình kiểm toán. Ngoài ra, theo Quy tắc Đạo đức
Nghề nghiệp của IIA, các kiểm toán viên nội bộ phải trình bày tất cả các sự việc trọng yếu biết
được mà nếu không trình bày thì có thể làm sai lệch báo cáo về hoạt động được kiểm toán. Nếu
có sai sót trong trao đổi xảy ra, Trưởng kiểm toán nội bộ phải trao đổi thông tin đúng theo quy
định về sai sót và thiếu sót.
Trao đổi khách quan là phải công bằng, vô tư và không thành kiến và là kết quả của đánh giá
cân bằng, không thiên vị về tất cả các yếu tố và hoàn cảnh liên quan. Để đảm bảo tính khách
quan trong trao đổi thông tin, các kiểm toán viên nội bộ thường sử dụng các từ ngữ không mang
tính thành kiến và tập trung vào những yếu kém của các quy trình và các hoạt động. Tính khách
quan hình thành từ ý thức không thành kiến mà các kiểm toán viên nội bộ nên có khi thực hiện
các cuộc kiểm toán. Tính khách quan là một nguyên tắc đạo đức thuộc Quy tắc Đạo đức Nghề
nghiệp. Tính khách quan rất quan trọng và hoạt động kiểm toán chỉ được cho là hiệu quả khi
các kiểm toán viên nội bộ và hoạt động kiểm toán phải khách quan, không bị tác động một cách
phi lý (độc lập).
Trao đổi rõ ràng là những trao đổi dễ hiểu và logic, tránh các thuật ngữ không cần thiết và cung
cấp tất cả những thông tin quan trọng và có liên quan. Trao đổi rõ ràng hơn khi các kiểm toán
viên nội bộ sử dụng ngôn ngữ sao cho đối tượng nhận thông tin dễ hiểu và nhất quán với thuật
ngữ ngành nghề và thuật ngữ của doanh nghiệp. Hơn nữa trao đổi rõ ràng phải tránh những từ
ngữ kỹ thuật không cần thiết. Trao đổi rõ ràng là phải có tính logic, một sự xác nhận về phẩm
chất của phương pháp kiểm toán nội bộ có hệ thống, nguyên tắc và dựa trên rủi ro. Do vậy tính
rõ ràng càng được thể hiện rõ khi các kiểm toán viên nội bộ trao đổi những quan sát và phát
hiện quan trọng và đưa ra một cách logic các khuyến nghị và kết luận cho một cuộc kiểm toán
cụ thể.
Trao đổi súc tích là trao đổi thẳng vào vấn đề, tránh tỉ mỉ không cần thiết, các chi tiết thừa
không cần thiết, rườm rà và dài dòng. Tính súc tích thể hiện ở việc các kiểm toán viên nội bộ
tiến hành trao đổi ngắn gọn một cách phù hợp bằng cách tránh các từ ngữ rườm rà và loại bỏ
những thông tin không cần thiết, không quan trọng hoặc không liên quan đến cuộc kiểm toán.
Trao đổi mang tính xây dựng là trao đổi hữu ích cho doanh nghiệp và hướng tới những sự hoàn
thiện ở nơi cần thiết. Tính xây dựng trong trao đổi thông tin thể hiện ở việc các kiểm toán viên
nội bộ sử dụng chất giọng mang tính xây dựng trong quá trình trao đổi để phản ảnh sự nghiêm
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trọng của các quan sát của mình. Trao đổi mang tính xây dựng tạo điều kiện cho quá trình hợp
tác để tìm kiếm giải pháp hỗ trợ cho những thay đổi tích cực về vấn đề kiểm toán và/hoặc của
doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu đề ra mang một ý nghĩa rất quan
trọng đối với công tác kiểm toán nội bộ.
Trao đổi đầy đủ không được thiếu bất cứ điều gì được cho là thiết yếu đối với đối tượng được
trao đổi và bao gồm tất cả thông tin quan trọng và liên quan và những quan sát chứng minh cho
các khuyến nghị và kết luận. Để đảm bảo thông tin được trao đổi đầy đủ, các kiểm toán viên
nội bộ cân nhắc các thông tin thiết yếu đối với đối tượng trao đổi. Thông tin văn bản được trao
đổi đầy đủ thường giúp người đọc đưa ra được kết luận giống với kết luận của kiểm toán nội
bộ.
Tính kịp thời thể hiện ở việc trao đổi đúng lúc, thích hợp để các bên liên quan có thời gian khắc
phục sửa chữa sai sót phù hợp, tùy thuộc vào mức độ trọng yếu của vấn đề. Việc các kiểm toán
viên nội bộ trao đổi thông tin đúng hạn định đặt ra trong kế hoạch là rất quan trọng. Tính kịp
thời có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp. Để xác định thế nào là kịp thời, các kiểm toán
viên nội bộ thường căn cứ vào số liệu so sánh bình quân và tiến hành các nghiên cứu khác liên
quan đến đối tượng được kiểm toán. Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ có thể xây dựng chỉ
số đánh giá thực hiện công việc để đo lường mức độ kịp thời.
5. Phát hành và gửi báo cáo
Chuẩn mực của IIA quy định Trưởng kiểm toán nội bộ phải phát hành và gửi các kết quả kiểm
toán nội bộ cho tất cả các bên hữu quan và các cấp có thẩm quyền phù hợp.
Cụ thể, trách nhiệm của Trưởng kiểm toán nội bộ bao gồm:
▪

Rà soát và phê duyệt báo cáo.

▪

Xác định cách thức gửi báo cáo.

▪

Xác định đối tượng nhận báo cáo.

Trưởng kiểm toán nội bộ vẫn phải chiu trách nhiệm đối với việc phát hành báo cáo nêu trên
trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện.
Trưởng kiểm toán nội bộ cần cân nhắc đến kỳ vọng của Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh
nghiệp, và các quy định truyền thông của doanh nghiệp xác định hình thức phát hành báo cáo
và đối tượng nhận báo cáo.
Trưởng kiểm toán nội bộ có trách nhiệm rà soát các bản thảo báo cáo đảm bảo các tiêu chí và
chất lượng theo quy định. Đối với hoạt động kiểm toán nội bộ ở quy mô nhỏ, Trưởng kiểm toán
nội bộ có thể tự chuẩn bị báo cáo cuối cùng. Tuy nhiên, trong những tổ chức lớn thì Trưởng
kiểm toán nội bộ sẽ nhận bản thảo báo cáo và soát xét báo cáo cũng như xác định mức độ tin
cậy vào việc chuẩn bị báo cáo của kiểm toán viên nội bộ trước khi phê duyệt.
Trước khi phát hành mỗi loại báo cáo cụ thể, Trưởng kiểm toán nội bộ cần xác định hình thức
phát hành báo cáo và xác định đối tượng nhận báo cáo phù hợp.
Hình thức phát hành báo cáo phù hợp là việc xác định ở dạng tóm tắt hay đầy đủ, được trao đổi
bằng cách nào tới người nhận báo cáo. Báo cáo có thể được trao đổi trực tiếp thông qua các
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cuộc họp, hội thảo và điện đàm hoặc bằng cách gửi văn bản; hoặc báo cáo có thể được phát
hành ở dạng tóm tắt hoặc đầy đủ tùy theo loại báo cáo và đối tượng nhận báo cáo. Do vậy,
Trưởng kiểm toán nội bộ có thể lập một danh sách các loại báo cáo sẽ được phát hành với đầy
đủ các chi tiết về hình thức phát hành, đối tượng nhận và thời hạn phát hành để kiểm soát việc
phát hành báo cáo một cách hiệu quả.
Khi xác định đối tượng nhận báo cáo, Trưởng kiểm toán nội bộ cũng cần cân nhắc đến mức độ
cần thiết nhận báo cáo và trách nhiệm về kế hoạch hành động của các cấp quản lý để đảm bảo
các cá nhân chịu trách nhiệm thích hợp nhận được bản báo cáo. Đối với mỗi loại báo cáo cụ
thể, danh sách các bên nhận báo cáo có thể được chuẩn hóa theo nhóm để đảm bảo tính nhất
quán khi phát hành, chẳng hạn như nhóm nhận kết quả theo phạm vi công việc của mình, nhóm
nhận toàn bộ kết quả công việc, nhóm các cơ quan hữu quan và đơn vị bên ngoài doanh nghiệp.
Trưởng kiểm toán nội bộ nên cẩn trọng và cân nhắc sự cần thiết khi gửi quả công việc tới các
bên liên quan ngoài doanh nghiệp nhằm đảm bảo tuân thủ nghi thức và trách nhiệm pháp lý của
doanh nghiệp. Ngoài ra, Trưởng kiểm toán nội bộ nên cân nhắc tới hệ lụy của việc trao đổi
những thông tin nhạy cảm như những thông tin có ảnh hưởng tới uy tín, lợi nhuận, tính cạnh
tranh hay giá trị thị trường của doanh nghiệp. Trong những trường hợp cần thiết, Trưởng kiểm
toán nội bộ có thể thảo luận với phòng pháp chế và phòng tuân thủ của doanh nghiệp về những
vấn đề liên quan đến việc phát hành báo cáo ra bên ngoài doanh nghiệp.
Việc duy trì và chuẩn hóa một danh sách đầy đủ người nhận báo cáo kiểm toán nội bộ có ý
nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán của việc phát hành báo cáo, đặc biệt trong
trường hợp có sai sót hoặc thiếu sót phát hiện được sau khi gửi báo cáo.
6.

Sai sót và bỏ sót
Chuẩn mực của IIA yêu cầu Trưởng kiểm toán nội bộ phải trao đổi các thông tin hiệu chỉnh
cho tất cả các bên hữu quan đã nhận báo cáo chính thức cuối cùng trong trường hợp báo cáo đó
có sai sót hoặc bỏ sót.
Do việc hiệu chỉnh chỉ được thực hiện đối với những sai sót hoặc bỏ sót trọng yếu, Trưởng
kiểm toán nội bộ cần sử dụng xét đoán chuyên môn của mình để xác định mức độ trọng yếu
của những sai sót hoặc thiếu sót đó trên cơ sở cân nhắc kỳ vọng của Hội đồng quản trị và lãnh
đạo doanh nghiệp đối với sai sót hoặc bỏ sót cũng như căn cứ vào các mục tiêu có liên quan
của doanh nghiệp.
Sai sót hoặc bỏ sót được cho là trong yếu khi sai sót hoặc thiếu sót đó có thể làm thay đổi:
▪

kết quả, kết luận hoặc ý kiến kiểm toán.

▪

suy nghĩ của ai đó về sự nghiêm trọng của các phát hiện của kiểm toán.

▪

hành động khuyến nghị.

Trưởng kiểm toán nội bộ thường tìm hiểu nguyên nhân của sai sót hoặc thiếu sót trọng yếu để
ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra trong tương lai đồng thời xác định xem có cần thiết trao
đổi với lãnh đạo và Hội đồng quản trị hay không.
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Khi hiệu chỉnh sai sót hoặc bỏ sót trọng yếu, Trưởng kiểm toán nội bộ xác định phương thức
trao đổi phù hợp nhất để đảm bảo thông tin chuẩn xác được truyền tải tới các bên đã nhận thông
tin ban đầu.
Việc thực hiện trao đổi sai sót và bỏ sót một cách hiệu quả bao gồm cả trao đổi về những nguyên
nhân của chúng sẽ góp phần bảo vệ vị trí và tính chính trực của hoạt động kiểm toán nội bộ.
7. Thuyết minh các vấn đề không tuân thủ
Khi kết quả một cuộc kiểm toán/tư vấn nào đó bị ảnh hưởng bởi những vấn đề không tuân thủ
Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp hoặc Chuẩn mực, Chuẩn mực 2431 của IIA yêu cầu các kiểm
toán viên nội bộ phải thuyết minh về:
▪

Quy định hoặc nguyên tắc nào trong các Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp hoặc trong các
Chuẩn mực không được thực hiện;

▪

Nguyên nhân của việc không tuân thủ;

▪

Ảnh hưởng của việc không tuân thủ đến cuộc kiểm toán hoặc tư vấn cũng như đến báo
cáo kết quả của kiểm toán nội bộ.

Thông thường, các vấn đề không tuân thủ là những tình huống mà tính độc lập và/hoặc khách
quan cá nhân bị suy giảm hoặc những hạn chế về phạm vi kiểm toán hoặc về nguồn lực.
Suy giảm về tính độc lập có thể là việc Trưởng kiểm toán nội bộ thực hiện trách nhiệm quản lý
đối với quy trình được kiểm toán, hoặc người phụ trách kiểm toán gặp những hạn chế trong
việc trao đổi trực tiếp với Hội đồng quản trị hoặc những hạn chế về ngân sách khiến hoạt động
kiểm toán không thể thực hiện theo quy định.
Suy giảm về tính khách quan có thể là việc các kiểm toán viên nội bộ thực hiện công việc kiểm
toán đối với những phần do chính mình đã thực hiện hoặc do người thân, bạn thân thực hiện,
hoặc kiểm toán viên nội bộ thực hiện công việc thiếu tính hoài nghi nghề nghiệp hoặc bị ảnh
hưởng tiêu cực bởi cá nhân khác.
Những hạn chế về phạm vi công việc có thể phát sinh do những hạn chế về truy cập hồ sơ, tiếp
cận nhân sự và tài sản. Ngoài ra, vấn đề không tuân thủ cũng có thể là những tình huống các
kiểm toán viên nội bộ đối mặt với dữ liệu không đáng tin cậy hoặc thiếu thông tin.
Hạn chế về nguồn lực là tình huống các kiểm toán nội bộ thực hiện công việc mà không có đủ
kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết hoặc không có đủ nhân sự hay ngân sách để thực
hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ theo kế hoạch.
Khi xác định được vấn đề không tuân thủ, Trưởng kiểm toán nội bộ cân nhắc liệu các tình
huống không tuân thủ này có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện trách nhiệm chuyên môn của
kiểm toán nội bộ và hoặc ảnh hưởng đến việc đáp ứng những kỳ vọng của các bên hữu quan
hay không.
Tiếp theo, Trưởng kiểm toán nội bộ sẽ xác định mức độ trọng yếu của vấn đề này để đưa ra
quyết định có nên trao đổi những vấn đề này với lãnh đạo doanh nghiệp và Hội đồng quản trị
hay không và có nên đưa vào báo cáo hay không.
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Trưởng kiểm toán nội bộ có thể đưa ra cách thức trình bày và thảo luận vấn đề với Hội đồng
quản trị một cách phù hợp căn cứ vào bản chất của vấn đề và kỳ vọng của Hội đồng quản trị.
Cách thức có thể bao gồm việc trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp và cuộc họp với Hội đồng
quản trị, hoặc thảo luận trước về các vấn đề không tuân thủ trong một cuộc họp riêng với Hội
đồng quản trị, thảo luận riêng với chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thông qua một hình thức phù
hợp khác.
Các kiểm toán viên nội bộ ghi lại bản chất và quyết định thuyết minh những vấn đề không tuân
thủ trong hồ sơ kiểm toán.
8. Ý kiến tổng thể
Việc đưa ra ý kiến tổng thể về công tác kiểm toán nội bộ là yêu cầu của từng doanh nghiệp chứ
không phải yêu cầu bắt buộc của Chuẩn mực của IIA. Trong trường hợp doanh nghiệp yêu cầu
phải có ý kiến tổng thể hoạt động kiểm toán nội bộ cho một giai đoạn nhất định thì các yêu cầu
về việc đưa ra ý kiến có thể được thực hiện theo Chuẩn mực 2450 – Ý kiến tổng thể được tóm
tắt dưới đây.
Ý kiến tổng thể được đưa ra căn cứ vào kết quả của nhiều cuộc kiểm toán. Thông thường,
Trưởng kiểm toán nội bộ cân nhắc những nội dung sau:
▪

Chiến lược, mục tiêu và rủi ro của doanh nghiệp.

▪

Kỳ vọng của Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp.

▪

Giá trị và ý nghĩa của ý kiến có thể mang lại (giải quyết được vấn đề, tạo thêm giá trị
và/hoặc cung cấp cho các cấp quản lý hoặc các bên hữu quan khác sự tự tin về xu hướng
hoặc tình trạng của doanh nghiệp).

Trên cơ sở cân nhắc những nội dung trên, Trưởng kiểm toán nội bộ xác định phạm vi của ý
kiến tổng thể. Thảo luận với lãnh đạo, Hội đồng quản trị và các bên hữu quan có thể giúp
Trưởng kiểm toán nội bộ hiểu được những kỳ vọng về phạm vi của ý kiến tổng thể. Cụ thể,
Trưởng kiểm toán nội bộ xác định:
▪

Giai đoạn đưa ra ý kiến tổng thể.

▪

Kết quả của các cuộc kiểm toán sẽ được tổng hợp để đưa ra ý kiến tổng thể.

▪

Rủi ro và khung quy định kiểm soát làm cơ sở cho ý kiến tổng thể.

▪

Giới hạn về phạm vi.

▪

Hình thức phát hành ý kiến tổng thể.

Khi xác định sử dụng kết quả của những cuộc kiểm toán để tập hợp ý kiến tổng thể, Trưởng
kiểm toán nội bộ cân nhắc toàn bộ các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, bao gồm cả các cuộc
kiểm toán do các đơn vị trong và ngoài doanh nghiệp thực hiện. Trưởng kiểm toán nội bộ rà
soát và tổng hợp kết quả của các cuộc kiểm toán trên cơ sở cân nhắc những rủi ro hoặc khung
quy định kiểm soát hoặc các tiêu chí khác, đảm bảo có được thông tin đầy đủ, đáng tin cậy, phù
hợp và hữu ích để hình thành ý kiến tổng thể.
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Trưởng kiểm toán nội bộ cũng cân nhắc hình thức phát hành ý kiến tổng thể phù hợp cho doanh
nghiệp. Thông thường, ý kiến tổng thể được phát hành dưới hình thức văn bản và đảm bảo
chính xác, khách quan, rõ ràng, súc tích, mang tính xây dựng, đầy đủ và kịp thời.
Chuẩn mực IIA yêu cầu báo cáo đưa ra ý kiển tổng thể phải bao gồm:
▪

Phạm vi công việc, bao gồm cả khung thời gian mà ý kiến kiểm toán nội bộ đề cập đến;

▪

Các giới hạn hoặc hạn chế về phạm vi công việc;

▪

Việc xem xét tham chiếu đến các công việc khác có liên quan bao gồm cả việc dựa vào
công việc của các đơn vị kiểm toán khác;

▪

Một bản tóm tắt thông tin làm cơ sở cho ý kiến của kiểm toán nội bộ

▪

Khung quy định kiểm soát hoặc khung quy định rủi ro cũng như các tiêu chí khác được
sử dụng làm cơ sở cho ý kiến tổng thể; và

▪

Ý kiến, đánh giá hoặc kết luận tổng thể có được

Các nguyên nhân dẫn đến một ý kiến tổng thể có những điểm tiêu cực cũng cần phải được nêu
rõ trong báo cáo.

IV. Giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán
Khi kết thúc cuộc kiểm toán, các phát hiện và khuyến nghị cải tiến phải được trao đổi và báo cáo
đến các cấp có liên quan của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục, sửa chữa sai sót kịp thời.
Giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán là hoạt động các kiểm toán viên nội
bộ kiểm tra xem các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót đã được thực hiện chưa.
Chuẩn mực yêu cầu Trưởng kiểm toán nội bộ phải thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát về
việc chuẩn bị giám sát và công tác giám sát kết quả triển khai khuyến nghị đã được báo cáo cho
lãnh đạo doanh nghiệp.
Quy trình giám sát có thể phức tạp hoặc đơn giản tùy thuộc vào một số các yếu tố bao gồm quy
mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp cũng như việc sử dụng phần mềm theo dõi giám sát. Khi
xây dựng quy trình này, Trưởng kiểm toán nội bộ cân nhắc những vấn đề sau:
▪

Mức độ tự động và chi tiết.

▪

Các loại phát hiện cần giám sát (cụ thể là tất cả hay là chỉ có những phát hiện có rủi ro
cao).

▪

Cách thức và tần suất xác định tình trạng của các hành động/biện pháp khắc phục đang
triển khai.

▪

Khi nào kiểm toán nội bộ xác nhận một cách độc lập tính hiệu quả của những biện pháp
khắc phục.

▪

Tần suất, thể loại và mức độ báo cáo được thực hiện.

Thông thường, Trưởng kiểm toán xây dựng hoặc mua công cụ, máy móc hoặc hệ thống hỗ trợ để
theo dõi và giám sát kết quả và báo cáo các thông tin trên. Căn cứ vào thông tin được các cấp quản
lý chịu trách nhiệm cung cấp cho kiểm toán nội bộ, tình trạng của các hành động khắc phục được
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cập nhật vào hệ thống một cách định kỳ và thường do các cấp quản lý cập nhật một cách trực tiếp
sử dụng một hệ thống chung theo dõi các vấn đề ngoại lệ.
Trưởng kiểm toán nội bộ xác định hình thức báo cáo kết quả giám sát dựa trên xét đoán chuyên
môn của mình và những kỳ vọng đã được thỏa thuận. Các hình thức có thể gồm
▪

Báo cáo chi tiết tình trạng của mọi phát hiện trong từng cuộc kiểm toán.

▪

Báo cáo tình trạng của những phát hiện được phân loại rủi ro cao.

▪

Báo cáo biện pháp khắc phục đã được hoàn thành và đánh giá chất lượng của chúng.

Ngoài việc báo cáo tình trạng, các kiểm toán viên nội bộ còn có phân loại các biện pháp khắc phục
theo quy trình kinh doanh hoặc theo chủ thể thực hiện, phản ảnh các số liệu thống kê như tỷ lệ
phần trăm các biện pháp khắc phục đang theo dõi, quá hạn và đã hoàn thành đúng hạn. Đối với
những biện pháp khắc phục yêu cầu phải đánh giá hiệu quả, các kiểm toán viên nội bộ báo cáo
không chỉ biện pháp khắc phục đã được hoàn thành mà còn cả việc liệu biện pháp đó có khắc phục
được vấn đề căn bản hay không. Nắm bắt và đo lường những cải tiến dựa vào việc thực thi những
biện pháp khắc phục được xem là một thông lệ được áp dụng rộng rãi.
Tần suất và phương pháp tiếp cận hoạt động giám sát được Trưởng kiểm toán nội bộ xác định trên
cơ sở xét đoán chuyên môn của mình cũng như kỳ vọng của Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh
nghiệp. Ngoài ra, phương pháp tiếp cận được xác định căn cứ vào mức độ rủi ro đã được đánh giá
cũng như nguồn lực sẵn có. Một số ví dụ về tần suất và phương pháp tiếp cận:
▪

Theo dõi và cầu cập nhật định kỳ tình trạng của tất cả các biện pháp khắc phục phải được
hoàn thành ở kỳ trước.

▪

Theo dõi định kỳ các cuộc kiểm toán có khuyến nghị quan trọng để đánh giá một cách cụ
thể chất lượng của những biện pháp khắc phục đã được thực hiện.

▪

Theo dõi các biện pháp khắc phục đang được triển khai trong quá trình kiểm toán dự định
sẽ triển khai tại chính đối tượng đó.

Mặc dù các cấp quản lý có trách nhiệm cần có thời gian để thực hiện các biện pháp khắc phục, việc
thu thập và tìm hiểu những công việc đang được triển khai nhìn chung được xem là hữu dụng để
giúp các kiểm toán viên nội bộ có được một quy trình giám sát hiệu quả và năng suất.
Ví dụ minh họa về Bảng tổng hợp giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán
được trình bày trong phần Phụ lục.
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CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
I.

Yêu cầu đối với chương trình đánh giá và nâng cao chất lượng kiểm toán nội
bộ
Hoạt động kiểm toán nội bộ không phải hoàn toàn không có rủi ro. Do vậy, bản thân kiểm toán nội
bộ cũng cần thực hiện các bước cần thiết để quản lý các rủi ro của riêng mình và chương trình đánh
giá và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ được coi là một biện pháp quan trọng để quản lý rủi
ro này. Các rủi ro của kiểm toán nội bộ bao gồm rủi ro sai sót trong kiểm toán, rủi ro tạo ra sự
đảm bảo không có thực, và rủi ro về danh tiếng và uy tín.
Chương trình đánh giá và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ được thiết kế để đánh giá những
nội dung sau:
▪

Việc tuân thủ Chuẩn mực của hoạt động kiểm toán nội bộ.

▪

Việc tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các kiểm toán viên nội bộ.

▪

Tính đầy đủ của mục tiêu, quy chế, chính sách và quy trình kiểm toán nội bộ.

▪

Đóng góp của hoạt động kiểm toán nội bộ vào quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm
soát nội bộ.

▪

Tuân thủ các quy định hiện hành.

▪

Các rủi ro liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.

▪

Tính hiệu quả của các hoạt động cải tiến.

▪

Tạo thêm giá trị, cải tiến các hoạt động của doanh nghiệp và góp phần đạt được mục tiêu
của doanh nghiệp.

Chương trình đánh giá và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ ở đây được thực hiện cho hoạt
động kiểm toán nội bộ nói chung chứ không phải chỉ nhằm mục đích đánh giá riêng cho từng cuộc
kiểm toán hay tư vấn. Chương trình này được xây dựng trên cả ba cấp độ: cấp độ từng cuộc kiểm
toán, cấp độ hoạt động kiểm toán nội bộ nói chung và các đánh giá độc lập.
Chất lượng công tác kiểm toán nội bộ thể hiện ở việc xây dựng và duy trì sự thành thạo chuyên
môn, tính cẩn trọng nghề nghiệp, liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn và tuân thủ các quy định.
Chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ còn thể hiện ở cơ cấu tổ chức của hoạt động kiểm toán nội
bộ, phương pháp kiểm toán, quy trình và chính sách của doanh nghiệp.
Đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ có thể do doanh nghiệp tự thực hiện và do chuyên
gia đánh giá độc lập thực hiện.
Bên cạnh việc khuyến khích Hội đồng quản trị giám sát chương trình đánh giá và nâng cao chất
lượng kiểm toán nội bộ, Trưởng kiểm toán nội bộ nên thực hiện công việc sau:
▪

Xây dựng hướng dẫn thực hiện chương trình đánh giá và nâng cao chất lượng kiểm toán
nội bộ trong quy trình và chính sách kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

▪

Thảo luận với lãnh đạo doanh nghiệp và Hội đồng quản trị về phạm vi và tần suất đánh giá
trên cơ sở cân nhắc trách nhiệm của hoạt động kiểm toán cũng như của Trưởng kiểm toán
nội bộ đã được quy định
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▪

Báo cáo Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp kết quả thực hiện chương trình đánh
giá và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ.

Nội dung báo cáo phải gồm: phạm vi và tần suất các đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập, năng lực
và tính độc lập của các đánh giá viên, kết luận đánh giá và kế hoạch hành động khắc phục.
Phạm vi có thể bao gồm việc đánh giá các thông lệ kiểm toán áp dụng với chuẩn mực và những
quy định chi phối hoạt động kiểm toán nội bộ và hiệu suất và hiệu quả của hoạt động kiểm toán
nội bộ.

II. Phát triển nguồn lực kiểm toán nội bộ
Phát triển nguồn lực kiểm toán nội bộ là một trong những công việc quan trọng góp phần đáng kể
vào hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. Để có được nguồn lực phù hợp và
đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ, đặc biệt là nguồn lực nhân sự thì doanh nghiệp
cần cung cấp một môi trường làm việc phù hợp, bao gồm cả các cơ cấu tổ chức, chính sách và quy
trình của doanh nghiệp.
Việc phát triển nguồn lực nhân sự cần được thực hiện ở tất cả các khía cạnh từ khâu tuyển dụng,
đào tạo và cập nhật kiến thức, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc và kế hoạch nguồn lực kế
cận.
Năng lực chuyên môn cả kiến thức chuyên môn kiểm toán nội bộ và kiến thức kinh doanh ngành
nghề phù hợp được nâng cao thông qua các hình thức:
▪

Rà soát chất lượng được thực hiện thông qua chương trình đánh giá và nâng cao chất lượng
kiểm toán.

▪

Hướng dẫn và đào tạo tại chỗ do các kiểm toán viên nội bộ có kinh nghiệm hơn cung cấp

▪

Các khóa đào tạo trong và ngoài doanh nghiệp dưới các hình thức trực tuyến, lớp học…

▪

Các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, nghiên cứu, hợp tác có liên quan.

▪

Các kỳ thi chứng chỉ và bằng cấp chuyên ngành.

▪

Đăng ký thành viên tại các hiệp hội nghề nghiệp và thực hiện cập nhật kiến thức do hiệp
hội nghề nghiệp cung cấp.

▪

Cập nhật quy định từ các cơ quan ban hành chính sách và các quy định trong và ngoài
doanh nghiệp khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ thông qua các hình thức
khác nhau như tự nghiên cứu, tham gia các khóa tập huấn, đăng ký tài liệu cập nhật kiến
thức định kỳ, kiểm tra thông tin trên trang thông tin điện tử…

Công tác rà soát chất lượng hoạt động kiểm toán thông qua chương trình đánh giá và nâng cao chất
lượng hoạt động kiểm toán nội bộ bao gồm việc rà soát thường xuyên đối với từng cuộc kiểm toán
hoặc tư vấn, đánh giá nội bộ định kỳ và đánh giá độc lập như được trình bày ở phần tiếp theo của
chương này.
Đối với việc xây dựng và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm toán nội bộ, doanh
nghiệp cần thiết lập và thực hiện các chính sách tuyển dụng, đào tạo và quản lý và đánh giá nhân
sự hiệu quả.
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Mặc dù không phải tất cả các kiểm toán viên nội bộ đều được kỳ vọng có chuyên môn của một
chuyên gia kiểm toán nội bộ chuyên về công nghệ thông tin, các kiểm toán viên nội bộ phải có đủ
kiến thức về các rủi ro và kiểm soát chính liên quan đến công nghệ thông tin cũng như các kỹ thuật
kiểm toán sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện công việc được giao.
Tương tự, mặc dù không được kỳ vọng phải có kiến thức chuyên môn của một người chuyên trách
về điều tra và phát hiện gian lận, các kiểm toán viên nội bộ phải có kiến thức đủ để đánh giá rủi ro
gian lận và các phương thức quản lý rủi ro của đơn vị được kiểm toán.
Doanh nghiệp có thể xây dựng công cụ tự đánh giá cho các kiểm toán viên nội bộ sử dụng và làm
căn cứ cho việc đề xuất kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình. Các kiểm toán viên nội bộ thảo
luận về kế hoạch phát triển nghề nghiệp với Trưởng kiểm toán nội bộ để làm cơ sở cho việc xây
dựng các chỉ số đo lường hiệu quả công việc và chỉ số này sẽ được sử dụng trong việc đánh giá
các kiểm toán viên nội bộ bao gồm cả đánh giá hàng năm.
Đánh giá hiệu quả công việc thường được căn cứ vào nhận xét về hiệu quả của từng cá nhân trong
việc thực hiện cuộc kiểm toán, phản hồi, khảo sát từ các phòng ban và so sánh với các số liệu chuẩn
hoặc số liệu bình quân.
Trên quan điểm quản lý nguồn lực tổng thể, Trưởng kiểm toán nội bộ cần xem xét kế hoạch nguồn
lực kế cận, đánh giá hiệu quả công việc, chương trình phát triển nguồn lực cùng với các nguyên
tắc quản lý nguồn lực khác.
Định kỳ, Trưởng kiểm toán nội bộ sẽ báo cáo tóm tắt về thực trạng và mức độ phù hợp của nguồn
lực kiểm toán nội bộ cho lãnh đạo và Hội đồng quản trị.

III. Đánh giá nội bộ
Đánh giá nội bộ bao gồm hai hình thức chính là giám sát thường xuyên liên tục việc triển khai
nhiệm vụ kiểm toán nội bộ và đánh giá định kỳ thông qua việc tự đánh giá hoặc do một cá nhân
của doanh nghiệp nằm ngoài chức năng kiểm toán nội bộ và có kiến thức chuyên môn cần thiết
thực hiện.
1. Giám sát thường xuyên
Giám sát thường xuyên liên tục thể hiện trong việc đảm bảo chất lượng các quy trình kiểm toán
nội bộ được áp dụng trong từng cuộc kiểm toán hoặc tư vấn thông qua:
▪

Việc áp dụng các ghi chép và hồ sơ kiểm toán nội bộ theo đúng hướng dẫn, bao gồm
cả các biểu mẫu chuẩn;

▪

Lên kế hoạch cho từng cuộc kiểm toán hoặc tư vấn;

▪

Giám sát triển khai (như được trình bày trong phần Giám sát thực hiện ở chương IV –
Quy trình kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán);

▪

Đánh giá kế hoạch hành động của từng đợt kiểm toán hoặc tư vấn trước khi triển khai;

▪

Sử dụng các danh mục đầu việc chuẩn hoặc các công cụ tự động nhằm đảm bảo tuân
thủ các thông lệ hoặc các thủ tục đã được xây dựng;
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▪

Các thủ tục ghi chép hồ sơ làm việc và chữ ký của các kiểm toán viên giám sát;

▪

Rà soát báo cáo và các tài liệu, hồ sơ kiểm toán liên quan;

▪

Phản hồi từ các đối tượng của kiểm toán nội bộ và từ các đơn vị liên quan;

▪

Sử dụng các thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động phù hợp cho kiểm toán nội bộ;

Như vậy, báo cáo kết quả giám sát thường xuyên là việc báo cáo các chỉ số đánh giá hiệu quả
hoạt động của kiểm toán nội bộ và bao gồm cả những khuyến nghị cải tiến và kế hoạch khắc
phục. Các điểm yếu cần được khắc phục phải được và theo dõi thường xuyên.
Giám sát thường xuyên phải báo cáo tối thiểu hàng năm. Báo cáo đánh giá được gửi cho các
bên liên quan bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và kiểm toán độc lập.
2. Đánh giá định kỳ
Hình thức tự đánh giá định kỳ tập trung vào hai nội dung chính gồm:
▪

Tính tuân thủ của hoạt động kiểm toán nội bộ với các hướng dẫn mang tính bắt buộc
của IIA (như Định nghĩa kiểm toán nội bộ, các Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp và các
Chuẩn mực trong khung IPPF) cũng như các tài liệu khác liên quan đến kiểm toán nội
bộ như quy chế, kế hoạch, chính sách, thủ tục, thông lệ về kiểm toán nội bộ cùng các
quy định và văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

▪

Tính hiệu quả và hiệu suất của hoạt động kiểm toán nội bộ thông qua việc đánh giá chất
lượng và cơ hội cải tiến quy trình kiểm toán nội bộ

Việc tự đánh giá định kỳ hoạt động kiểm toán nội bộ có thể được thực hiện thông qua các cách
thức sau:
▪

Đánh giá về việc thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ so với các tiêu chí đề ra trong
chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ.

▪

Rà soát và phê duyệt thường xuyên quy chế kiểm toán nội bộ cùng các tài liệu khác có
liên quan.

▪

Rà soát kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm dựa trên các rủi ro của doanh nghiệp.

▪

Rà soát các tài liệu, hồ sơ làm việc của kiểm toán nội bộ trên cơ sở chọn mẫu, so sánh
với thông lệ chung và xem xét việc tuân thủ với các quy định bắt buộc. Việc rà soát sẽ
do các chuyên gia không tham gia các cuộc kiểm toán được chọn thực hiện.

▪

Rà soát các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ.

Đánh giá định kỳ có thể thực hiện thông qua các thủ tục phỏng vấn, khảo sát, so sánh với dữ
liệu bình quân của ngành và so sánh với thông lệ chung. Sau khi đánh giá, các kiểm toán viên
nội bộ nên lập kế hoạch hành động, đưa ra khuyến nghị cải tiến khắc phục, sửa chữa những
điểm yếu và thời gian dự kiến thực hiện.
Việc tự đánh giá định kỳ về hoạt động kiểm toán nội bộ có thể được kết hợp là một phần của
đánh giá do các chuyên gia đánh giá độc lập thực hiện theo hình thức tự đánh giá có xác nhận
độc lập. Nếu việc tự đánh giá định kỳ được thực hiện không quá xa thời điểm có đánh giá do
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bên ngoài thực hiện thì có thể sẽ giúp làm giảm thời gian và công sức liên quan đến việc đánh
giá do các chuyên gia đánh giá độc lập ở bên ngoài thực hiện.
Người thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ có thể là một kiểm toán viên nội bộ có kinh nghiệm
và năng lực thuộc chức năng kiểm toán nội bộ hoặc cũng có thể là một chuyên gia có chuyên
môn hoặc chứng chỉ kiểm toán nội bộ bên ngoài bộ phận này.
Đánh giá nội bộ định kỳ được báo cáo khi hoàn thành, có thể là hàng năm hoặc hai năm một
lần tùy theo quy mô của doanh nghiệp và hoạt động kiểm toán nội bộ.
Đánh giá nội bộ định kỳ bao gồm đánh giá về hoạt động kiểm toán nội bộ tuân thủ chuẩn mực
để hỗ trợ tuyên bố hoạt động kiểm toán nội bộ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về thực hành
chuyên môn kiểm toán nội bộ.

IV. Đánh giá độc lập
Các đánh giá độc lập do các chuyên gia đánh giá độc lập từ bên ngoài thực hiện nhằm đánh giá về
chất lượng và tính tuân thủ của kiểm toán nội bộ. Có hai phương pháp thực hiện đánh giá độc lập:
được thực hiện hoàn toàn bởi một đội ngũ chuyên gia đánh giá độc lập hoặc do doanh nghiệp tự
đánh giá và có xác nhận độc lập.
Chuẩn mực của IIA yêu cầu Trưởng kiểm toán nội bộ thảo luận tần suất thực hiện đánh giá độc lập
với Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp nhưng tối thiểu phải 5 năm một lần tùy vào quy
mô và mức độ trưởng thành của hoạt động kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp. Ngoài ra đánh giá
độc lập thường được cân nhắc thực hiện khi có sự thay đổi lãnh đạo cấp cao hoặc Trưởng kiểm
toán nội bộ, thay đổi căn bản trong quy trình và chính sách kiểm toán nội bộ, sát nhập hoạt động
kiểm toán nội bộ hoặc biến động lớn về nhân sự. Những vấn đề liên quan đến môi trường và ngành
nghề cũng cần được cân nhắc tới. Yêu cầu về đánh giá độc lập có thể được cụ thể hóa và mang
tính chất bắt buộc theo các quy định của các cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền.
1. Đánh giá độc lập hoàn toàn
Các đánh giá độc lập hoàn toàn tập trung vào đánh giá việc tuân thủ các quy định bắt buộc của
khung IPPF. Thông thường phạm vi đánh giá và nội dung báo cáo được thống nhất giữa Trưởng
kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị và lãnh đạo trực tiếp nhận báo cáo từ kiểm toán nội bộ.
Một số nội dung cần xem xét:
▪

Kết luận hoặc ý kiến của việc đánh giá về tính tuân thủ;

▪

Phạm vi công việc do kiểm toán nội bộ thực hiện là đối tượng của việc đánh giá;

▪

Các quy định và các nội dung cần đánh giá tuân thủ;

▪

Việc đánh giá có xem xét hiệu quả và hiệu suất của hoạt động kiểm toán nội bộ hay
không, bao gồm các quy trình và chính sách kiểm toán nội bộ, chương trình đảm bảo
và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ và các yêu cầu kết hợp về kiến thức, kinh
nghiệm và chuyên môn vv...
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▪

Việc đánh giá có bao gồm việc xem xét mức độ đáp ứng của hoạt động kiểm toán nội
bộ với kỳ vọng của Hội đồng quản trị, lãnh đạo, các cấp quản lý vv... hoặc mức độ
mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Đánh giá độc lập có thể do các đối thủ cạnh tranh tham gia thực hiện cho nhau nhằm đáp ứng
yêu cầu về hiệu quả chi phí. Để đảm bảo tính độc lập và khách quan, việc đánh giá theo hình
thức này đòi hỏi phải có ít nhất 3 bên tham gia để mỗi bên thực hiện đánh giá một doanh nghiệp
khác với doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá mình.
2. Đánh giá nội bộ có xác nhận của chuyên gia đánh giá độc lập
Trưởng kiểm toán nội bộ có thể xem xét đề xuất việc tự đánh giá có xác nhận độc lập cho các
hoạt động kiểm toán nội bộ ở các điều kiện cụ thể sau đây:
▪

Trong các ngành nghề đặc biệt do nhà nước giám sát và quản lý.

▪

Chịu sự giám sát và chỉ đạo sát sao từ các tổ chức bên ngoài liên quan đến quản trị và
kiểm soát nội bộ.

▪

Vừa được một đơn vị chuyên ngiệp đánh giá so với chuẩn và thông lệ hàng đầu về kiểm
toán nội bộ.

▪

Trong các tổ chức lớn, ổn định đã có một chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng
kiểm toán nội bộ hiệu quả, và Trưởng kiểm toán nội bộ nhận thấy việc tự đánh giá sẽ
mang lại nhiều cơ hội phát triển chuyên môn hơn cho các kiểm toán viên nội bộ của
mình hơn hẳn các lợi ích mà một cuộc đánh giá độc lập mang lại cho doanh nghiệp.

Đặc điểm của việc tự đánh giá có xác nhận độc lập như sau:
▪

Có một quy trình tự đánh giá mang tính toàn diện được văn bản hóa mô phỏng theo
một cuộc đánh giá độc lập đầy đủ, ít nhất bao gồm khía cạnh đánh giá tính tuân thủ với
Định nghĩa kiểm toán nội bộ, các Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp và các Chuẩn mực.

▪

Có xác nhận độc lập tại thực địa do một chuyên gia đánh giá độc lập chuyên nghiệp có
chứng chỉ thực hiện.

▪

Có cơ hội cắt giảm chi phí nhưng sẽ có những hạn chế nhất định liên quan đến tính đối
chuẩn, việc rà soát và tham vấn với thông lệ tốt, việc phỏng vấn các cấp quản lý

▪

Việc tự đánh giá vẫn do Trưởng kiểm toán nội bộ trực tiếp chịu chỉ đạo và được ghi
chép đầy đủ. Chuyên gia đánh giá độc lập thực hiện các thử nghiệm mẫu để đánh giá
mức độ tuân thủ với Định nghĩa kiểm toán nội bộ, các Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp
và các Chuẩn mực cùng với các phát hiện từ việc tự đánh giá.

Trưởng kiểm toán nội bộ cân nhắc kỹ năng và kinh nghiệm để lựa chọn nhân viên tham gia tự
đánh giá chất lượng kiểm toán nội bộ. Báo cáo tự đánh giá sẽ được gửi cho chuyên gia đánh
giá độc lập để xác nhận.
3. Năng lực của chuyên gia đánh giá độc lập
Năng lực cần thiết của đội ngũ chuyên gia đánh giá tập trung vào:
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▪

Kiến thức chuyên sâu về thông lệ chuyên môn kiểm toán nội bộ bao gồm cả Khung
IPPF và quy trình đánh giá độc lập.

▪

Có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm gần nhất trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ với vai
trò kiểm toán viên chính thể hiện được kiến thức chuyên môn thực tiễn áp dụng theo
Khung IPPF.

▪

Kinh nghiệm và chuyên môn về kỹ thuật và ngành nghề phù hợp.

▪

Kinh nghiệm đánh giá độc lập, các khóa đào tạo về đánh giá độc lập,

▪

Kinh nghiệm ở vị trí phụ trách kiểm toán nội bộ hoặc tương đương đối với người phụ
trách đánh giá độc lập

Đội ngũ chuyên gia đánh giá độc lập có thể huy động các chuyên gia về cách lĩnh vực và chuyên
ngành khác nhau nếu cần thiết.
Trưởng kiểm toán nội bộ thảo luận năng lực của chuyên gia đánh giá độc lập với Hội đồng quản
trị và lãnh đạo doanh nghiệp.
4. Tính độc lập và khách quan của chuyên gia đánh giá độc lập
Doanh nghiệp bổ nhiệm các chuyên gia đánh giá độc lập đảm bảo tính độc lập và khách quan
bao gồm cả việc không có các xung đột lợi ích hiện hữu và tiềm tàng.
Tưởng kiểm toán nội bộ thảo luận với Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp các vấn đề
liên quan đến tính độc lập và khách quan của các chuyên gia đánh giá độc lập như:
▪

Các quan hệ kinh tế liên quan đến cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong quá khứ, hiện
tại và tương lai như kiểm toán độc lập báo cáo tài chính, tư vấn quản trị, quản lý rủi ro,
báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, hỗ trợ kiểm toán nội bộ vv...

▪

Mức độ và phạm vi của các dịch vụ chuyên nghiệp do các cá nhân và tổ chức này cung
cấp.

▪

Các quan hệ công việc như là nhân viên cũ, quan hệ đồng sở hữu hoặc đồng kiểm soát
với doanh nghiệp có hoạt động kiểm toán nội bộ cần được đánh giá.

▪

Các quan hệ kinh tế và kinh doanh khác trong quá khứ, hiện tại và tương lai có thể và
có nguy cơ dẫn đến xung đột lợi ích hoặc suy giảm tính độc lập, khách quan với hoạt
động kiểm toán nội bộ cần đánh giá.

Liên quan đến tính độc lập, IIA cũng cho phép việc đánh giá chéo lẫn nhau giữa ít nhất ba (03)
doanh nghiệp nếu các doanh nghiệp có đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cần
thiết.
5. Kết luận của chuyên gia đánh giá độc lập và kế hoạch hành động khắc phục sai sót
Báo cáo đánh giá của chuyên gia đánh giá độc lập thường bao gồm ý kiến về mức độ tuân thủ
các Chuẩn mực của hoạt động kiểm toán nội bộ nói chung hoặc cũng có thể tuân thủ một chuẩn
mực hoặc một nhóm chuẩn mực cụ thể.
Mức độ tuân thủ theo IIA được chia thành 3 cấp độ: tuân thủ toàn phần, tuân thủ không toàn
phần và không tuân thủ.
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▪

Tuân thủ toàn phần là mức độ tuân thủ cao nhất và có nghĩa là hoạt động kiểm toán nội
bộ có quy trình, chính sách và việc thực hiện cũng như kết quả thực hiện được đánh giá
là tuân thủ với các Chuẩn mực.

▪

Tuân thủ không toàn phần là việc hoạt động kiểm toán nội bộ có những vấn đề không
tuân thủ nhưng những vấn đề này không cản trở hoạt động kiểm toán nội bộ thực hiện
được trách nhiệm của mình.

▪

Không tuân thủ là việc hoạt động kiểm toán nội bộ có những vấn đề không tuân thủ
được cho là trọng yếu đến mức làm suy giảm nghiêm trọng hoặc cản trở hoạt động
kiểm toán nội bộ thực hiện trách nhiệm của mình một cách đầy đủ toàn bộ trách nhiệm
hoặc những phần trọng yếu thuộc trách nhiệm của mình.

Các khuyến nghị và kế hoạch hành động khắc phục sửa chữa cũng được đưa ra và thảo luận
với Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp, và có thể được cân nhắc đưa vào chương trình
giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán.
IIA chỉ yêu cầu đánh giá mức độ tuân thủ mà không bắt buộc phải áp dụng việc phận loại mức
độ tuân thủ theo 3 cấp độ trên. Do vậy các doanh nghiệp thực hiện đánh giá và phân loại mức
độ tuân thủ theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

V. Tuyên bố tuân thủ chuẩn mực hướng dẫn thực hành chuyên môn kiểm toán
nội bộ
Kết quả của việc thực hiện chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ là cơ
sở cho việc đưa ra tuyên bố về việc tuân thủ với các Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên
môn kiểm toán nội bộ của toàn bộ hoạt động kiểm toán nội bộ cũng như từng cuộc kiểm toán hoặc
tư vấn. Ngoài ra, Trưởng kiểm toán nội bộ cũng phải trao đổi với Hội đồng quản trị để hiểu được
kỳ vọng của Hội đồng quản trị về vấn đề này.
Kết quả chương trình đảm bảo và nâng cao chất lượng bao gồm cả kết quả đánh giá nội bộ và độc
lập sẽ là căn cứ cho việc sử dụng cụm từ tuân thủ với Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên
môn kiểm toán nội bộ của hoạt động kiểm toán nội bộ (chuẩn mực 1321) cũng như việc thực hiện
từng cuộc kiểm toán/tư vấn (chuẩn mực 2430). Khi đánh giá độc lập xác nhận về việc hoạt động
kiểm toán nội bộ tuân thủ với các Chuẩn mực và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của IIA, hoạt động
kiểm toán nội bộ được sử dụng cụm từ tuân thủ này cho tới lần đánh giá độc lập tiếp theo với điều
kiện là các đánh giá nội bộ phải được thực hiện theo quy định để khẳng định việc tiếp tục tuân thủ
của hoạt động kiểm toán nội bộ.
Theo quy định của IIA, hoạt động kiểm toán nội bộ sẽ không được đánh giá là tuân thủ khi:
▪

Kết quả đánh giá độc lập xác nhận hoạt động kiểm toán không tuân thủ các Chuẩn mực và
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của IIA.

▪

Kết quả hiện thời của việc đánh giá nội bộ hoạt động kiểm toán nội bộ hoặc kết quả đánh
giá độc lập hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện gần đây nhất không xác nhận việc
tuân thủ hoàn toàn với các Chuẩn mực và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của IIA

▪

Không có đánh giá độc lập nào được thực hiện trong vòng 5 năm qua.
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▪

Không thực hiện đánh giá nội bộ như đã quy định mặc dù đã thực hiện đánh giá độc lập
trong vòng 5 năm qua.

Khi hoạt động kiểm toán nội bộ không tuân thủ với các Chuẩn mực và Quy tắc đạo đức nghề
nghiệp của IIA thì doanh nghiệp có thể lựa chọn việc tuyên bố việc thực hiện cuộc kiểm toán không
tuân thủ với chuẩn mực, mặc dù tuyên bố này không phải là một yêu cầu bắt buộc. Việc sử dụng
cụm từ cuộc kiểm toán được thực hiện tuân thủ các Chuẩn mực và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
của IIA phải được đưa ra căn cứ vào kết quả thực hiện chương trình đảm bảo và nâng cao chất
lượng xác nhận hoạt động kiểm toán nội bộ tuân thủ hoàn toàn với các chuẩn mực. Khi báo cáo
kết quả một cuộc kiểm toán, chuẩn mực không yêu cầu các kiểm toán viên nội bộ phải tuyên bố
cuộc kiểm toán được thực hiện tuân thủ các Chuẩn mực và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của IIA.
Trường hợp hoạt động kiểm toán nội bộ hoặc việc thực hiện cuộc kiểm toán/tư vấn chỉ tuân thủ
một phần với một chuẩn mực hoặc Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc sử dụng cụm từ tuân thủ với
các Chuẩn mực và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của IIA phải được cân nhắc lại và Trưởng kiểm
toán nội bộ phải có trách nhiệm thuyết minh các vấn đề không tuân thủ của hoạt động kiểm toán
nội bộ theo quy định tại chuẩn mực 1322 – “Thuyết minh các vấn đề không tuân thủ” hoặc các vấn
đề không tuân thủ của cuộc kiểm toán theo quy định tại chuẩn mực 2431 – “Thuyết minh các vấn
đề không tuân thủ của cuộc kiểm toán”.
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CHƯƠNG VI. VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÔNG TÁC
PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN
I.

Nhận biết gian lận
1. Định nghĩa gian lận
Theo IIA, gian lận là “Là hành vi vi phạm pháp luật thể hiện qua các hình thức lừa dối, che
đậy, bạo lực hoặc bất tín. Các hành vi này không phụ thuộc vào việc có tồn tại sự đe dọa về vũ
lực hoặc bị ép buộc bằng vũ lực hay không. Các tổ chức hay bên hữu quan thực hiện hành vi
gian lận để rút tiền, tài sản hoặc hưởng lợi từ các dịch vụ; hoặc để tránh khoản thanh toán
hoặc mất các dịch vụ; hoặc để có được đảm bảo về lợi thế cá nhân cũng như lợi thế kinh
doanh.”
Ví dụ về một số gian lận thường gặp gồm có:
▪

Tham ô tiền bạc hoặc tài sản bằng cách sửa chữa sổ sách hoặc không ghi vào sổ sách
hoặc ghi khống.

▪

Đưa ra thông tin sai lệch bao gồm báo cáo tài chính để trục lợi như tăng giá trị ảo của
doanh nghiệp để tăng giá trị cổ phiếu, tiền thưởng hoặc che đậy gian lận.

▪

Tham nhũng bao gồm cả hối lộ và lạm dụng chức quyền để trục lợi cá nhân.

▪

Trốn thuế bằng cách sửa đổi thông tin kê khai thuế để nộp thuế ít đi.

▪

Không kê khai các xung đột lợi ích cá nhân làm thiệt hại đến quyền lợi của doanh
nghiệp.

▪

Thực hiện giao dịch với các bên liên quan không trên cơ sở ngang giá để thu lợi.

▪

Sử dụng bất hợp pháp thông tin bảo mật để thu lợi.

Gian lận có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp về các mặt như tài chính, danh tiếng,
tâm lý và xã hội. Cụ thể, gian lận có thể làm thất thoát tiền bạc và tài sản, ảnh hưởng tiêu cực
đến uy tín của doanh nghiệp, thiệt hại sức sản xuất, gây ra các vấn đề không tuân thủ pháp luật,
ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa doanh nghiệp, và gây ra bất ổn về nhân sự.
2. Dấu hiệu nhận biết gian lận
Hành vi gian lận có thể xảy ra ở tất cả các cấp trong doanh nghiệp, lợi dụng sự lỏng lẻo trong
quản lý và kiểm soát của doanh nghiệp.
Có nhiều biểu hiện và đặc điểm có thể được xem như là dấu hiện của sai phạm. Tuy nhiên, việc
xác định dấu hiệu gian lận là kết quả của quá trình xem xét kỹ lưỡng những hành vi, biểu hiện
và đặc điểm của dấu hiệu sai phạm ở những khía cạnh khác nhau chẳng hạn như mức độ, tần
suất và sự kết hợp của chúng với nhau.
Những hành vi hoặc đặc điểm của cá nhân cần được xem xét có thể gồm:
▪

Hầu như không nghỉ phép hay nghỉ ốm hoặc nghỉ mà không có ai làm thay.

▪

Cung cấp thông tin và báo cáo không đáng tin cậy.
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▪

Luôn biện minh cho hiệu quả hoạt động thường xuyên yếu kém.

▪

Bất mãn với công việc.

▪

Quan hệ thân mật quá mức với nhà cung cấp hoặc khách hàng.

▪

Cuộc sống bị lệ thuộc.

▪

Thay đổi về hoàn cảnh.

▪

Bị tổn thất nặng nề về tài chính.

▪

Các loại nghiện nhập: cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện.

▪

Đột nhiên tiêu dùng xa xỉ.

▪

Hành tung trở nên bí hiểm.

▪

Thường cáu kỉnh.

Những hành vi hoặc đặc điểm của doanh nghiệp cần được xem xét có thể gồm:
▪

Sự gia tăng đáng kể của các giao dịch hoặc bản ghi bất thường.

▪

Các hoạt động quản lý bất thường và không giải thích được.

▪

Giao địch không có đủ chứng từ và phê duyệt .

▪

Lạm quyền đối với kiểm soát nội bộ.

▪

Vướng mắc hoặc trì hoãn trong việc cung cấp các thông tin được yêu cầu.

▪

Quản lý công nghệ thông tin yếu kém, bao gồm cả kiểm soát mật khẩu yếu kém.

▪

Thường xuyên vượt chỉ tiêu bất kể những thay đổi về điều kiện kinh doanh và cạnh
tranh.

▪

Thay đổi lớn và bất thường về khách hàng hoặc nhà cung cấp.

▪

Nhân viên và quản lý trực tiếp giao séc.

▪

Khách hàng phàn nàn về việc giao hàng.

Gian lận thường xảy ra khi có cơ hội vi phạm do kiểm soát yếu kém, quản lý và giám sát lỏng
lẻo; hoặc khi có áp lực hoặc động cơ như khoản thưởng cho việc đạt mục tiêu và vượt kế hoạch;
hoặc khi gian lận được ngụy biện thành những hành động bình thường xảy ra ở doanh nghiệp,
từng được chấp nhận.

II. Vai trò của kiểm toán nội bộ và các chức năng nội bộ khác trong phát hiện và
phòng ngừa gian lận
1. Vai trò của kiểm toán nội bộ
Liên quan đến quản trị gian lận, Chuẩn mực của IIA yêu cầu các kiểm toán viên nội bộ
▪

Có kiến thức để có đánh giá rủi ro gian lận được doanh nghiệp quản lý nhưng không
đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn của một người chuyên trách về phát hiện và điều
tra gian lận.

▪

Cân nhắc khả năng có gian lận trọng yếu.

▪

Báo cáo định kỳ Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp các rủi ro gian lận.
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▪

Đánh giá khả năng xảy ra gian lận cũng như việc quản lý rủi ro gian lận do doanh
nghiệp thực hiện.

▪

Cân nhắc khả năng xảy ra các sai sót, gian lận khi xây dựng mục tiêu kiểm toán.

Các kiểm toán viên nội bộ hỗ trợ ngăn chặn gian lận thông qua việc kiểm tra và đánh giá tính
đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và báo cáo các dấu hiệu gian lận, rủi ro gian
lận với Ban kiểm soát/Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp.
Vai trò của kiểm toán nội bộ trong đánh giá rủi ro gian lận:
▪

Xem xét rủi ro gian lận trong quá trình đánh giá thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ để
xác định các bước kiểm toán cần thực hiện.

▪

Đánh giá các dấu hiệu gian lận và cân nhắc hành động tiếp theo hoặc khuyến nghị điều
tra gian lận.

▪

Đánh giá xem lãnh đạo doanh nghiệp có chủ động thực hiện chương trình quản lý rủi
ro gian lận, có áp dụng các biện pháp khắc phục đầy đủ và kịp thời đối với các yếu kém
trong kiểm soát nội bộ.

▪

Đánh giá xem doanh nghiệp có kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình quản lý
rủi ro gian lận phù hợp.

▪

Xem xét kỹ lưỡng những yếu kém trong kiểm soát có khả năng dẫn đến gian lận, bao
gồm cả việc thực hiện kiểm tra bổ sung để xác định dấu hiệu gian lận.

Kiểm toán nội bộ cũng có thể tham gia vào công tác điều tra gian lận ở những nội dung sau:
▪

Có thể thực hiện điều tra gian lận nếu được quy định trong quy chế và đảm bảo tính
khách quan trong hoạt động kiểm toán nội bộ.

▪

Trong trường hợp không thực hiện điều tra gian lận, có thể tư vấn điều tra gian lận
thông qua việc giám sát quy trình điều tra gian lận đảm bảo tuân thủ quy trình quy chế
và các quy định của pháp luật.

▪

Đánh giá và giám sát quá trình báo cáo sau điều tra và kế hoạch công bố kết quả điều
tra gian lận.

▪

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc truy tìm và bảo vệ tài sản, các hoạt động pháp lý và bồi
thường.

Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ còn tư vấn cho các cấp quản lý trong doanh nghiệp về việc
thiết lập các biện pháp chống gian lận hiệu quả.
2. Vai trò của các chức năng nội bộ có liên quan đến phòng ngừa và điều tra gian lận
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động phòng ngừa và điều
tra gian lận trong doanh nghiệp bao gồm việc chỉ đạo và giám sát, đánh giá hoạt động quản lý
rủi ro gian lận do các cấp quản lý của doanh nghiệp thực hiện và tạo lập quan điểm chống gian
lận từ cấp cao nhất trong doanh nghiệp. Hội đồng quản trị cũng quy định trách nhiệm của kiểm
toán nội bộ trong hoạt động phát hiện và phòng ngừa gian lận trong doanh nghiệp.
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Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát các kiểm soát để
ngăn chặn và phát hiện gian lận như ngăn chặn nhân sự cao cấp tác động không phù hợp hoặc
không tuân thủ với quy trình báo cáo hoặc phủ quyết các kiểm soát.
Nhân sự quản lý các cấp của doanh nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng quy chế và quy trình
phòng ngừa và điều tra gian lận; thiết lập, triển khai, và đánh giá rủi ro gian lận và kiểm soát
nội bộ hiệu quả (bao gồm cả những đánh giá những khu vực yếu kém có thể xảy ra gian lận);
và xử lý gian lận đã được điều tra dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể bổ nhiệm các vị trí chuyên trách hoặc thành lập tổ công tác
gồm các thành viên có chuyên môn phù hợp từ các phòng ban khác nhau để phòng ngừa và
điều tra gian lận tùy theo đặc thù công việc của mình.

III. Hướng dẫn kiểm toán nội bộ tham gia đánh giá rủi ro gian lận
Thông thường, doanh nghiệp lập tổ công tác đánh giá rủi ro gian lận gồm các thành viên từ các
chức năng kiểm toán nội bộ, pháp chế, công nghệ thông tin, bảo vệ và các phòng ban chức năng
khác tùy thuộc và đặc điểm của từng doanh nghiệp. Kết quả đánh giá rủi ro gian lận của doanh
nghiệp được các kiểm toán viên nội bộ xem xét trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán nội bộ.
Các bước đánh giá rủi ro gian lận cụ thể như sau:
1. Nhận diện các yếu tố rủi ro gian lận liên quan
▪

Tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp để hiểu được các loại rủi ro gian lận có thể xảy
ra.

▪

Rà soát tài liệu về các gian lận và nghi ngờ về gian lận đã được lập trước đây.

▪

Tìm hiểu gian lận của các doanh nghiệp cùng loại.

▪

Rà soát và so sánh kết quả hoạt động của vài năm gần đây của doanh nghiệp với các
doanh nghiệp cùng loại.

2. Lập kế hoạch phòng chống gian lận và phân loại ưu tiên theo rủi ro
▪

Rà soát hoạt động của doanh nghiệp để xác định những khu vực có cơ hội xảy ra gian
lận, các áp lực khiến các cấp quản lý không thực hiện kiểm soát nội bộ, hậu quả của
việc doanh nghiệp không đạt được mục tiêu.

▪

Thực hiện phỏng vấn, phân tích và rà soát các gian lận đã xảy ra.

▪

Phân loại kế hoạch theo rủi ro cân nhắc các yếu tố về ảnh hưởng của rủi ro gian lận.

3. Nhận diện kiểm soát nội bộ hiện hữu được triển khai đối với kế hoạch phòng chống gian
lận có thể xảy ra.
▪

Xác định kiểm soát ngăn chặn và kiểm soát phát hiện được thực hiện đối với từng rủi
ro gian lận.

▪

Đánh giá mức độ trọng yếu và khả năng xảy ra gian lận.
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▪

Nhận diện các kiểm soát bao trùm tổng thể giám sát của Hội đồng quản trị, quan điểm
của lãnh đạo, chính sách về đường dây nóng và bảo vệ người tố giác gian lận, quy tắc
đạo đức, ứng xử trong doanh nghiệp…

▪

Xem xét các kiểm soát không được các cấp quản lý thực hiện.

4. Thực hiện thử nghiệm kiểm tra tính hiệu quả của các kiểm soát rủi ro gian lận.
Các thử nghiệm kiểm soát được thực hiện để đánh giá tính hiệu quả hoạt động của những kiểm
soát nội bộ do doanh nghiệp thiết kế để ngăn chặn gian lận.
5. Lập hồ sơ và báo cáo kết quả đánh giá rủi ro gian lận
Quá trình đánh giá rủi ro gian lận phải được ghi chép và lập hồ sơ đầy đủ. Các nội dung cơ
bản trong đánh giá rủi ro gian lần cần được ghi chép bao gồm:
▪

Loại gian lận có thể xảy ra.

▪

Các yếu tố liên quan gian lận của doanh nghiệp.

▪

Tính đầy đủ của chương trình chống gian lận, quy trình giám sát và biện pháp kiểm
soát phòng chống gian lận đang được doanh nghiệp áp dụng.

▪

Phân tích so sánh với quy chuẩn các biện pháp kiểm soát bao gồm cả việc phân công
phân nhiệm.

▪

Ảnh hưởng và khả năng xảy ra của các gian lận trọng yếu

Ví dụ minh họa về Bảng đánh giá rủi ro gian lận được trình bày ở phần Phụ lục.
Trong trường hợp doanh nghiệp không chuẩn hóa công tác đánh giá rủi ro gian lận, các kiểm
toán viên nội bộ thực hiện đánh giá rủi ro gian lận cho mục đích kiểm toán nội bộ của mình và
trao đổi, xác nhận kết quả đánh giá với các cấp quản lý liên quan của doanh nghiệp để làm cơ
sở lập kế hoạch kiểm toán và báo cáo với Hội đồng quản trị cũng như lãnh đạo doanh nghiệp.

IV. Hướng dẫn kiểm toán nội bộ tham gia điều tra gian lận
Trong trường hợp trách nhiệm điều tra gian lận được giao cho chức năng kiểm toán nội bộ thực
hiện, trách nhiệm và thẩm quyền của kiểm toán nội bộ đối với công tác điều tra gian lận đó cần
được phản ảnh trong quy chế và quy trình liên quan đến điều tra gian lận.
Các kiểm toán viên nội bộ có thể tự thực hiện điều tra gian lận nếu có đủ nguồn lực và chuyên môn
cần thiết hoặc có thể thuê hoặc phối hợp với các chuyên gia ở những lĩnh vực phù hợp ở bên trong
và ngoài doanh nghiệp.
Tóm lược quy trình điều tra gian lận như sau:
1. Lập kế hoạch điều tra
▪

Căn cứ vào quy trình điều tra của doanh nghiệp.

▪

Xác định kỹ năng và chuyên môn cần thiết để bố trí nhân sự phù hợp.

▪

Kiểm tra xung đột lợi ích.
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▪

Xây dựng chương trình điều tra.

2. Thực hiện điều tra
▪

Thu thập bằng chứng: sử dụng tất cả các kênh thông tin trong và ngoài doanh nghiệp
như thư từ, tài liệu, hồ sơ, điện thoại, báo chí… để thu thập bằng chứng. Bằng chứng
phải được lưu giữ đầy đủ phục vụ cho kết luận điều tra.

▪

Phỏng vấn: thường được thực hiện sau khi thu thập bằng chứng. Thông thường việc
phỏng vấn nên có người làm chứng và thông tin phỏng vấn phải được diễn tả chính xác.

▪

Đánh giá gian lận dựa trên bằng chứng và thông tin thu thập được.

3. Báo cáo kết quả điều tra
▪

Báo cáo điều tra lên Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp được thực hiện bằng
văn bản hoặc trao đổi trực tiếp, trong quá trình điều tra và khi kết thúc.

▪

Báo cáo chính thức cuối cùng thường bằng văn bản và gồm có những nội dung như
mục đích điều tra, thời gian, quan sát, kết luận, giải pháp và kế hoạch khắc phục, sửa
chữa. kiểm toán viên nội bộ có thể tham vấn phòng pháp chế về kết quả điều tra nếu
cần thiết.

4. Giải pháp xử lý gian lận
▪

Hội đồng quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm xử lý gian lận.

▪

Giải pháp có thể từ việc thực hiện kỷ luật, chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường, cải
thiện kiểm soát cho đến kiện tụng ra tòa án.

5. Công bố gian lận và truyền thông
▪

Kết quả điều tra gian lận có thể được thông báo trong nội bộ doanh nghiệp hoặc ra bên
ngoài cho các bên liên quan. Hội đồng quản trị hoặc lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách
nhiệm về quyết định thông báo này sau khi tham vấn bộ phận pháp chế, nhân sự và
Trưởng kiểm toán nội bộ. Một số gian lận có thể phải được báo cáo và thông báo các
cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

▪

Kiểm toán nội bộ và lãnh đạo doanh nghiệp cân nhắc các bài học kinh nghiệm rút ra từ
công tác điều tra để góp phần ngăn chặn gian lận xảy ra trong tương lai.
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Phụ lục 1
BẢNG PHÂN LOẠI KHẢ NĂNG XẢY RA

Khả năng xảy ra

Diễn giải

Điểm

Hiếm

Vẫn nằm trong phạm vi có thể xảy ra nhưng rất hiếm xảy ra và có 1
thể chỉ xảy ra 10 năm 1 lần

Ít có khả năng

Có thể xảy ra một lúc nào đó nhưng không chắc chắn

2

Có thể

Có thể xảy ra nhưng khả năng chỉ từ 2 đến 5 năm 1 lần

3

Nhiều khả năng

Có thể xảy ra nhiều hơn 1 lần trong vòng 12 tháng

4

Gần như chắc chắn Khả năng cao là sẽ xảy ra vài lần trong năm tới

83

5

Phụ lục 2
BẢNG PHÂN LOẠI ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO

Ảnh hưởng

Điểm

Diễn giải

Không trọng yếu

- Tổn thất không đáng kể về tài chính
- Ảnh hưởng không đáng kể về hoạt động
- Ít có khả năng ảnh hưởng đến danh tiếng của doanh nghiệp

Thứ yếu

-

Vừa phải

- Tổn thất về tài chính ở mức vừa phải đối với doanh nghiệp
- Gián đoạn lớn về hoạt động chính
- Thông tin báo chí không tích cực

Lớn

-

Tổn thất về tài chính ở mức lớn đối với doanh nghiệp
Dừng hoạt động chính
Thông tin báo chí không tích cực lan rộng
Bị khoản phạt lớn hoặc/và bị kiện tụng

4

Trọng yếu

-

Tổn thất về tài chính ở mức trọng yếu đối với doanh nghiệp
Hoạt động chính bị ngừng trệ lâu dài
Thông tin báo chí không tích cực lan rộng, liên tục
Tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của doanh nghiệp
Bị khoản phạt rất lớn và bị kiện tụng

5

Tổn thất về tài chính ở mức thấp đối với doanh nghiệp
Gián đoạn tạm thời các hoạt động chính
Gián đoạn lâu dài về hoạt động bổ trợ
Thông tin báo chí không tích cực ở mức hạn chế
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1

2

3

Phụ lục 3
BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO
Các mức độ đánh giá rủi ro gồm có: rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao

Ảnh hưởng
1

2

3

4

5

1

Rất thấp

Rất thấp

Thấp

Thấp

Trung bình

2

Rất thấp

Thấp

Thấp

Trung bình

Cao

Khả năng xảy
3
ra

Thấp

Thấp

Trung bình

Cao

Rất cao

4

Thấp

Trung bình

Cao

Rất cao

Rất cao

5

Trung bình

Cao

Rất cao

Rất cao

Rất cao
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Phụ lục 4
Ví dụ minh họa - BẢNG TỔNG HỢP RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT

Kỳ kiểm toán: ………………………………………….

Số tham chiếu: …………...

Đối tượng kiểm toán: …………………………………..

Rủi ro
Mục
tiêu

Chủ
thể

Kiểm soát
mô tả

Ảnh
hưởng

Khả
năng xảy
ra

Mức
độ rủi
ro

Người lập biểu …………………………………….
Ngày ……………………………………………….

Người soát xét …………………………………….
Ngày ……………………………………………….
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Phản
hồi

Mô
tả

Đánh
giá

Thử
nghiệm

Kết
quả

Kết
luận

Tài
liệu
tham
chiếu

Phụ lục 5
BẢNG PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT

Đánh giá kiểm
Diễn giải
soát nội bộ
Hiệu quả

Kiểm soát nội bộ được đánh giá là đầy đủ, phù hợp và hiệu quả để đưa ra đảm bảo rằng
các rủi ro đang được quản lý và các mục tiêu sẽ đạt được

Phát hiện một số ít điểm yếu cụ thể về kiểm soát nội bộ nhưng nhìn chung các kiểm soát
Cần có một số
được đánh giá là đầy đủ, phù hợp và hiệu quả để đưa ra đảm bảo rằng các rủi ro đang
cải tiến
được quản lý và các mục tiêu sẽ đạt được
Phát hiện một số điểm yếu cụ thể về kiểm soát nội bộ và các kiểm soát được đánh giá là
Cần có cải tiến
không có khả năng đưa ra đảm bảo rằng các rủi ro đang được quản lý và các mục tiêu sẽ
cơ bản
đạt được
Không hiệu quả

Kiểm soát nội bộ không được đánh giá là đầy đủ, phù hợp và hiệu quả để đưa ra đảm
bảo rằng các rủi ro đang được quản lý và các mục tiêu sẽ đạt được
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Phụ lục 6
GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA BẢNG TỔNG HỢP CHIẾN LƯỢC kiểm toán nội bộ

I.

Tầm nhìn
(Cập nhật tầm nhìn mới nhất)

II. Nhiệm vụ
(Tóm tắt nhiệm vụ chính)
III. Kỳ vọng của các bên đối với hoạt động kiểm toán nội bộ
(Tóm tắt kỳ vọng của Hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan đối với hoạt
động kiểm toán nội bộ)
IV. Các yếu tố thành công cốt lõi
(Liệt kê từng yếu tố thành công cốt lõi, các yếu tố này sẽ được trình bày chi tiết ở phần sau)
V. Bảng phân tích điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội và mối nguy (rủi ro)

Điểm mạnh
Điểm yếu
(Những đặc điểm của hoạt động kiểm toán nội (Những đặc điểm của hoạt động kiểm toán
bộ có thể hỗ trợ chiến lược kiểm toán)
có thể cản trở việc đạt được các chiến lược
kiểm toán)
Cơ hội
(Các yếu tố bên ngoài hoạt động kiểm toán có
thể khiến nhu cầu kiểm toán/tư vấn tăng lên
hoặc hoạt động kiểm toán nội bộ tốt lên)

VI. Các đề xuất hoạt động kiểm toán nội bộ
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Mối nguy
(Các yếu tố bên ngoài hoạt động kiểm toán
có thể khiến nhu cầu kiểm toán/tư vấn giảm
đi, cản trở việc đạt được chiến lược kiểm
toán)

1. Yếu tố thành công 1
Đề xuất
Phân tích điểm yếu
Phân tích cơ hội
Mục tiêu
Công việc chính
Thời gian
Nguồn lực

2. Yếu tố thành công 2
Đề xuất
Phân tích điểm yếu
Phân tích cơ hội
Mục tiêu
Công việc chính
Thời gian
Nguồn lực
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Phụ lục 7
BẢNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG kiểm toán nội bộ ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI TRONG
NĂM……

Kỳ kiểm toán……………

Số tham chiếu ……………

Nội dung số 1
Bản chất hoạt động
Căn cứ đề xuất

Kiểm toán/tư vấn
- Mức độ rủi ro
- Lần kiểm toán gần nhất
- Thay đổi về nhân sự chủ chốt
- Các căn cứ khác

Mục tiêu

Mục tiêu cụ thể của hoạt động được đề xuất

Phạm vi

Phạm vi của hoạt động được đề xuất

Nguồn lực

- Bao gồm nguồn lực nhân sự, công nghệ và ngân sách
- Nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp

Thời gian

Thời gian bắt đầu triển khai và thời hạn dự kiến hoàn thành

Nội dung số 2
Bản chất hoạt động
Căn cứ đề xuất

Mục tiêu
Phạm vi
Nguồn lực
Thời gian
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Phụ lục 8
Ví dụ minh họa – BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

PHẦN I - TÓM TẮT

Mục tiêu cuộc kiểm toán
(Các mục tiêu cụ thể của cuộc kiểm toán)
Phạm vi kiểm toán
(Phạm vi cuộc kiểm toán liên quan đến các mục tiêu cụ thể nêu trên)
Giới thiệu đối tượng kiểm toán
(Tóm tắt các thông tin cơ bản về hoạt động/quy trình được chọn để kiểm toán)
Kết luận
(Tóm tắt kết quả thu được từ cuộc kiểm toán và kết luận về các mục tiêu kiểm toán)
Ý kiến kiểm toán
(Ý kiến kiểm toán đối với hoạt động/quy trình được kiểm toán)
Phản hồi của ban quản lý
(Ý kiến của ban quản lý và kế hoạch hành động khắc phục, sửa chữa đối với các phát hiện của kiểm
toán)

PHẦN II - CHI TIẾT

Bảng tổng hợp các phát hiện
Số
tham Phát hiện
chiếu

Mức độ
hưởng

(tiêu đề cho từng phát hiện)

ảnh

(Mức độ rủi ro)

(Trình bày chi tiết từng phát hiện)
Số tham chiếu và tiêu đề của phát hiện
(Lấy từ bảng tóm tắt ở trên)
Mức độ ảnh hưởng
(Lấy từ bảng tóm tắt ở trên)
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Phát hiện
(Mô tả phát hiện, nguyên nhân gây ra và chuẩn mực, quy định tham chiếu)
Khuyến nghị
(Trình bày rủi ro của những phát hiện và khuyến nghị cải tiến)
Phản hồi của cấp quản lý
(Phản hồi của các cấp quản lý chịu trách nhiệm về các phát hiện đã nêu)
Biện pháp khắc phục
(Biện pháp, hành động khắc phục, sửa chữa đối với phát hiện của kiểm toán được cấp quản lý thực
hiện)
Người chịu trách nhiệm
(Người chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp khắc phục)
Thời hạn
(Thời hạn hoàn thành biện pháp khắc phục)
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Phụ lục 9
Ví dụ minh họa – BẢNG TỔNG HỢP GIÁM SÁT TRIỂN KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KHUYẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Kỳ kiểm toán……………

Chủ thể

Phát hiện

Số tham chiếu ……………
Mức độ Khuyến
rủi ro
nghị

(Hoạt
(Mô
tả (Mức
động/quy tóm tắt rủi ro
trình
phát hiện) của
được
những
kiểm
phát
toán)
hiện)

(Trình
bày
khuyến
nghị cải
tiến)

Biện pháp Thời
khắc phục hạn
(Biện
pháp, hành
động khắc
phục, sửa
chữa đối
với
phát
hiện của
kiểm toán
được cấp
quản
lý
thực hiện)

Chú ý: Tình trạng có thể là:
-

Chưa bắt đầu triển,
Đang triển khai,
Đã hoàn thành nhưng chưa xác nhận,
Đã hoàn thành và đã xác nhận,
Hủy bỏ
Từ chối triển khai.

Người lập biểu …………………………………….
Ngày ……………………………………………….

Người soát xét …………………………………….
Ngày ……………………………………………….
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(Thời
hạn
hoàn
thành
biện
pháp
khắc
phục)

Người
Tình
chịu trách
trạng
nhiệm
(Người
chịu trách
nhiệm
thực thi
các biện
pháp khắc
phục)

(Xem
phần
chú ý ở
dưới)

Tài liệu
tham
chiếu

Phụ lục 10
Ví dụ minh họa – BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO GIAN LẬN

Kỳ kiểm toán……………

Chủ thể

Số tham chiếu ……………

Các
biện
Mô tả rủi ro
pháp kiểm Giám sát
gian lận
soát

(Hoạt
(Mô tả tóm
động/quy
tắt rủi ro
trình được gian lận)
đánh giá)

(Các kiểm
soát được
doanh
nghiệp áp
dụng
để
ngăn chặn
rủi ro gian
lận)

(Các chức
năng giám
sát
liên
quan hoạt
động/quy
trình)

Người lập biểu …………………………………….
Ngày ……………………………………………….

Người soát xét …………………………………….
Ngày ……………………………………………….
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Khả năng
Ảnh hưởng
xảy ra
(Đánh giá
khả năng
xảy ra theo
bảng phân
loại
khả
năng xảy ra
do doanh
nghiệp áp
dụng)

(Đánh giá
ảnh hưởng
của rủi ro
theo bảng
phân loại
khả
năng
xảy ra do
doanh
nghiệp áp
dụng)

Tài
liệu
tham chiếu

Phụ lục 11
GỢI Ý VỀ MỘT SỐ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT KHI XÂY DỰNG BẢNG CÂU HỎI
RỦI RO GIAN LẬN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Chính sách và chương trình phòng ngừa và điều tra gian lận bao gồm cả xử lý gian lận
Các quy định pháp luật liên quan đến gian lận
Đường dây nóng báo cáo gian lận
Chính sách đối với việc phát hiện và báo cáo dấu hiện gian lận (whistle blower policy)
Các trách nhiệm liên quan đến phòng ngừa và điều tra gian lận được quy định trong quy chế và
các quy định khác
Vai trò của kiểm toán nội bộ liên quan đến gian lận được quy định trong quy chế và các quy
định khác
Kỹ năng điều tra gian lận của doanh nghiệp
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
Quy trình đánh giá rủi ro gian lận do doanh nghiệp thực hiện
Việc đánh giá rủi ro gian lận được từng phòng ban, đơn vị thực hiện riêng biệt và ghi chép lại
Việc cân nhắc kết quả đánh giá rủi ro gian lận trong kế hoạch kiểm toán nội bộ
Tập huấn liên quan đến gian lận
Các công cụ phát hiện, phòng ngừa và điều tra gian lận
Đánh giá định kỳ tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ đối với gian lận
Phân công phân nhiệm trong thẩm quyền phê duyệt, giữ tài sản, ghi chép và báo cáo giao dịch
Công tác rà soát, đối chiếu và xác nhận
Các công cụ, hệ thống và phần mềm kiểm tra tự động hoặc phát hiện gian lận
Trao đổi giữa Hội đồng quản trị và các bên liên quan đến gian lận
Kiểm tra lý lịch nhân viên, đặc biệt ở những vị trí tin tưởng
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Phụ lục 12
PHÂN TÍCH CĂN NGUYÊN – PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 5 CÂU HỎI “TẠI SAO?”
Phương pháp phân tích căn nguyên sử dụng 5 câu hỏi “Tại sao?” là một phương pháp đơn giản mà lại
có thể nhanh chóng hướng người sử dụng đến gốc rễ của một vấn đề cần tìm hiểu.
Phương pháp này bằng cách đặt câu hỏi “Tại sao” vấn đề đang xảy ra và tìm kiếm câu trả lời căn cứ
vào sự việc thực sự đã xảy ra chứ không phải là có thể xảy ra. Quá trình hỏi đáp này được tiếp tục cho
đến khi tìm được các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, không thể đi xa hơn nữa và có thể xác định được
biện pháp khắc phục, sửa chữa vấn đề đó.
Phương pháp này là một công cụ có tính linh hoạt cao, thực tiễn, dễ sử dụng và thích hợp nhất với
những vấn đề từ đơn giản đến khó vừa phải. Với những vấn đề phức tạp thì có thể sử dụng một cách
tiếp cận chi tiết hơn mặc dù việc sử dụng 5 câu hỏi “Tại sao” vẫn sẽ cung cấp những hiểu biết hữu ích.
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Phụ lục 13
PHÂN TÍCH CĂN NGUYÊN – BIỂU ĐỒ PARETO
Biểu đồ Pareto là dạng biểu đồ trực quan, hỗn hợp gồm có biểu đồ dạng cột kết hợp với đồ thị đường
cong để thể hiện mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Biểu đồ Pareto biểu diễn các nguyên nhân
của một vấn đề được sắp xếp theo mức độ giảm dần.
Ví dụ minh họa - Biểu đồ Pareto về số lượng lỗi dịch vụ
40

120%

35

100%

30
80%

25
20

60%

15

40%

Số lượng lỗi
Tỷ lệ %

10
20%

5
-

0%
Lỗi tiếp Lỗi xử lý Lỗi thời Lỗi thất Lỗi khác
nhận hồ hồ sơ gian xử lạc hồ
sơ
lý hồ sơ
sơ

Biểu đồ có thể sử dụng làm căn cứ tập trung giải quyết các vấn đề, các nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất
và tìm cơ hội cải tiến. Do đó biểu đồ Pareto mang ý nghĩa quan trọng trong việc giúp chuẩn bị nguồn
lực thích hợp, giải quyết vấn đề hiệu quả, tối ưu hóa việc giải quyết vấn đề chính xác, hiệu quả, tiết
kiệm tiền bạc và thời gian.
Biểu đồ Parteto cũng được cho là một công cụ trao đổi thông tin hiệu quả để giúp Lãnh đạo cấp cao và
những người khác hiểu rõ tại sao bạn ưu tiên chọn triển khai các hoạt động hiện tại và kết quả mong
đợi là gì.
Biểu đồ Pareto được xây dựng trên Excel, minh họa bằng độ thị cột, thể hiện mối quan hệ giữa nguyên
nhân và kết quả
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