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(1) The che hoa day du va toan diçn cac quan diem, chu truang, duong loi
cüa Dãng va Nba ntróc v phát trin Kim toán nhà nuc (KTNN); tuãn thu các
quy djnh ciia pháp lut, phii hçip v&i djnh huó'ng phát trin kinh t - xâ hi cüa d.t
nu&c; xay drng KTNN xüng dáng là co quan thirc hin kim toán vic quan 1,
sCr dung tài chInh, tài san cong có trách thim, uy tin, chuyên nghip và hin d.i.
(2) Bào dam tInh dOc l.p cüa hoat dng KTNN tuong xüng vâi vj trI, vai trô
là co quan do Qu6c hi thãnh l.p, boat dng dc 1.p và chi tuãn thu theo pháp 1ut,
thchin kim toán vic quãn li', s1r dung tài chInh, tài san công; gi vrng giá frj
cot loi Dc 1p - Liem ch.mh - Chuyen nghiep - Uy tm - Chat luqng, gop phan quan
tr9ng vào si phát trin n djnh, bn vQng, minh b.ch nn tài chInh quc gia, nang
cao hiu qua sü ding ngun 1irc dt nithc và phông, chng tham nhing, lang phi;
nãng cao trách nhim giài trmnh, Cong khai, minh bach, bào v pháp lu.t, sir hem
chinh, giCi v&ng nim tin cüa than dan cti vâi Dãng và Nba nuóc.
(3) Phát trin KTNN phü hcip vo'i diu kin thirc tin Vit Nam; dap ung yêu
cau h9l nhp phu hçip voi cac nguyen tac, thong Ic quoc te; la thanh vien co trach
nhim thi'ic day si,r phát triên lTnh virc kiêm toán cong trong khu vrc va trén the giâi.
4) Phát trin KTNN g&i vói cuc each mang cong nghip 1n thu tu, urng
dng cong ngh tiên tin, hin dai và cong ngh thông tin trong mci boat dung
cüa KTNN.
2. Mic tiêu tng quát
Phát trin KTNN là cong ci tr9ng yu, hfru hiu cüa Dãng và Nba nuâc
trong kim tra, kim soát vic quân 1, sCi dicing tài chInh, tài
công; nãng cao
trách nhim giãi trInh và dam bào tInh cong khai, minh bach cüa các co quan 5Cr
dig NSNN, phic vi hiu qua boat dng cüa Qu6c hOi, ChInh phü trongthc
hiçn chuc nang 1?P phap, giam sat, quan ly dieu hanh va quyet dnh cac van de
quan trç)ng cüa dat nuóc; ho trçi Hi dOng than dan, Uy ban nhãn dan dija phtrcmg
trong quãn l, diu hành, giáni sat và quy& djnh các v.n d& quan trcng cüa dja
phuo'ng; nâng cao nang 1c, hiu 1irc, hiu qua trong hoat dng kim toán thông
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qua üng dmg cong ngh thông tin và d.y mnh hqp tác qu6c t, bâo dam hoat
dng cong khai, minh bach, chuyên nghip, chfnh quy và trng buâc hin dai,
xirng dáng là co quan kim toan tài chInh, tai san cong Co trách nhim và uy tin,
dap ing dtrqc yeu cau cua Dang, Nha nuoc va than dan; gop phan quan trQng
nãng cao nàng lirc quãn 1, quãn tn tãi chInh, tâi san cong cüa Nba nuóc, phçic vi
phát trin kinh t - xA hi cCia d.t nuóc giai do?n 2021-2030.
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(1) Xay drng va hoan thien hç thong phap luat de ci the hoa Hien phap,
Lut KTNN và Lut sira di, b sung mOt s diu Lut KTNN cho phü hqp vói
b6i cãnh và xu hixàng mâi; hoàn thin dng bO h thng pháp 1ut, nhUng quy
djnh v t chüc và hoat dng cüa KTNN, gop phn thirc hin th.ng lqi ChMn
lucic phát trin kinh t - xà hi giai doan 2021-2030 cüa Vit Nam nói chung và
qua trInh hin dai hOa ngành kiêm toán, chuyên dôi
KTNN nói riêng; thông
qua hoat dung kim toán cüa KTNN thic d.y trách thim giái trinh, tInh cong
khai, minh bach cUa các c quan s d'ng NSNN và nh.n thurc cUa xä hi.
so a

(2) Phát triên to chic b may cüa KTNN chuyên nghip, chat luqng, hiu
lrc, hiu qua theo chü truclng chung cüa Dãng, Nhà nuâc; duy trI n djnh hoat
dung cac KTNN chuyên ngành, KTNN khu vrc; thirc hin nãng c.p Ban Tài
chinh thành Vi Tài chInh, náng cp Trixmg Dao tao và BM dung nghip vi
kiem toan thanh H9c vien Kiem toan khi dap img du cac dieu kiçn theo quy djnh;
di ten, b sung chüc nng, thim vi c'Cia Trung tam Tin hçc thành Trung tam
cong ngh thông tin và dr
nâng cao mirc d tr chà cüa các don vj sir nghip
cong 1p trong ngành trên mi hoat dng.
lieu;

(3) Xây dirng dOi ngü cOng chüc KTNN tinh gçn, dü v s krqng, dáp t'rng
c.0 v ch.t luçYng va có Ca cu hqp l. Biên ch cüa KTNN do Uy ban
Thuông vi Qu6c hi quy& djnh sau khi có kin cüa cp có th.m quy&n dam
bào phü hçp vài yêu c&u thrc hin thim vii và xu huOng phát trin trong tmg
thai kS', dn nAm 2030 ti da không qua 2.700 nguai. Sp xp b trI, scr ding di
ngü dra trén D an vj trI vic lam, tiêu chun, diu kin, nhim viii và yêu c.0
cOng vic thrc t; 100% kMm tOán viên nhà nithc, cong chüc trirc tip tham gia
hoat dung kim toán, lam cong tác k hoach, thng hcip, th.ni djnh báo cáo kim
toán, kim soát chit lucing kim toán, CO khâ nàng phãn tIch, tng hqp và dánh
giá chInh sáchkinh tvT mô, tuong xirng vâi
c&ucüa ngh nghip kim toán,
chuan mrc quoc te; nang cao hon nua chat krcing nguon nhan lc.
yeu

yeu
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(4) Phan dau giai don 2026- 2030 kiem toan thuang xuyen hang nam doi
vói quyt toán ngân sách nhà nuâc các b, co quan tiling uong Va quyêt toán ngãn
sách các tinh, thành ph trrc thuOc trung uong; tang cuông kim toán boat dng,
kim toán chuyên d& kim toán cong ngh thông tin, kim toán môi truang d.t
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t 1 khoãng 30% dn 40% s6 hrçng cac cuc kim toán hang näm; chü tr9ng
vic phát hin các so h& trong co ch& chInh sách, pháp Iut d kin nghj hoàn
thin; nâng cao cht 1ung các kt 1un, kin nghj kim toan, theo dôi, don dc
và có giâi pháp dê den nàm 2030 hâu hêt các kiên nghj kiêm toán thrçic thirc
hin; chuyn di ti'r quy trInh kim toán truyn thng sang quy trinh kim toán
s dra tren nn tang d& 1iu
vâi sir h trq cüa Cong ngh trI tu nhãn to mt
cách chü dng; thirc hin hoat dng "tin kim" vOi d%r an dau til trç)ng diem qu6c
gla, cac chutruong, chinh sach ion, cac chucmg trmh miic tieu quoc gla; nang cao
näng lc kiêm toán dáp 1mg yêu câu quãn 1, diêu hành cUa Chinh phü, yêu câu
giam sat cua Quoc h9i, H91 dong than dan cac cap.
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(5) Trong hçip tác quc t, l.y hi nh.p chuyên mon lam trçi cot, nhanh
chóng thu hçp khoãng cách, khâng dj.nh nng hrc chuyên mon cüa KTNN Vit
Nam trong khu virc và trên th giO phát trin ding thñ hçip tác song phuong và da
phuo'ng, trong do hçp tác da phucing nhm nãng cao hInh ãnh, vi th von cong d6ng
quc t thông qua vic chü dung tham gia, xây dig các quy tàc, chuân rnvc kim
toan chung; hqp tac song phuong nham tp trung phat then chieu sau, chia se kmh
nghim, cong ngh, nãng cao nàng hrc cüa KTNN; t chlrc thc hin mt s cuc
kim toán phi hqp, ci'r hoc tip nhn can bO tham gia thrc t.p kim toán, thc
hin dánh giá chéo gifta CC co quan kim toán t6i cao khu virc và th gióni.
(6) Hoàn thin môi trithng lam vic din tCr cüa KTNN theo hu&ng tIch hqp
Va chia sé dii iiu, tinh giãn các quy trInh boat dng ni b; cung cp khâ nng chi
dao diu hành và tra elm thông tin trên thit bj di dng, 1mg diing van phOng
khong gi.y ti; xay dirng ha tng d 1iu, h th6ng quãn trj dü
lóntp trung,
két nOi vOi các h thông co dC'r 1iu lien quan dê thu thp, 1mg ding các cong cii
phãn tIch, d báo dáp 1mg yêu cu quãn l, phát trin hoat dung kim toán trong
môi trithng s; dy mnh vic 1mg dung cong ngh s6, tiêu biu là cong ngh di
ian, trI tu than t.o, Cong cii xlr l ngôn ng t%r nhiên, k& n6i vn 4t trong
hoat dng kim toán và chi dao diu hành nQi b; thng cuàng sIr ding kt qua
cong ngh vin thám, kim djnh cht itrçrng, kim tra phn chIm, kt c.0 chiu
lc... khi th'irc hin hem toán; tao kêth giao tiép da chiêu gi&a KTNN vOi các
don vj &rçlc kim toán trên môi trithng mng; xây dimg Trung tam dCt 1iu elm
KTNN gn k& vói H th6ng giám sat tài cbInh, tài sãnquc gia, dua KTNN trà
thath cong ci quan tr9ng trong hoach dnh kinh te vi mo va xay d%rng chrnh sach
phát triên nén kinh tê ô Vit Nam; 1mg diving cOng ngh thông tin, k' thu.t sO
d cOng khai minh bach hoat dng kim toán và kt qua kim toán, dam bào an
toàn thông tin, an ninh mng theo quy djnh cIra pháp 1ut.
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(7) Hoàn thin dng b co sâ ha tng dáp 1mg hoat dung kim toán trong
môi truó'ng s6, thIch 1mg vói vic thng cuang cac cuc kiêm toán tai trçi sâ
KTNN; hin dai hóa và dOi mâi phuong tin truyên thông dé dáp 1mg vOi yêu cau
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•cüa thô'i dai; dy m?nh cong tác phi hçip vói các Ca quan, dcm vi d thng hiu qua
Ca
trong linh vrc thông tin tuyên tmyn; cty mnh nghiên ci'ru khoa h9c
xây drng chin Krçic, chinh sách phát trin KTNN và dir báo, djnh huó'ng nMng
vn dmth phát sinh; irng ding k& qua nghien c'Cru vao thc tin nhm tham gia
vao chmh sach kmh te vi mo cung thu hen ngh giai phap hoan thiçn bat cp cua
ch do chinh sách; hoàn thãnh xây dung các trii sO lam vic cüa các KTNN khu
vrc, Tnrcing Dao tao va Boi ducing nghiçp vi hem toan; phoi hqp ban hanh day du
các tiêu chun, djnh mirc si'r dung kinh phi, ngân sách phii hçip vOi tInh chat dc thu
cüa boat dng kMm ton va chüc trách, nhim viii cüa kim toán viên nhà nuOc.
4. Các tri.i ct phát trin
lam

so

Vê khuôn khô phdp 1j: Xây drng và hoàn thin h thông pháp 1u.t dê cii
th hóa Hin pháp, Lust KTNN và Lut si'ra cti, b sung mt s diu Lu.t KTNN
phii hçip bôi cãnh và xu huOng mOi; thông nhât, dông bO gita pháp 1u.t ye KTNN
vai hç thong phap luat, bao dam thiet che KTNN co dii nang 1irc, dap ung yeu cau
hem tra, giam
quãn 1,sir ding tài chInh, tâi san cong cüa Nhà nuOc; dáp üng
yeu cau cong cu9c doi mm, that la trong thai dai each mng cong nghicp lan this
tu, gan vai. h9l nhap quoc te ngay cang sau, rçng.
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Ve nguon nhan 1(rc: Nang cao Chat krqng toan diçn nguon than l%re, dam
bão dáp üng mi yêu câu, nhim vi trong tirng thOi ks', trong do t.p trung phát
then d91 ngu cong chuc, hem toaii vien nha nuoc du ye so hxqng, Co cau hcTp ly,
có ban linh chInh trj vftng yang, dao dirc ngh nghip trong sang, chuyên nghip,
tinh thông nghip viii chuyên môn, tuong xIrng von chun mrc quc t và dáp üng
yêu câu nhiêm vi mOi.
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Vê cong ngh: COng ngh dóng vai trO then chôt, thiêt l.p, djnh huOrng cho
qua trInh xây drng, hinh thãnh eác h th6ng nn tang quãn trj thông minE, gOp
phn dua KTNN tham gia tIch circ vào sr phát triên ciia nn kinh t s và thIch
rng linh hoat vOi sir thay di qua trInh chuyn di s6 trong tlxclng lai; tao nén
tang cho qua trInh chuyn d6i phuong pháp kim toán truyn thng sang phuong
pháp kim toán hin dai dira trên dü 1iu s& huOng t&i mOi truOng kim toán s
bâo mt và tIch hcip cao; üng d%ing cong ngh thông tin d minE bach, cong khai
hoat dng kiêm toán và kêt qua kiêm toán.
5. Ni dung Chin lirqc phát trin Kim toán nhà ntrO'c dn nàm 2030
•
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5.1. Ve hoan thzn co' so' phap ly cho to2 chwc va hoit dpng cua Kiem
toán nhà nu*
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(1) Hoan thiçn h thong phap luat de ci the hoa Hien phap, Luat KTNN va
Luat sisa doi, bo sung mçt so dieu Luat KTNN tuong xung vm v tn, vai tro cua
KTNN là co quan thirc hin kim toán vic quãn 1, sO ding tài chinh, tâi san Cong
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cüa Nha nuóc do Quc hOi thành l.p, boat
dc Ip và chi tuân theo pháp 1u.t;
phan drnh ro v tn, chiic nang cua KTNN vcn cac Co quan thanh tra, hem tra, giam
sat khác cUa Nba nuâc.
(2) Giai do?n 202 1-2025, KTNN phi hcrp vói các co quan Co lien quan
hoàn thin các vn bàn quy djnh cbi tit thi hành Luat sra di, b sung mt s
diu cüa Luat KTNN nhu: Ph6i hçip vói các co quan lien quan son thâo trInh
ban hành van bàn quy phm pháp luat quy djnh v xir phat vi pham hành chInh
trong linh vçrc KTNN; tp trung xay drng Va ban hành các vn bàn thuc thm
quyen cua Tong KTNN nhu quy dnh ye phong, chong tham nhung trong boat
dQng KTNN theo quy djnh cüa Luat PhOng, ch6ng tham nhUng; quy djnh v
kim tra, di chiu các hoat dng cO lien quan dn quán
sü dyng tâi chinh, tài
san cong cüa don vj thrçic kim toán; quy djnh vic truy
khai thác trên h
quc gia và dti 1iu din tCr ciXa don vj di.rçic kim toán; Quy
thng co sâ d
dinh v& khiu nai, th cáo, khii kin và x'ir 1 vi pham trong hoat dng KTNN...
Dng thOi, tip tçic hoàn thin các van bàn lien quan dn t chüc và hoat dng
cüa KTNN nhu: huâng dn phuong pháp tip c.n kim toán dira trên tr9ng yêu,
rüi ro theo 11mg lTnh vrc kim toán; th chüc, quân I boat dng kim toán; xay
d%mg danh mic bI mat nha nuâc trong lTnh virc KTNN; h th6ng các Quy trInh
kim toán, Chun mrc KTNN phü hçip vài thông l quc t& dáp ing yêu cu
kim toán trong môi truông k5 thuat s6, trong do tap trung rà soát h th6ng
Chu.n mrc KTNN dà ban hành, xây drng Cm nang kim toán, H'ithng dn
nghip vii kim toán cho 11mg linh vre.
lx',

cap,

lieu

(3)Giai d0an2026-2030, tip tiic rà soat va ph& hqp d xut sira di cac
luat co lien quan den to chixc va hoat d9ng cua KTNN de dam bao tmh thong
nht, dng b ciia h thng pháp luat và yeu Câu thirc tin; ràsoát, cap nhat va
hoan thiçn hç thong van ban thuçc tham quyen ban hanh cua Tong KTNN.
5.2. T4phdt trin h thóng tii chác b3
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(1) Xay d1rng cac de an tang cling, cung co nang lrc nham sap xep la'
các don vj trite thuOc; xây dmg b may tham muu hiu lye, hiu qua, chuyên
nghip; duy tn n djnh hoat dng các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vrc.
(2) Trong giai doan 2021-2025, xây dyng D an, trinh cp có thm quyn
quyt djnh vic nãng cp Ban Tài chInh hin nay dang tr%rc thuQc Van phông
KTNN thành Vçi Tài chInh, nãng c.p Trueing Bào to và Bi di.rO'ng nghip vii
kim toán thành Hoc viên Kiêm toán.
(3) Trong giai doan 2026-2030, tip t%ic hoàn thin, náng cao näng lye cüa
các don v tryc thuOc; phát trin các don vj sr nghip cong lap theo hithng nâng
cao mirc d ty chü, dáp irng cht'ic nng, nhim vii duqc giao; xây dmg Trung
trên co s& co CâU lai và b6 sung nhim vii
tam Cong ngh thông tin và d
5
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cho Trung tam Tin hçc de dap ung yeu cau phat trien cong ngh thong tin cua
KTNN trong qua trInh chuyn d6i ô Vit Nam.
so

..

A

5.3. Vephat trien nguon n/ian 1rc
(1) Phát trin dOi ngO cong chüc, kim toán viên nhà nuâc dIr v s lucrng,
có cci cu hqp 1; t.p trung kin toàn, s.p xp, dào tao và sIr diing ngun nhan
lirc dáp 1mg nhim vii d.t ra; trInh c.p có th.m quyn xem xét, b sung biên ch
phIr hqp dn nàm 2030 dáp 1mg yêu c.0 thim vi dixcrc giao, ti da không qua
2.700 nguYi.
(2) Xây dimng k hoach tao ngun can b, chui tr9ng tré hóa Va nâng cao
chit hmçing di ngu cOng chlrc, kim toán viên nhà nuàc dáp 1mg yêu cu cIra
cuOc each rnng cong nghip 1n thIr tu và hOi nhp quc t; sp xp, b6 trI, sIr
ding d9i ngu cong chuc, vien chuc, kiem toan vien nha nuoc can cu vao De an
A
A
A
A
v tn vice lam, tieu chuan, dieu kiçn, nhicm vçi va yeu cau cong viçc th%rc te
dng thii gAn vic danh giá trInh d, nàng l%re vói cong vic, vj tn dam thim
mOt each khách quan và cOng tam.
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(3) Dào t.o, bi duOng dOi ngü kim toán vien nha nuâc tip cn va 4n
dçing phi.rang pháp kim toán hin dai, k5 nng kim toán theo hithng chuyên
nghip, giói v nghip vi chuyên môn, có van hóa 1mg xlr, bàn linh chinh trj
vttng yang, nãng cao kin thlrc, trmnh d, k näng 1mg d%Jng cong ngh thông tin
áp di1ng trong hoat dng kim toãn; kt hqp dào tao, bi dung vâi quy hoach,
luân chuyn, diu dung, bit phái d rèn luyn cong chIme, kMm toán viên nha
rnróc trong boat dng thc tin.
(4) Xây drng di ngü kim toán viên nhà nuâc, cong chIme trrc tip tham
gia hoat dQng kim toán, cong chIme lam cong tác k hoach, tang hqp, thm djnh
báo cáo kim toán, kim soát .ch.t lucing kim toán, có kbâ näng phan tich, tng
hçrp
dánh giá chInh sách kinh t vi mô. HInh thành dOi ngü chuyên gia dAu
ngành theo tlrng linh vrc chuyên sau.
va

(5) Xây dmng hoàn thin h thng cci ch& ehInh sách i.ru tiên, c1c thIr phIr
hcrp d thu hlit ngun nhãn 1irc chit lucvng cao, dc bit là nhãn tâi chuyên gia
gioi th%rc hien nhicm vi hem toan.
va

5.4. V nâng cao chit lu'çrng kim toán
Vê náng lc kkm toán
(1) Nang cao nang lirc kim toán di vói quyt toán ngân sách nhà nuâc
các b, cci quan trung uong và quyt toán ngân sách dja phucing các tinh, thành
ph trirc thuc trung ucing. Trong do, dn nm 2025 ph&n du kim toán thuOng
xuyên h&ng nam khoãng 80%, cOn lai 20% kim toán t6i thi&i .2 nãm1l.n và dn
nãm 2030 ph.n du kim toán thu0ng xuyên hang näm dat 100% di
quyt
6
vo'i

toán ngân sách nhà nuâc các bO, cci quan tn.ing ucrng và quyt toán ngân sách
dja phucing các tinh, thãnh ph tric thuOc trung ucing.
f

A

A'

,

,

(2) Phat trien da d?ng hoa cac ni dung hem toan, tung buac tang cllong
•A
A
cac cuQc kiem toan hoat d9ng, hem toan chuyen de,
hem toan cong nghç thong
tin, kim toán môi truông và các ni dung, lTnh vijc kim toán mâi; phn du dn
nám 2025 th1rc hin kim toán các ni dung nay dt khoãng 30% Va dn n.m
2030 dt tu 40/o tro len so krçrng cac cuçc kiem toan hang nam. Ben cnh do,
nâng cao cht hrqng kim toán tài chInh, thay di cách thirc tip cn kim toán,
t chüc kim toán theo thông l quc t; tang cumg và phát huy han nCra tInh
dOc l.p cüa KTNN, bào dam ho.t dng cong khai, minh bach, chuyên nghip,
tirng buOc hin dai.
fl

A

t

A

'A

1

A

9

A

A

1

(3) Nâng cao chat hrçng kiêm toán, kiên ye d toán ngân sách nhà nuâc;
A
A
kp thai dua ra cac phan tich, y hen canh bao, tu van ngay tu khau 1p dir toan
phiic vi Quc hi, ChInh phü trong cong tác giám sat, quân 1, diu hành, dánh
giá nhUng kjch bàn ho.c dr báo có th xày ra trong trung và dài hn lien quail
den cac chu ky phat trien cua nen krnh te, vic tra nçi, cac chuong tnnh mvc tieu
quc gia và nhfrng cam kt khác nhu an sinh xã hi, trq cp huu trI, phông
chng thiên tai, bin di khI h.0 hay các ci s6c tài chInh; giiip Quc hOi có
nguôn thông tin tin c.y, dc lip, khách quan dê quyêt djnh dir toán ngãn sách
A
A
nha nuac, phan bo ngan sach trung trang, quyet dnh dau
tu d an, cong trrnh
quan trQng quôc gia.
A

S

r

A

I

A

I

9

1

I

•A

I

S

A

A

A

•

A

A

I

I

'I

A

9

I

A

1

S

9

(4) Dnh ky hem toan nçi cong quoc gia nham danh gia viçc quan ly, su ding
A
A
•
. cac nguon lc, cci cau, nçi dung, ti.nh chat cua cac nguon thu, nh.içm vii chi cung nhtr
dir báo, phân tIch v an toàn nq công, tmnh bn vUng cüa các nhn t tác dung trong
thu tir izu tien bo tn, su ding nguon lirc de phat trien kmh te dat nuac.
IS

A'

V hiu ly'c kiem

I

A

V

I

toán

(1) Tp trung cãi tin, di mâi, nâng cao chat luçing hot dng kim toán
nham dap ung yeu cau ngay cang cao cua Dang, Nha nuoc, Quoc hQ1, Chmh phu
nhãn dan, dc bit là vic không ngirng nâng cao cMt luçrng báo cáo kim
toán theo quy djth cita Lut KTNN.
va

(2) Kim toán cac chuyên d iOn d6i vOi vic quân l, dik hành ngãn
sach nha nuoc, nhung van de de phat smh tieu crc, tham nhung, lang phi, nhung
vn d quan tr9ng cüa dt rnrOc. KMn ngh hoànthin coch& chInh sách, cung
trung thrc, lqp thai, dap ung yeu cau quan ly va dieu
cap cac thong tin tin
hành c.üa ChInh phU; phiic vi tIch crc cho hot dQng cüa Qu6c hi v 1p pháp,
giám sat và quyt djnh các vn d& quan trQng cüa Mt nuOc.
cay,

7

(3) Dáp üng yêu cu ngày cãng cao trong cong tác kim tra, giám sat cüa
các c quan Dãng, dng thyi cung cp thông tin cho các co quan bâo v pháp 1ut
và các co quan khac cUa Nha nuâc trong vic thrc hin chüc nng nhim vii.
• A

•

A

(4) Tang cliong hem tra thrc hiçn ket 1un, hen ng1 kiem toan, ap ding
cong ngh thông tin d theo dOi My dü, lien tic cac kt 1un, kin nghj kim toán;
ap dung ch tài xü pht di von các hành vi vi phani Lut KTNN; phôi hçrp vài
cac Uy ban cüa Quc hOi t chüc mt s phiên giâi trmnh v k& qua kirn toán,
báo cáo kiêm toán tie th(ic day vic thirc hin hen nghj hem toán; phan dâu den
nm 2025 trên 90% kMn nghi kim toán và dn nAm 2030 hu ht các kin nghj
kim toán duac thut hin.
(5) Duy tn và phát trin mi quan h ph& hçip cüa các ben lien quan (cac
co quan k quy ch ph6i hcip, don vj ducic kiêm toãn, nguôi dan, các Co quan
kim toán t6i cao khu vrc và th giOi, cac t chüc quc t, các dun vj truyên
thong...) den hoat d9ng cua KTNN nham nang cao hiçu 1%rc hoat d9ng hem toan
va hiçu 1'çrc ket luan, kien ngh hem toan.
V hiu
kié'm toán
S

A

A

qua

(1) Không ngt'rng nâng cao chat Iuçing kMm toán, rut ngn thii gian kim
toán, si.'r d%ing tiêt kim, Co hiu qua các nguôn 1rc trong to chrc và hoat dung
KTNN; tang cithng áp d%ing các phucing pháp kim toán theo thông 1 quôc tê Va
cong ngh thông tin hin dai vào cong tác kim toán d tang Mn s luqng cac
cuoc kiêm toán tai tri s KTNN.
(2) Nâng cao nng lirc cong ngh thông tin cho dOi ngü kim toán viên
nha nuoc, dam bao 100/0 hem toan vien nha nuoc am hieu va van dvng thanh
thao Cong ngh thông tin trong hoat dung kim toán d chuyn quy trInh kim
toán truyn thng sang quy trmnh kim toán s dra trên nn tang d lieu 1&n va
trI tu nhãn tao, tao dOng 1%rc dt phá nâng cao hiu qua kim toán.
S

•

9

•

A

A

S

r

S

A

S

(3) Xây d%rng phuong an th chüc kim toán hng nàm khoa hçc và cht
ch, chü tr9ng kk hqp, lng ghép các cuc kim toán, diu hành hoat dng kim
toán theo huâng linh hoat, giãm thi&i s ln trin khai, kt 1un tai cüng mOt
dun vj di.rçxc kim toán; nâng cao cht lucmg cong tác khão sat l.p k hoach kim
toán và phân tIch, tng hqp kt qua kim toán; phi hçrp ch.t chê vOi các co
quan thanh tra, kim tra cüa Dãng và Nhà nuôc trong thc hin nhim vii
chuyén môn, nh&t là Cong tác xây dirng k hoach kim toán và trao di thông tin.
(4) Xây drng va hoàn thin My dü quy trInh, h so mu biu kim toán
theo huàng chuyên nghip, hin dai, cai cách thu tic hãnh chInh, trong do tp
trung: hoàn thin My du Hithng Mn phuong pháp tip cn kim toán dra trên
trQng yk, thi ro theo Chun mrc KTNN tirng lTnh vrc; hoàn thin quy tnInh kim
8

toán theo huóng phü hqp vâi Chu.n mrc KTNN, thông 1 qu6ct; sra di, b
sung hoan thiçn hç thong ho so, mau bieu kiem toan phu hqp voi Lut KTNN,
h thng Chun mrc KTNN, thirc tin hoat dng kim toán và tuclng thIch vâi
Lu.t Ngân sách nhà nuOc, Lut K toán.
(5) Chun hóa hot dung kim soát ch.t luçing kim toán, trong do tp
trung
d%rng Co ch& chInh sách, chü trQng dánh giá ch.t luqng doàn kim
toán, t kim toán và thành viên doàn kim toán lam co sà 1un chuyn, diu
dng, b nhim, nang luong, dánh giá cong chüc;
dirng quy djnh phân c&p
ye trach nhim cua cac cap lien quan den ket qua, hen ngh kiem toan.
xay

xay

(6) Nghiên cu kinh nghim nuic ngoài, la ch9n tip thu nhUng phuong
pháp kim toán mcci, tiên tin, hin dai, tang cithng thirc hin nhüng cuc kim
toán lien qu6c gia; trin khai dng bO các loai hInh kim toán g.n vâi vic üng
ding cong ngh thông tin và so hOa hoat dng kiêm toán.
.
,
A A
5.5. Ve hpi nhzp
va hp tac
quoc
te
(1) Duy trI và ti uu hóa lqi Ich các mi quan h hqp tác song phuong
hin cO, dông thii m& rOng quan h hçip tác vói các d6i tác song phuong mói;
dy manh trin khai, rà soát dánh giá vic thrc hin các cam k&, thOa thun
quc t, huàng toi k k& cac thOa thu.n hçrp tác vi mic tiêu tang clr&ng nang
lire cho các lTnh vurc tru tiên cüa KTNN.
,

'

.A

A

A

A

A

(2) Tiep t%lc la thanh vien co trach nhiçm trong vice xay drng va th%rc hiçn
A
cac cam ket, thoa thun da phuong; hoan thanh xuat sac val tro Chu tch To chuc
các Co quan Kiêm toán tôi cao Châu A den nam 2021 và thành viên Ban Diêu
hãnh dn nam 2024; 1mg dr Tng Thu k T chCrc các Co quan Kim toán thi cao
Châu A sau nam 2027 và dam nhim chlrc Chü tjch T chlrc các Co quan Kim
toán ti cao Dông Nam A sau nãm 2028; 1mg c1m vai trô kim toán viên dc 1p
cho các t chlrc quc t, d.c bit là Hip hi các Quc gia Dông Nam A cac t
chIme thuc Lien Hqp qu6c trong giai don 202 1-2030; 1mg elm vai trô chIt trI diu
phi d an, hoat dng nghien clam ci:ia T chIme các Co quan Kim toán ti cao
Châu A và T chlrc Quc t các Ca quan KMm toán ti cao sau nam 2025.
A

A

9

A

F

va

(3) ChIt dng dOng gOp sang kMn, khi tao din dan chuyên mon da
phtrong hoat dng djnh k' hang nam nhäm tiêp thu và c.p nht lien ti1c, có h
thngkin thlrc kinh nghirn kim toán cCta cac Co quan kim toán t6i cao khu
virc va the gioi; thuc day vice xay drng, tai co cau cac ban, thorn chuyen mon ma
KTNN Vit Nam là thành viên theo hithng chuyên nghip, tinh gçn
có trçng
dim, gn k& vOi cac chIt d
chtrang trInh nghj sr cIta Lien Hçrp quc.
Va

Va

va

A

F

A

A

A.

.

(4) Tang cuong thrc hiçn cac cuQe hem toan phoi hcip voi cac Co quan
kim toán ti cao trên th gió'i (kim toán chung hoc song song); dy mnh hoat
9

dung kim toán các chucmg trinh dr an ODA tai Via Nam, tr& thành Co quan
kim toán tin cy eüa cáo nhà tài trçi chInh thu Ngân hang th giâi, Ngãn hang
Phát trin châu A, Co quan Hçip the Quc t Nht Bàn, Co quan Hqp tao Quct
Han Quoc...; cixho.c tiep nhn can bç tham gia thirc tap hem toan, thrc hiçn
danh gia cheo giva cac co quan hem toan toi cao.
(5) Tng cung cong tác vn dng, nãng cao sir hiu bi& giüa KTNN và
cong dng các nhà tài trçi thông qua HQi nghj nhà tài trq do KTNN t chüc
thuOng nien, t.p trung cac thà tài trg truyn th6ng có m6i quan h mt thit vâi
KTNN; tIch circ trin khai hiu qua, khai thác thi da k& qua các chuong trmnh, dr
an do ntràc ngoái tài trçi phic vi các mic tiêu Chiên luçic ye: Hoàn thin the chê,
- A
.
•A
A
A
•
phat tnen hç thong to chuc b9 may; dao tao than lirc, d9l ngu hem toan vien nha
nuâc; xây dirng tài
hu&ng dan, cam nang kiêm toán theo chuãn quôc tê.
A

A

F

A

A

lieu

(6) Quan tam tói mt s6 lTnh vrc kim toán mâi ni thông qua vic barn
sat boat dông cüa Uy ban Giám sat cac van d mm fbi cua T chlrc Quc t cac
Co quan Kiem toan toi cao tham nam bat lqp thai thong tin va kwh nghiem hem
toán nhng vn d mâi ni toàn cu.
(7) Tang cithng dr cong chüc tham gia các khóa dào tao tai nuâc ngoài,
nht là d& vâi lTnh vrc kim toán mói dira trên các thOa thun song phuong và da
phuong; tn diing thi da cáo hOi nghj, hi tháo, tQa dam chuyên mon vói các co
quan kim toán t6i cao trong khu vçrc và th giói d tich iQy kinh nghim chuyên
môn, tip cn các tiêu chI, quy trIth, chu.n mirc, phuong pháp kim toán mâi mQt
each kip thOi nhm nâng cao nang l%rc cho di ngü kim toán viên nhà nuâc.
5.6. V phát triln cci
k/wa Iwc
Vphát trin cci

so'

so'

v(It ch&, thông tin tuyên truyn và nghiên cá'u

vçt chc't

(1)Bám sat djnh hirOng pháttrin KTNN trong giai don mâi, tp trung
thu tu, caltao tri so lam vic dap ung duçic thu cau ha tang trong tuong lai de
thng dan luqng các cuc hem toán tai trii s& KTNN, giâm dan thn gian kiêm
toán t?i don vj. Theo do, trii sâ KTNN phái thit lap ducic co s& ha t.ng hin dai
da trên nn tang cong ngh s d thich 1mg vó'i sr thay di elm phuong pháp
kiêm toán mOi, hin dai.
so

(2) Tang cuàng du tu trang thi& bj lam vic hin dai, phü hçip vói phucing
pháp thu thap bang chüng mOi, phuong pháp kim toán môi, dam bâo ding b,
tuong thich vâi Chin h.rçic; uu tiên phát trin ha t.ng s6 cüa KTNN, thc hin
qua trmnh s hóa, tIch hçip cac d&
lien quan dn tao lap, hinh thãnh kho
thlrc và các h thng co s& dr
trong h th6ng KTNN.
tri

lieu

lieu
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(3) Tip tiic di&u tu b6 sung phucmg tin dam bão tit kim, hiu qua, dat
djnh müc theo quy djnh, dáp irng thu c.0 hoat dng thc t; tüng buàc trang bj,
phãn giao phuong tin cho cac don vi trrc thuOc sir ding g&n vâi thu cuhoat
d9ng thrc tien nham tang cuong tmh chu d9ng, dQc lap va lmh hoat trong quan ly,
sir ding phuong tin trong các hoat dng, nh.t là trong hoat dng kim toán.
A

S

(4) Phoi hqp xay dimg va ban hanh cac tieu chuan, dnh muc su ding krnh
h
phi, ngan sach phu hqp vai trnh chat dac thu cua hoat d9ng kiem toan va chuc
trach, nhiçm vii cua kiem toan vien nha nuoc; dam bao krnh phi cho hot d9ng
kim toán, có ch d dai ng thich hqp cho cong chüc, viên chirc, kim toán
viên nhà nuâc;
d%rng phuong an b trI ngun kinh phI khoa h9c, hiu qua d
dam bâo ch dO tin lirong cho cong chüc, viên chi'rc, kim toán viên nhà rn.râc
và nhu cu boat dung thithng xuyên, dtc bit là trong 10 trInh câi cách tin lucing
theo Nghj quy& s6 27-NQ/TW ng-ày 2 1/5/2018 cüa Ban Chp hàth Trung uang.
F

F

A

F

S

A

F

7

F

A

F

P

A

F

7

A

S

F

7

A

9

F

7

S

F

F

A

xay

V thông tin tuyên truyen
(1) Tip tyc rà soát, k quy ch ph& hqp vói các cci quan lien quan thuOc
Quc h0i, các bQ, ngãnh, Thu&ng tnrc HOi dng nhãn dan, Uy ban nhãn dan cac
tith, thanh pho trrc thuçc trung hong; tang cuang viçc to chuc h91 thao, hçi ngh
Va t9a dam h&ng nàm vâi các co quan ph6i hcip.
A

F •

F

A

A

(2) Hang nam, phoi hçip vcn cac cci quan lien quan xay d%rng kjp thai, day
du ke hoach thong tm tuyen truyen ye cac boat d9ng cua KTNN mQt cach chi tiet,
My math han nüa hoat dng thông tin tuyên truyn v KTNN; tao diu kin d
các co quan báo chI thrc hin các chtrcing trInh, bài vit chuyên sâu v hoat dung
KTNN; tang cithng cong tác bi duong, t.p hun chuyên mon nghip vi v kim
toán cho phóng viên chuyên trách.
9

A

A

F

A

p

7

p

A

F

A

A

A

(3) Phat tnen Bao Kiem toan theo hucxng hiçn dai, chat luqng, hiu qua,
xüng thm là cci quan ngôn lun ciia KTNN; thng cuông irng d%Jng các k5' thut lôi
trong cuQc cách mng cong nghip lAn thr tu; lAy phuong thrc "Tôa son h0i ti, da
phuang tin" lam trung tam d thng t6c dO san xuAt, nâng cao chAt lucrng thông tin.
4) Phát trin Cng thông tin din t1r KTNN xirng tm vj trI dirn truy
cung cap thong tm chith thong cua KTNN tren moi trixong mang, tra thanh da
chi cung cap day du, kjp thai thong tm ye hoat d9ng cua KTNN, ket qua kiem
toán và các 11th vvc lien quan.
V nghiên czu khoa hQc
cap,

9

j

9

5

A

P

A

9

4

9

A

(1) DAy mnh nghiên cfru khoa hQc lam cci sâ d xây dirng chin luçrc,
chrnh sach phat trien KTNN; d bao, dth hucing nhung van de mcii phat sinh;
nghiên cüu phát trin cong ngh và 1rng dng Cong ngh thông tin trong hoat dng
kim toán; g&n hoat dng nghiên cüu khoa hpc vâi dào tao cong chcrc, viên chüc
11

3

4
3

nghiên cüu khoa bce vào th%rc tin kim toán nhm
KTNN; üng dung kt
tham gia vao xây drng chInh sách kinh t vi mô cing nhu kin nghj hoàn thin
•chrnh sach, che dQ.
qua

din t quan
(2) Xây drng và phát trin thu vin din tr, tao ngun d
tr9ng phic vi t& cong tác nghiên cüu khoa hçc; d.y manh üng dung k& qua cüa
cac cong trInh nghiên cüu vào thirc tin boat dung kim toán.
lieu

(3) Di mcci, nâng cao chat luqng ni dung, hInh thrc Tp chI Nghiên ci'ru
khoa hc kim toán có tmnh chuyên nganh, chuyên sâu, chInh thóng tr vj th cña
KTNN; ph.n d&u phát hành Tp chi Nghiên c'ru khoa hc kim toán din tir
Tap chI Nghien cüu khoa hc kim toán b.ng ting Anh.

va

(4) Tang cuxng ngun lrc tài chinh d.0 tu cho hoat dng nghiên elm khoa
hc ctng nhu ch d dâi ng d thu hlrt sir tham gia cüa các nhà khoa hoc, nhà
quãn 1, kim toán viên nhà nuâc có trmnh d, kinh nghim, tr do nãng cao cht
lucmg hoat dung nghien elm khoa hc theo huâng nghien elm, üng ding, chuyên
sau theo trng linh vrc lam cci s& trin khai các loai hInh, phucmg pháp và cong
ngh kiêm toán mâi theo huOng ngày cãng chuyên nghip và hin dai.
t

A

A

A

A

5.7. Ve phat men cong nghç thong tin va cong nghç cao
A

A

(1) Xây drng ha t.ng k thu.t phlric vi
trInh chuyn di s thông qua
xay dirng ha tng tp trung, tIch hçip, hin dai cüa KTNN. Tüng bithe nãng c.p,
chuyn di sang nn tang din toán dam may, hInh thành Trung tam diu bath xlr
l tp trung da nhim cüa KTNN.
qua

(2) Xây drng ha t.ng dr
thông qua vic s hóa, xây drng kho dü
tap trung, dong bç, thong that, chia Se, lien thong du hçu vrn cac lmh vre lien
quan, voi cac don vl di4rqc hem toan va cac to chuc co lien quan den hoat dcng
kiem toan de tao lap hç thong du hçu ion va kho tn thuc nganh hem toan, huong
dn th%rc hin kim toán s6, 1mg ding các cong ngh s6 cho hoat dng kim toán
và thrc hin cong khai, mirth bach boat dQng kim toán và kt qua kim toán.
lieu

A

A

F

.

F

•

F

A

A

lieu

A

A

A

F

4

'4

P

A

,,

P

'4

F

F

P

-

t •

A

4

A

A

. A

A

,

(3) Phát trin phn mm 1mg ding phiic vii các hoat dung elm KTNN; xây
dirng h thng, cOng ci báo cáo thng kê, phãn tIch và dr báo dira trên các cong
ngh d
ion, trI tu than tao, h trçl tI dng hóa và các h trg giüp tu vn, ra
quyt djnh cho hoat dng quãn l diu hành và trong tác nghip kim toán, tang
cuing sIr diing kt qua cong ngh vin thám, kim djnh ch.t lucing, kim tra
ph.n chim, kt cu chju hrc... trong qua trInh thrc hin hoat dng kim toán;
tip tic k thlra, phát trin và khai thác các 1mg diing dã và dang trin khai mOt
each hiu qua, lam tin d cho sr chuyn djch và hInh thãnh kim toán s6.
lieu

ye

(4) Bâo dam an toàn thông tin, an nith mng theo huOng tr9ng tam là bao
d
dng thM dam bào thun tin cho cong tác chuyên mon trong môi
lieu,
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truông kim ton din tCr, kim toán s6; trin khai các giài pháp, h th6ng giam
sat và dam bão an toàn thông tin, an ninh mng theo quy djnh cüa pháp 1ut.
(5) Hoàn thin co ch, chInh sách v cong ngh thông tin, dam bâo tInh
pháp 1 cüa môi trtthng d 1iu s, kim toán s; kin toãn can b chuyên trách
cong ngh thông tin thc sr giôi cho don vj chuyên trách cong ngh thông tin
S
S
S a.
p.
t
cung nhu cac don v trrc thuçc KTNN; dao tao ky nang lam chu cong nghç so, ky
nàng i'xng dung cong ngh thông tin và thãnh tru cách mng cong ngh 1.n thi tr
vào hoat dng kim toán cho di ngi kim toán viên nhà nuâc.
6. Giâi pháp thic hin
(1) Tang cithng sr lành do, chi dao cüa Dàng, Nba nuâc, Quc hi và
Chinh phü d trin khai thc hin Chin krçic darn bâo khoa h9c, hiuquã; nãng
cao quyet tam chrnh trl trong lanh dao, clii. dao cua cap uy dang cac cap KTNN.
rs
I. S
•A
9.
r
•A
S
S
Vice trien khai Chien hxçrc phai barn sat nhiçm vi mcn, gan vm tmh hmh va boi
cãnh ci th; cha dung phi hçip cht ch vói b, ban, ngãnh trin khai Chin krçc
gn vâi trng ni dung, thii kS' và chun bj các diu kin co so 4t cht c.n thi&
bào dam thrc hin Chin hrcic. Xây drng và t cht'rc thrc hin K hoach trin
khai thi hành Chin krcic phát trin KTNN dn näm 2030 (giai doan 2021-2030).
(2) Tip tiic xây drng và hoàn thin h thng vn ban pháp Iut thong xüng
vOi chüc näng, nhim vii duçic giao, trong do t3p trung xây d%rng và hoàn thin các
vn ban quy djnh chi tit thi hành Lut sira di, b sung mt s6 diu cüa Lu.t KTNN
näm 2015; nghiên cüu dxu.t si~a d6i Lu.t KTNN cho phü hp vói tInh hIrih mOi và
dam bao tmh dong bç, thong that gnla Luat KTNN voi cac luat co lien quan.
(3) Xây drng các d an kin toàn t chüc bO may; phát trin ngun nh.n
lrc cüa KTNN, trong do nghiên cifru co câu lai, sap xêp, nãng cap, bô sung them
ch'Crc nng, nhim vii cho các don vj trijc thuc theo huOng tinh gçn, chuyên sâu,
d bâo nguyen tc mt don vj CO th thirc hin nhi&u thim viii, mQt thim vi
cM do mt don vj chiu trách nhim chü tn; phán c.p rO chrc nang, nhim vii,
minh bach hóa hoat dOng câ v phm vi và thOi gian tao sir chü dng trong thirc
hin thirn vi; phát tnin di ngü cong churc, viên chCrc, kim toán viên thà nuOc
dü v s luqng, có co c.0 hçip l, phü hcip vOi chü truong cüa Dãng và Nba nuOc.
(4) T chüc cac hOi thão khoa h9c c.p b, d xu.tcác giâi pháp nãng cao
chat luçing kiern toan toan dien tren ca ba mat nang lc, hiçu lrc va hiçu qua, dac
bit là vic náng cao hiu qua cong tác chi dao, diu hành, dy mnh cãi cách
hành chinh, di mOi phuong pháp và each thirc t chirc thc hin kim toán vOi
trng giài pháp cii th.
-

9

p.

A

fl•

A

I

A

P.

(5) Lanh dao, chi dao sat sao doi voi hoat dçng hQ1 nhap, hcTp tac quoc te
cüa KTNN; dóng gop sang kin, khOi tao mt din dan chuyên mon da phucing;
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thüc d.y vic xây drng, tái co cu các ban, nhóm chuyên mon ma KTNN Vit
Namlàthànhviên.
drng va th%rc hin cac d an chi ti& thuOc Chin luçic
(6) Trin khai
phát trin Va kin trác tng th cong ngh thông tin cüa KTNN giai do?n 20192025 vâ tam nhIn den nm 2030 dâ ban hãnh.
xay

(7) Xây drng d an hin dai hóa co s& ha tng cüa KTNN d tuong thIch
vOi nhu cu ha tng cOng ngh s6, tang dn s6 luqng các cuOc kim toán tai trii sâ
KTNN, cong khai minh bach hoat dngkim toán và k& qua kim toán.
7. T chfrc thtrc hiên

7.1. ChInk phã
Chi do cáo bO, ngành lien quan phi hçip chit ch vói KTNN va cac co
quan cüa Quc h01 trong vic thrc hin Chin luçic.
A
7.2. Cac co quan cua Quoc
h9i

A.

Nghiên ciru, chi dao và ph& hqp
các co quan có lien quan hoan thin cac
van ban pháp 1 dam báo cho KTNN thrc hin dy dü chirc nang, nhim vi theo
quy djnh cüa HMn pháp; hoàn thin cáo quy djnh lien quan
th chüc và hoat
dng cüa KTNN nh'im dam Mo sr thang nht, dang bO trong h thang các van ban
1ut duói 1u.t; chi dao, giám sat, ph& hcip theo dôi vic thrc hiOn Chian luqc.
7.3. Kim loan nhà ntthc
voi

dan

va

va

Can cir vào Chian 1uçc, KTNN xây dirng ka hoach thrc hin Chian 1uçic
cii tha hóa thanh cácnhimv'gi, chucing trInh chi tiatvai 10 trIrth vá diau kin
thrc hiçn ci the. Chu dçng phoi hçip vcn cac co quan co lien quan th'çrc hiçn day
dii, kjp than cáo n0i dung cCta Chian krçc. Djnh k) rà soát, báo cáo Uy ban
Thithng vi Qu6c h0i va kat qua thc hin và da xut diu chinh, b sung cáo n0i
dung ciia Chian luçc./.
TM. UY BArJJI!YNG VJ QUOC HOI
!"C 1'ICH
1I

Thi Kim Ngân
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