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                    TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 

So với các công trình nghiên cứu đã công bố, Luận án đã có một số kết luận mới (cho 

đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào đưa ra các nội dung này), cụ thể như sau: 

1. Hoàn thiện khung khổ lý luận về hoạt động kiểm soát nội bộ với các hoạt động cấu 

thành bao gồm: Kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ, tự kiểm tra nội bộ, giám sát nội bộ. 

 2. Chỉ ra các hạn chế chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ về 

sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài 

chính: (i) Chưa có bộ phận kiểm soát nội bộ độc lập với các bộ phận sử dụng ngân sách, tài 

sản nhà nước; (ii) Cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước kiêm 

nhiệm hoạt động kiểm soát nội bộ; (iii) Chưa có chế tài bắt buộc  trong tổng hợp kết quả, 

công khai hoạt động kiểm soát nội bộ. 

3. Đề ra phương hướng và giải pháp chủ yếu của Nhà nước về đổi mới hoạt động 

kiểm soát nội bộ đến năm 2025, cụ thể: 

3.1. Phương hướng: (i) Tăng cường nhận thức và xây dựng hệ thống lý luận về kiểm 

soát nội bộ; (ii) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động 

kiểm soát nội bộ; (iii) Tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động kiểm soát nội bộ trong các 

cơ quan hành chính, sự nghiệp. 

3.2. Giải pháp: (i) Hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về kiểm soát nội bộ; (ii) 

Xây dựng hê ̣thống chỉ số theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác sử dụng ngân sách, tài sản nhà 

nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp. 

4. Đề ra nhóm giải pháp của Bộ Tài chính để đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ tại 

các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính đến năm 2025: (1) Hoàn thiện Quy 

chế kiểm soát nội bộ; (ii) Xây dựng Sổ tay hoạt động kiểm soát nội bộ; (iii) Xây dựng mô 

hình bộ máy kiểm soát nội bộ; (iv) Công khai hoạt động kiểm soát nội bộ; (v) Hợp nhất cơ sở 

dữ liệu liên quan đến sử dụng ngân sách, tài sản, kiểm soát nội bộ... 

5. Điều kiện để thực hiện thành công các giải pháp: (i) Nhận thức mới về hoạt động 

kiểm soát nội bộ. (ii) Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Tuyên truyền, thiết lập bộ phận 

kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm 

soát nội bộ… (iii) Đối với Bộ Tài chính: Thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ độc lập, hợp 

nhất hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 -2020… 

                             Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015 

                         Xác nhận của Giáo viên                                      Nghiên cứu sinh 
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