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…Tuy nhiên, quan điểm của các chuyên gia

lại trái ngược

130

82

71

41.3

Điểm tối đa Thái Lan Trung bình
ASEAN

Việt Nam

Nguồn: VIOD,VCGI - Báo cáo về Quản trị công ty ở Việt Nam

Báo cáo Khảo sát Đầu tư tư nhân 2019 của Grant Thornton Việt Nam chỉ ra rằng các doanh nghiệp tư

nhân rất tự tin vào hệ thống quản trị của công ty mình. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia

thì vấn đề quản trị công ty ở Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém. 

Quản trị công ty thiếu hiệu quả là một trong những yếu tố làm suy giảm năng lực cạnh tranh, góp phần cản

trở sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam.
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Các doanh nghiệp tư nhân rất tự tin về hệ

thống quản trị công ty của mình

Nguồn: Grant Thornton - Khảo sát Đầu tư tư nhân 2019

Quản trị công ty 
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Cách thức

Grant Thornton 

có thể hỗ trợ 

Doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ - quy định pháp lý & nhu cầu

Kiểm toán nội bộ đóng một vai trò quan trọng trong quản trị công ty. Với nỗ lực cải thiện hệ thống

quản trị công ty tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP (“Nghị định 05”) về Kiểm 

toán nội bộ (“KTNB”), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Nghị định 05 yêu cầu cơ quan quản lý nhà

nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty niêm yết và doanh nghiệp Nhà nước phải triển khai hoạt

động KTNB.

Mặc dù Nghị định này không yêu cầu bắt buộc với khối doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên việc thành lập và 

hoạt động chức năng KTNB sẽ rất cần thiết để tăng cường quản trị công ty, đặc biệt khi công ty tăng

trưởng tới một quy mô nhất định, hoặc khi công ty cần tìm nguồn vốn đầu tư để phát triển.

Trong ấn phẩm này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc thiết lập chức năng KTNB mới:

Kiểm toán nội bộ

mang lại Giá trị 

cho Doanh

nghiệp

Các bước

thiết lập chức

năng Kiểm

toán nội bộ

1 2 3



Giá trị của Kiểm toán 

nội bộ
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KTNB là một hoạt động đảm 

bảo và tư vấn độc lập, khách 

quan được thiết kế nhằm gia 

tăng giá trị và cải thiện các hoạt 

động của tổ chức. 

KTNB giúp cho tổ chức đạt được 

các mục tiêu của mình bằng cách 

áp dụng phương pháp tiếp cận có 

tính nguyên tắc và hệ thống 

nhằm đánh giá và nâng cao 

hiệu quả của các quy trình quản 

lý rủi ro, kiểm soát và quản trị. 

Đảm bảo

Thông tin chuyên sâu

Khách quan

Quản trị công ty, Rủi ro & Kiểm soát

KTNB đưa ra các ý kiến đảm bảo về hệ thống

quản trị công ty, quản lý rủi ro và các quy trình 

kiểm soát giúp cho doanh nghiệp đạt được các 

mục tiêu về chiến lược, hoạt động, tài chính và 

tuân thủ.

Phân tích & Đánh giá

KTNB là tác nhân giúp nâng cao hiệu quả hoạt

động của doanh nghiệp bằng cách cung cấp 

những nhận định chuyên sâu và khuyến nghị

dựa trên các phân tích, các đánh giá về dữ liệu 

và quy trình kinh doanh.

Chính trực, Trách nhiệm & Độc lập

KTNB mang lại giá trị cho Hội đồng Quản trị

và quản lý cấp cao các đánh giá và tư vấn 

khách quan với tư cách là một bộ phận tư vấn 

độc lập.

Có 3 giá trị cốt lõi mà chức năng KTNB mang lại 

cho doanh nghiệp:

Nguồn: Hiệp hội Kiểm toán viên nội bộ



Các bước để thiết lập

chức năng Kiểm toán

nội bộ

Dựa trên quy định pháp lý của Việt Nam và tham khảo 

các thông lệ tốt nhất của KTNB, chúng tôi khuyến nghị 

các bước để thiết lập một bộ phận KTNB mới.
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Trao đổi thường xuyên với các bên liên quan

1. 

Tìm hiểu
kì vọng của các
bên liên quan

2.

Xác định vị

thế của KTNB

3. 

Xây dựng và
phê duyệt
Quy chế

KTNB

4. 

Xây dựng và
phê duyệt các
chính sách & 

quy trình KTNB

5. 

Xây dựng kế 
hoạch chiến 
lược KTNB

6. 

Phê duyệt
ngân sách và

đánh giá
nguồn lực

KTNB

7. 

Đánh giá và
giám sát

hoạt động
KTNB

• Ở giai đoạn đầu, người phụ trách KTNB cần xác định và trao đổi với các bên liên

quan nhằm tìm hiểu quan điểm & kỳ vọng của họ về vai trò của KTNB trong 

doanh nghiệp. 

• Các bên liên quan có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các thành viên của Hội

đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Giám đốc, các trưởng phòng ban/bộ phận,

kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý, v.v.

• Kỳ vọng của các bên liên quan cũng là thông tin đầu vào quan trọng để xây

dựng kế hoạch chiến lược KTNB ở giai đoạn sau.

• Người phụ trách KTNB cần phải trao đổi thường xuyên với các bên liên quan 

nhằm quản lý kỳ vọng của họ, nắm bắt được tình hình hoạt động và kinh doanh

của doanh nghiệp, cũng như xây dựng mối quan hệ trong công việc giữa bộ phận

KTNB và các bên liên quan.

Bước 1

Tìm hiểu kì

vọng của các

bên liên quan
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Trao đổi thường xuyên với các bên liên quan

• Nghị định 05 quy định, 

người phụ trách KTNB 

phải báo cáo trực tiếp lên

Hội đồng quản trị (và không

đề cập tới vai trò của Ủy ban 

Kiểm toán).

• Theo thông lệ tốt nhất, để 

duy trì tính độc lập, bộ phận

KTNB nên báo cáo về mặt

chức năng cho Ủy Ban 

Kiểm toán hoặc báo cáo trực 

tiếp lên Hội đồng quản trị và 

báo cáo về mặt hành chính 

cho ban Giám đốc, như trình 

bày trong sơ đồ bên cạnh.

Bước 2

Xác định vị

thế của KTNB

Đại hội đồng cổ

đông

Ủy ban Kiểm

toán

Kiểm toán

nội bộ

Chức năng

Đảm bảo

Đảm bảo

Hội đồng quản

trị

Giám sát

Ban 

Giám đốc

Chiến lược

(Quản lý)

Vận hành

(Hoạt động)

Hành chính

1. 

Tìm hiểu
kì vọng của các
bên liên quan

2.

Xác định vị

thế của KTNB

3. 

Xây dựng và
phê duyệt
Quy chế

KTNB

4. 

Xây dựng và
phê duyệt các
chính sách & 

quy trình KTNB

5. 

Xây dựng kế 
hoạch chiến 
lược KTNB

6. 

Phê duyệt
ngân sách và

đánh giá
nguồn lực

KTNB

7. 

Đánh giá và
giám sát

hoạt động
KTNB
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Trao đổi thường xuyên với các bên liên quan

• Quy chế KTNB là tài liệu cơ sở để bộ phận 

KTNB triển khai, hoàn thành các hoạt động 

và vai trò của mình trong doanh nghiệp. Quy 

chế KTNB xác định mục đích, quyền hạn, 

vai trò và trách nhiệm, vị thế của KTNB, xác 

định phạm vi hoạt động của KTNB cũng như 

các yêu cầu về đạo đức, v.v..

• Người phụ trách KTNB có thể xây dựng Quy 

chế KTNB tham khảo Quy chế KTNB mẫu 

do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 

66/2020/TT-BTC ngày 10/6/2020.

• Theo Nghị định 05, Quy chế KTNB phải

được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Bước 3

Xây dựng và 

phê duyệt Quy 

chế KTNB

1. 

Tìm hiểu
kì vọng của các
bên liên quan

2.

Xác định vị

thế của KTNB

3. 

Xây dựng và
phê duyệt
Quy chế

KTNB

4. 

Xây dựng và
phê duyệt các
chính sách & 

quy trình KTNB

5. 

Xây dựng kế 
hoạch chiến 
lược KTNB

6. 

Phê duyệt
ngân sách và

đánh giá
nguồn lực

KTNB

7. 

Đánh giá và
giám sát

hoạt động
KTNB
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Trao đổi thường xuyên với các bên liên quan

• Chính sách & quy trình KTNB quy định và cung cấp 

hướng dẫn chi tiết cho các hoạt động KTNB. Các chính

sách và quy trình này cần bao gồm, nhưng không giới 

hạn, những quy trình sau đây: đánh giá rủi ro, lập kế 

hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, kế hoạch từng cuộc 

kiểm toán, cách thức thực hiện công việc kiểm toán, lập 

và gửi báo cáo kiểm toán, theo dõi, giám sát chỉnh sửa 

sau kiểm toán, theo dõi thực hiện kiến nghị sau kiểm toán, 

lưu hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ, v.v. Các công cụ, hệ

thống sử dụng, biểu mẫu hay các quy trình tự động cũng

cần được xem xét khi xây dựng các chính sách và quy

trình KTNB.

• Mặc dù Nghị định 05 không đề cập, song theo thông lệ tốt

nhất, Hội đồng Quản trị / Ủy ban Kiểm toán sẽ phê duyệt

các chính sách và quy trình kiểm toán nội bộ. 

Bước 4

Xây dựng và

phê duyệt các

chính sách & 

quy trình

KTNB

1. 

Tìm hiểu
kì vọng của các
bên liên quan

2.

Xác định vị

thế của KTNB

3. 

Xây dựng và
phê duyệt
Quy chế

KTNB

4. 

Xây dựng và
phê duyệt các
chính sách & 

quy trình KTNB

5. 

Xây dựng kế 
hoạch chiến 
lược KTNB

6. 

Phê duyệt
ngân sách và

đánh giá
nguồn lực

KTNB

7. 

Đánh giá và
giám sát

hoạt động
KTNB
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Trao đổi thường xuyên với các bên liên quan

• Để gắn với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp, kế hoạch 

chiến lược KTNB cần được xây dựng cho một khung thời 

gian xác định (3 năm).

• Người phụ trách KTNB cần thảo luận với các bên liên quan để 

thống nhất về các khu vực có rủi ro cao và cần ưu tiên khi xây

dựng kế hoạch chiến lược. Kế hoạch chiến lược cần bao gồm 

các mục tiêu KTNB chính, cách tiếp cận, phương pháp, kết

quả, nguồn lực và phương pháp đo lường hiệu quả, v.v… 

• Kế hoạch KTNB hàng năm sẽ cụ thể hóa kế hoạch chiến 

lược KTNB theo từng năm, với chi tiết về thời gian thực hiện

công việc KTNB trong mỗi năm tiếp theo. Kế hoạch KTNB 

hàng năm cũng cần Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Bước 5

Xây dựng kế 

hoạch chiến 

lược KTNB

1. 

Tìm hiểu
kì vọng của các
bên liên quan

2.

Xác định vị

thế của KTNB

3. 

Xây dựng và
phê duyệt
Quy chế

KTNB

4. 

Xây dựng và
phê duyệt các
chính sách & 

quy trình KTNB

5. 

Xây dựng kế 
hoạch chiến 
lược KTNB

6. 

Phê duyệt
ngân sách và

đánh giá
nguồn lực

KTNB

7. 

Đánh giá và
giám sát

hoạt động
KTNB
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Trao đổi thường xuyên với các bên liên quan

• Dựa vào kế hoạch KTNB hàng năm, người phụ trách KTNB 

cần đánh giá các nguồn lực để xác định nhu cầu tuyển dụng 

nhân lực hoặc sử dụng nguồn lực thuê ngoài. Chương trình 

nâng cao năng lực cần được đưa vào trong quá trình xây 

dựng nguồn lực KTNB nhằm đáp ứng các yêu cầu của kế 

hoạch chiến lược KTNB.

• Mặc dù Nghị định 05 không đề cập về vấn đề phê duyệt ngân

sách hoạt động, tuy nhiên, theo thông lệ tốt nhất, Hội đồng 

Quản trị/ Ủy ban Kiểm toán phải phê duyệt ngân sách phù 

hợp để KTNB vận hành các hoạt động chức năng của mình.

Bước 6

Phê duyệt 

ngân sách và 

đánh giá 

nguồn lực 

KTNB

1. 
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Quy chế

KTNB
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chính sách & 

quy trình KTNB
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Xây dựng kế 
hoạch chiến 
lược KTNB

6. 

Phê duyệt
ngân sách và

đánh giá
nguồn lực

KTNB

7. 

Đánh giá và
giám sát

hoạt động
KTNB
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Trao đổi thường xuyên với các bên liên quan

• Bộ phận KTNB cần thống nhất về các chỉ số đánh giá hiệu quả công 

việc (KPI) với Hội đồng quản trị / Ủy ban kiểm toán để đánh giá hiệu 

quả hoạt động KTNB. Hệ thống KPI bao gồm các KPI định tính (VD: 

mức độ hài lòng của các bên liên quan) và các KPI định lượng (VD: số

lượng hoạt động kiểm toán nội bộ đã thực hiện so với kế hoạch kiểm 

toán hàng năm).

• Để đảm bảo chất lượng, bộ phận KTNB phải thực hiện đánh giá chất 

lượng vào cuối mỗi cuộc kiểm toán cũng như cuối mỗi năm về tất 

cả các khía cạnh của hoạt động KTNB. Công ty cũng có thể lựa chọn 

sử dụng một Công ty tư vấn có đủ điều kiện để thực hiện đánh giá chất 

lượng hoạt động KTNB của mình.

Bước 7

Đánh giá và 

giám sát hoạt 

động KTNB
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Xây dựng và
phê duyệt
Quy chế

KTNB

4. 
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lược KTNB

6. 

Phê duyệt
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đánh giá
nguồn lực
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7. 

Đánh giá và
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hoạt động
KTNB



Tìm đến sự hỗ trợ chuyên 

nghiệp khi cần thiết
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KTNB không chỉ đơn thuần là đảm bảo 

tuân thủ, mà KTNB còn đóng một vai 

trò quan trọng trong một hệ thống 

quản trị tốt, đem lại kết quả kinh 

doanh khả quan cho doanh nghiệp. 

KTNB mang đến sự tin tưởng trong 

việc quản lý rủi ro, là cơ sở để đưa ra 

các quyết định quan trọng và là yếu tố 

giúp cải thiện hoạt động của doanh 

nghiệp.

Dịch vụ KTNB của chúng tôi sẽ cung 

cấp cho doanh nghiệp sự hỗ trợ độc 

lập và khách quan trong việc thiết kế, 

triển khai và vận hành các hoạt động 

kiểm soát của mình một cách hiệu quả 

nhất.

Rà soát kiểm

soát CNTT ở 

mức tổng quát và 
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