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PHỤ LỤC 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG 
 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, 

trách nhiệm của kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong (sau đây 

gọi tắt là "Công ty") và mối quan hệ với các bộ phận khác bao gồm cả phạm vi và 

cách thức cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán; trong đó có các yêu cầu về tính độc 

lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm 

bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan khác. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng cho tất cả thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty và 

các tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ 

trong phạm vi toàn doanh nghiệp bao gồm cả trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại 

diện. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Kiểm toán nội bộ: Là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và 

tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ. 

2. Người làm công tác kiểm toán nội bộ: Là người thực hiện công tác kiểm toán nội 

bộ của Công ty. 

3. Người phụ trách kiểm toán nội bộ: Là người được cấp có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật hoặc theo quy định của đơn vị giao phụ trách công tác kiểm toán 

nội bộ của đơn vị. 

4. Ban kiểm toán: Là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 

quy định tại Luật doanh nghiệp. 

5. Người có liên quan của người làm công tác kiểm toán nội bộ: Là bố đẻ, mẹ đẻ, bố 

nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu. 
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Điều 4. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ 

Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các 

đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các kiến nghị về các nội dung sau đây: 

a) Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập và vận hành một cách 

phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty; 

b) Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đảm bảo tính hiệu 

quả và có hiệu suất cao; 

c) Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công 

tác mà Công ty đạt được. 

Điều 5. Vị trí của kiểm toán nội bộ 

1. Ban kiểm toán nội do Hội đồng quản trị thành lập và Hội đồng quản trị trực tiếp 

quản lý. 

2. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ sẽ báo cáo các vấn đề về chuyên môn cho Hội đồng 

quản trị và báo cáo về mặt thũ tục hành chính như thông báo lịch kiểm toán, kiểm 

tra, thanh tra thuế, các vấn đề về đi lại, công tác phí, ... cho Giám đốc công ty. 

3. Trưởng kiểm toán nội bộ có quyền báo cáo và trao đổi trực tiếp với Hội đồng quản 

trị khi cần thiết. 

4. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ sẽ định kỳ báo cáo cho Hội đồng quản trị về mục 

đích, quyền hạn và trách nhiệm, cũng như hiệu suất của bộ phận kiểm toán nội bộ 

liên quan đến kế hoạch của bộ phận. Báo cáo cũng bao gồm các vấn đề rủi ro và 

kiểm soát đáng kể, rủi ro gian lận, vấn đề quản trị và các vấn đề khác cần thiết hoặc 

theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị. 

Điều 6. Phạm vi của kiểm toán nội bộ 

1. Kiểm toán nội bộ bao gồm hoạt động đưa ra đảm bảo và tư vấn độc lập, khách 

quan được thiết kế nhằm tạo thêm giá trị và hoàn thiện các hoạt động của Công 

ty. Kiểm toán nội bộ giúp cho Công ty 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, quy trình kiểm soát và quản trị. 

2. Phạm vi kiểm toán nội bộ bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc kiểm tra và đánh 

giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ cũng như 

chất lượng hiệu suất trong việc thực thi trách nhiệm được giao và đưa ra các kiến 

nghị hoàn thiện để đạt được mục tiêu và mục đích của Công ty. 

3. Phạm vi của kiểm toán nội bộ bao gồm: 

a) Đưa ra đảm bảo thông qua việc kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của 

quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp nhằm giúp Công ty đạt được 

các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tuân thủ và tài chính: 

a.1). Theo dõi và đánh giá các quy trình quản trị. 

a.2). Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro của Công ty. 
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a.3). Đánh giá rủi ro liên quan đến việc đạt được các mục tiêu chiến lược của Công 

ty. 

a.4). Đánh giá các hệ thống được thiết lập để đảm bảo tuân thủ các chính sách, kế 

hoạch, thủ tục, luật pháp, chế độ tài chính, kế toán và quy định có thể có tác động 

đáng kể đến Công ty. 

a.5). Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của 

báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt. 

a.6). Đánh giá các phương tiện bảo vệ tài sản và xác minh sự hiện hữu của các tài 

sản đó khi cần. 

a.7). Báo cáo các rủi ro đáng kể và các vấn đề kiểm soát bao gồm rủi ro gian lận, 

vấn đề quản trị và các vấn đề khác cần thiết hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc và 

Hội đồng quản trị. 

b) Đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị dựa trên đánh giá dữ liệu và các 

quy trình của Công ty: 

b.1). Đánh giá độ tin cậy và tính toàn vẹn của hệ thống thông tin quản lý và các 

phương tiện được sử dụng để xác định, đo lường, phân loại và báo cáo thông tin đó. 

b.2). Phân tích các hoạt động hoặc chương trình để xác định kết quả có phù hợp với 

mục tiêu và mục đích đã thiết lập không. 

b.3). Đánh giá các hoạt động hoặc chương trình có được thực hiện theo kế hoạch 

không. 

b.4). Đánh giá hiệu quả và hiệu suất sử dụng các nguồn lực. 

c) Đưa ra các tư vấn, kiến nghị một cách độc lập khách quan: Thực hiện các hoạt 

động tư vấn liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù 

hợp với Công ty. 

d) Thực hiện kiểm toán trước: được thực hiện trước khi diễn ra việc thực hiện các 

dự án, chương trình kế hoạch hoạt động của bộ phận được kiểm toán, nhằm đánh giá 

độ tin cậy của các thông tin, tài liệu, tính kinh tế, tính khả thi và hiệu quả của dự án, 

chương trình, kế hoạch hoạt động; giúp các cấp quản lý có được những thông tin tin 

cậy để đưa ra các quyết định. 

e) Thực hiện kiểm toán đồng thời: được thực hiện trong khi việc thực hiện các dự 

án, chương trình kế hoạch hoạt động của bộ phận được kiểm toán đang diễn ra, nhằm 

đánh giá tiến độ, chất lượng quá trình thực hiện hoạt động; phát hiện và kiến nghị 
kịp thời các biện pháp sửa chữa những sai lệch, thiếu sót, yếu kém trong quá trình 

thực hiện dự án, chương trình, kế hoạch hoạt động, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất 

các mục tiêu của dự án, kế hoạch của bộ phận được kiểm toán. 

f) Thực hiện kiểm toán sau: được thực hiện sau khi việc thực hiện dự án, chương 

trình, kế hoạch hoạt động của bộ phận/đơn vị được kiểm toán đã hoàn thành, nhằm 

thực hiện các nội dung, mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và 

kiểm toán hoạt động đối với hoạt động của bộ phận được kiểm toán. 
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g) Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm 

toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

h) Báo cáo định kỳ về mục đích, quyền hạn, trách nhiệm và hiệu suất của bộ phận 

kiểm toán nội bộ liên quan đến kế hoạch của bộ phận. 

i) Kiểm tra và đánh giá các hoạt động cụ thể theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Hội 

đồng quản trị. 

k) Tùy thuộc vào đối tượng kiểm toán, khi lập kế hoạch kiểm toán nội bộ có thể kết 

hợp cả kiểm toán trước, kiểm toán đồng thời và kiểm toán sau. 

Điều 7. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ 

1. Tính độc lập: 

a) Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công 

việc thuộc đối tượng của kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ không chịu bất cứ sự 

can thiệp nào trong khi thực hiện nhiệm vụ báo cáo và đánh giá. 

b) Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được tham gia kiểm toán các hoạt 

động và các bộ phận/đơn vị mà người làm công tác kiểm toán nội bộ đó chịu trách 

nhiệm thực hiện hoạt động hoặc quản lý bộ phận/đơn vị đó trong vòng 03 năm gần 

nhất. 

c) Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được tham gia kiểm toán các hoạt 

động và các bộ phận/đơn vị mà người có liên quan của người làm công tác kiểm toán 

nội bộ chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động hoặc quản lý bộ phận/đơn vị đó. 

2. Tính khách quan: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo khách quan, 

chính xác, trung thực, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của kiểm toán 

nội bộ. 

3. Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm toán 

nội bộ. 

Điều 8. Chuẩn mực chuyên môn 

1. Ban kiểm toán nội bộ phải tuân thủ các quy định pháp luật về kiểm toán nội bộ, 

Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp do cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền ban hành hoặc công bố. 

2. Ngoài ra, Ban kiểm toán nội bộ sẽ tuân thủ các chính sách và thủ tục liên quan 

của Công ty về kiểm toán nội bộ, bao gồm cả quy trình kiểm toán nội bộ đã 

được Công ty phê duyệt và ban hành. 

Điều 9. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ 

1. Tính chính trực: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải thực hiện các công 

việc chuyên môn với sự trung thực, tính thận trọng và tinh thần trách nhiệm; tuân 

thủ các quy định pháp luật và công bố các thông tin cần thiết theo yêu cầu của pháp 

luật và yêu cầu chuyên môn của kiểm toán nội bộ; không tham gia các hoạt động phi 

pháp làm tổn hại đến uy tín của Công ty. 



QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ AAM 2022 Trang  5 

2. Tính khách quan: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải thể hiện mức độ cao 

nhất về tính khách quan chuyên môn trong việc thu thập, đánh giá và trao đổi thông 

tin về các hoạt động và quy trình được kiểm toán. Người làm công tác kiểm toán nội 

bộ được đưa ra các đánh giá khách quan về tất cả các tình huống liên quan và không 

bị ảnh hưởng chi phối từ các lợi ích cá nhân hoặc từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các 

xét đoán và kết luận. 

3. Năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Người làm công tác kiểm toán nội bộ 

áp dụng các kiến thức, các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong công tác kiểm 

toán nội bộ. Đồng thời hành động một cách thận trọng, phù hợp với các chuẩn mực 

chuyên môn và kỹ thuật được áp dụng. 

4. Tính bảo mật: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải tôn trọng các giá trị và 

quyền sở hữu của các thông tin được cung cấp và không tiết lộ các thông tin này nếu 

không được phép của các cấp có thẩm quyền trừ khi việc tiết lộ thông tin thuộc trách 

nhiệm chuyên môn hoặc theo yêu cầu của luật pháp. 

5. Tư cách nghề nghiệp: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải tuân thủ pháp 

luật và các quy định có liên quan, tránh bất kỳ hành động nào làm giảm uy tín nghề 

nghiệp. 

6. Người phụ trách kiểm toán nội bộ phải có biện pháp theo dõi, đánh giá, quản lý 

nhằm đảm bảo người làm công tác kiểm toán nội bộ tuân thủ nguyên tắc đạo đức 

nghề nghiệp kiểm toán nội bộ. 

Điều 10. Năng lực chuyên môn của kiểm toán nội bộ 

1. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ xem xét quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động 

kiểm toán cũng như công việc kiểm toán để trình Hội đồng quản trị quyết định nguồn 

lực cần thiết cho bộ phận kiểm toán nội bộ. Trưởng Ban kiểm toán thiết lập các tiêu 

chuẩn phù hợp để tuyển dụng người làm công tác kiểm toán nội bộ. 

2. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ cần phải có trình độ học vấn/chuyên môn liên quan 

và kinh nghiệm kiểm toán đầy đủ. Người phụ trách kiểm toán nội bộ cũng cần có 

kiến thức chuyên sâu về hoạt động kinh doanh và các kỹ năng liên quan khác. 

3. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ cần đánh giá về kỹ năng và kiến thức của bộ phận 

kiểm toán nội bộ cho việc thực hiện kiểm toán quy trình một cách hiệu quả. Trường 

hợp cần thiết có thể yêu cầu sử dụng chuyên gia/tư vấn bên ngoài. Trưởng Ban kiểm 

toán nội bộ chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ liên quan đến kết quả 

của chuyên gia/tư vấn. 

4. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán của người 

làm công tác kiểm toán nội bộ. Người phụ trách kiểm toán nội bộ cần đảm bảo rằng 

các mục tiêu kiểm toán nêu trong kế hoạch kiểm toán được phê duyệt đã đạt được. 

Người phụ trách kiểm toán nội bộ nên thiết lập kế hoạch chi tiết hợp lý để hoàn thành 

mỗi cuộc kiểm toán (kể từ khi bắt đầu thực hiện đến khi ban hành báo cáo kiểm toán) 

sau khi xem xét tính chất và sự phức tạp của cuộc kiểm toán. 

5. Người làm công tác kiểm toán nội bộ cần được đào tạo các kiến thức cần thiết để 

thực hiện công việc kiểm toán. Việc đào tạo cần được duy trì thường xuyên để tất cả 
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các cấp người làm công tác kiểm toán nội bộ có thể theo kịp sự phát triển của ngành 

và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Người phụ trách kiểm toán nội bộ cần đảm bảo 

rằng người làm công tác kiểm toán nội bộ được đào tạo thông qua công việc phù 

hợp. 

Điều 11. Quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ 

1. Được chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt. 

2. Được trang bị nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc theo kế hoạch được phê 

duyệt. 

3. Được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho 

hoạt động kiểm toán nội bộ. 

4. Được tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm 

toán nội bộ. 

5. Được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của đơn vị về các vấn đề liên 

quan đến nội dung kiểm toán. 

6. Được nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị và các bộ phận 

chức năng khác có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ. 

7. Được tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy 

định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty. 

8. Được giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn 

thiện của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã 

ghi nhận và có kiến nghị. 

9. Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận/đơn vị được kiểm 

toán. 

10. Được đào tạo để nâng cao năng lực cho người làm công tác kiểm toán nội bộ 

trong bộ phận kiểm toán nội bộ. 

11. Tất cả cán bộ, nhân viên và các cấp quản lý trong Công ty có trách nhiệm cung 

cấp hồ sơ, giải trình và phối hợp đầy đủ, kịp thời, hỗ trợ bộ phận kiểm toán nội bộ 

trong việc thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình. 

Điều 12. Trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ 

1. Phải bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Quy 

chế của Công ty. 

2. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, 

về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ. 

3. Phải kịp thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm 

toán của các bộ phận/đơn vị thuộc, trực thuộc Công ty. 

4. Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho 

người làm công tác kiểm toán nội bộ. 
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5. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ 

của Công ty. 

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ 

1. Trách nhiệm: 

a) Thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt; 

b) Xác định các thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các 

mục tiêu kiểm toán; 

c) Căn cứ vào các phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả 

kiểm toán một cách độc lập, khách quan; 

d) Lưu các thông tin liên quan để hỗ trợ các kết luận và đưa ra kết quả kiểm toán; 

đ) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán được giao thực hiện; 

e) Bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật; 

g) Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; 

h) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ 

của Công ty. 

2. Quyền hạn: 

a) Trong khi thực hiện kiểm toán có quyền độc lập trong việc nhận xét, đánh giá, kết 

luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán; 

b) Có quyền yêu cầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài 

liệu, thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán; 

c) Bảo lưu ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân công; 

d) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán 

nội bộ của Công ty. 

Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn của người phụ trách kiểm toán nội bộ 

1. Trách nhiệm: 

a) Quản lý và điều hành bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định; 

b) Đảm bảo nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ được đào tạo thường xuyên, có 

đủ trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ; 

c) Thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực của 

kiểm toán nội bộ; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị khi phát hiện các vấn đề yếu kém, tồn tại của hệ thống 

kiểm soát nội bộ; 

đ) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện; 

e) Bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật; 

g) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Quy chế kiểm toán nội bộ 

của Công ty. 
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2. Quyền hạn: 

a) Đề xuất với Hội đồng quản trị ban hành quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ và 

các phương pháp nghiệp vụ kiểm toán nội bộ; 

b) Được đề nghị trưng tập người ở các bộ phận khác của đơn vị; được đề xuất thuê 

chuyên gia, tư vấn để thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ, để tham gia các cuộc kiểm 

toán nội bộ khi cần với điều kiện đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ; 

c) Dự các cuộc họp theo quy định nội bộ của đơn vị và quy định của pháp luật; 

d) Trong khi thực hiện kiểm toán có quyền độc lập trong việc nhận xét, đánh giá, kết 

luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán; 

đ) Có quyền yêu cầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài 

liệu, thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán; 

e) Bảo lưu ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm toán; 

g) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế về kiểm 

toán nội bộ của Công ty. 

Điều 15. Tính độc lập và khách quan của kiểm toán nội bộ 

1. Bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ không bị can thiệp bởi bất kỳ yếu tố nào trong tổ 

chức, bao gồm các vấn đề về lựa chọn kiểm toán, phạm vi, thủ tục, tần suất, thời 

gian hoặc nội dung báo cáo để cho phép duy trì thái độ tinh thần độc lập và khách 

quan cần thiết. 

2. Người làm công tác kiểm toán nội bộ không có trách nhiệm hoặc quyền hạn hoạt 

động trực tiếp đối với bất kỳ hoạt động nào được kiểm toán. Theo đó, người làm 

công tác kiểm toán nội bộ sẽ không thực hiện kiểm soát nội bộ, xây dựng quy trình, 

cài đặt hệ thống, chuẩn bị hồ sơ hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác có thể 

làm giảm xét đoán của người làm công tác kiểm toán nội bộ. 

3. Người làm công tác kiểm toán nội bộ sẽ thể hiện mức độ khách quan chuyên 

nghiệp cao nhất trong việc thu thập, đánh giá và truyền đạt thông tin về hoạt động 

hoặc quy trình được kiểm tra. Người làm công tác kiểm toán nội bộ sẽ đánh giá cân 

bằng tất cả các tình huống có liên quan và không bị ảnh hưởng bởi lợi ích của họ 

hoặc những người khác trong việc đưa ra các xét đoán. 

4. Hàng năm, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ sẽ cam kết, xác nhận với Hội đồng quản 

trị về tính độc lập của tổ chức đối với bộ phận kiểm toán nội bộ. 
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CHƯƠNG II 

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

 

Điều 16. Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ 

Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ là phương pháp kiểm toán “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. 

Điều 17. Kế hoạch kiểm toán nội bộ 

1. Hàng năm, trước ngày 31 tháng 12, Ban kiểm toán nội bộ sẽ trình Hội đồng quản 

trị kế hoạch kiểm toán nội bộ để xem xét và phê. 

2. Kế hoạch kiểm toán nội bộ sẽ bao gồm phạm vi kiểm toán, đối tượng kiểm toán, 

các mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, niên độ kiểm toán, thời gian kiểm toán, 

lịch trình làm việc, cũng như các yêu cầu về ngân sách và nguồn lực cho năm tài 

chính/năm dương lịch tiếp theo. 

3. Kế hoạch kiểm toán nội bộ sẽ được xây dựng dựa trên sự ưu tiên của kiểm toán 

bằng phương pháp định hướng theo rủi ro, có xem xét đến các ý kiến đóng góp của 

Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ phải đánh giá rủi 

ro toàn diện các hoạt động, các quy trình nghiệp vụ, các đơn vị/bộ phận để lập kế 

hoạch kiểm toán nội bộ. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ sẽ xem xét và điều chỉnh kế 

hoạch nếu cần, để đáp ứng với những thay đổi trong kinh doanh, rủi ro, hoạt động, 

chương trình, hệ thống và kiểm soát của Công ty. Bất kỳ điều chỉnh đáng kể nào từ 

kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt sẽ được thông báo cho Ban Giám đốc, 

Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo hoạt động định kỳ. 

4. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm phải được phê duyệt trong thời hạn 30 (ba 

mươi) ngày kể từ ngày Trưởng Ban kiểm toán nội bộ trình lên Hội đồng quản trị. 

5. Kế hoạch kiểm toán nội bộ phải được gửi cho Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị 
trong thời hạn 03 (ba) ngày, kể từ ngày được phê duyệt. 

Điều 18. Quy trình kiểm toán nội bộ 

Trưởng Ban kiểm toán nội bộ xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ chi tiết phù hợp 

với đặc thù hoạt động của Công ty, tham vấn ý kiến của Giám đốc trước khi trình 

Hội đồng quản trị ban hành. 

Điều 19. Báo cáo kiểm toán và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán 

1. Báo cáo từng cuộc kiểm toán nội bộ: 

a) Báo cáo từng cuộc kiểm toán nội bộ do Trưởng Ban kiểm toán nội bộ chịu trách 

nhiệm lập, trình Hội đồng Quản trị trong thời hạn tối đa 30 (ba mươi) ngày sau khi 

hoàn thành cuộc kiểm toán. Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của Trưởng Ban kiểm 

toán. 
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b) Báo cáo kiểm toán phải trình bày rõ: nội dung kiểm toán, phạm vi kiểm toán; 

những đánh giá, kết luận về nội dung đã được kiểm toán và cơ sở đưa ra các ý kiến 

này; các yếu kém, tồn tại, các sai sót, vi phạm, kiến nghị các biện pháp sửa chữa, 

khắc phục sai sót và xử lý vi phạm; đề xuất các biện pháp hợp lý hóa, cải tiến quy 

trình nghiệp vụ; hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro, cơ cấu tổ chức của Công ty (nếu 

có). 

c) Báo cáo kiểm toán phải có ý kiến của ban lãnh đạo bộ phận/đơn vị được kiểm 

toán. Trong trường hợp bộ phận/đơn vị được kiểm toán không thống nhất với kết 

quả kiểm toán, báo cáo kiểm toán nội bộ cần nêu rõ ý kiến không thống nhất của bộ 

phận/đơn vị được kiểm toán và lý do. 

d) Báo cáo kiểm toán nội bộ sau khi hoàn thành được gửi cho Hội đồng quản trị, 
Giám đốc, bộ phận/đơn vị được kiểm toán và các bộ phận có liên quan. 

2. Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm: 

a) Muộn nhất là 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Trưởng Ban 

kiểm toán nội bộ phải gửi báo cáo kiểm toán hàng năm cho Hội đồng quản trị và các 

bộ phận có liên quan. 

b) Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm tối thiểu gồm các nội dung sau: 

- Kế hoạch kiểm toán đề ra; công việc kiểm toán đã được thực hiện; 

- Tồn tại, sai phạm lớn được phát hiện; biện pháp mà kiểm toán nội bộ kiến nghị; 

- Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến hoạt động được kiểm toán và 

đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ; 

- Tình hình thực hiện các biện pháp, kiến nghị, đề xuất của kiểm toán nội bộ; 

- Tự đánh giá về thành quả kiểm toán nội bộ đã đạt được và các hướng phát triển 

trong tương lai. 

c) Báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm phải có chữ ký của người phụ trách kiểm toán 

nội bộ. 

3. Báo cáo bất thường: 

Trường hợp phát hiện các sai phạm nghiêm trọng hoặc khi nhận thấy có nguy cơ rủi 

ro cao có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Công ty, bộ phận kiểm toán nội bộ 

phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị, Giám đốc. Báo cáo bất thường trong trường 

hợp có những vấn đề phát sinh trong năm tài chính gồm các nội dung: 

a) Những vấn đề rủi ro mà kiểm toán nội bộ quan tâm, chú ý; 

b) Bộc lộ, phát sinh sự yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại một doanh nghiệp 

hay bộ phận; 

c) Những phát hiện nghiêm trọng cần có sự chỉ đạo xử lý, khắc phục của Hội đồng 

quản trị, Giám đốc; 

d) Báo cáo bất thường trình bày các vấn đề phát sinh hoặc phát hiện cùng với những 

kiến nghị xử lý, 
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4. Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ: 

a) Kiểm tra, đánh giá thời gian, kết quả những công việc mà bộ phận/đơn vị được 

kiểm toán đã thực hiện theo kiến nghị của kiểm toán nội bộ. 

b) Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ đối với bộ 

phận/đơn vị được kiểm toán cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc. 

Điều 20. Lưu trữ báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ: 

1. Hồ sơ, tài liệu trong mỗi cuộc kiểm toán phải được ghi chép thành văn bản (giấy 

hoặc điện tử), lưu giữ theo trình tự để các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền khai thác 

và hiểu được các công việc, kết quả thực hiện trong báo cáo kiểm toán. 

2. Các báo cáo, hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ phải được lưu giữ theo quy định hiện 

hành của Nhà nước và của Công ty. 

Điều 21. Đảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ 

1. Bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ duy trì một chương trình đảm bảo và nâng cao chất 

lượng bao gồm tất cả các khía cạnh của bộ phận kiểm toán nội bộ. 

2. Chương trình sẽ bao gồm đánh giá về tính tuân thủ của bộ phận kiểm toán nội bộ 

với các quy định và chuẩn mực kiểm toán nội bộ; đánh giá việc tuân thủ Quy tắc đạo 

đức của người làm công tác kiểm toán nội bộ. Chương trình cũng đánh giá hiệu quả 

và hiệu suất của bộ phận kiểm toán nội bộ và xác định các cơ hội để cải thiện. 

3. Đánh giá lại hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện vào cuối cuộc kiểm toán 

và tự đánh giá lại hàng năm về tổng thể hoạt động kiểm toán nội bộ do chính bộ 

phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động kiểm toán 

nội bộ. 

4. Kết quả đánh giá nội bộ hàng năm phải được báo cáo cho Hội đồng quản trị công 

ty. 

 

CHƯƠNG III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
 

Điều 22: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị công ty 

1. Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty. 

2. Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro, báo cáo kiểm toán nội bộ 

hàng năm. 

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

4. Nhận thông tin báo cáo từ người phụ trách kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động 

của bộ phận kiểm toán nội bộ liên quan đến kế hoạch của bộ phận và các vấn đề 

khác. 
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5. Quyết định thực hiện các yêu cầu thích hợp của Ban Giám đốc và Ban kiểm toán 

nội bộ để xác định xem có giới hạn nguồn lực hoặc phạm vi không phù hợp hay 

không. 

6. Tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện đầy đủ 

các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định. 

7. Quyết định, phê duyệt việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ; chỉ đạo 

các bộ phận thực hiện kiến nghị của kiểm toán nội bộ; có biện pháp xử lý kịp thời 

khi có các kiến nghị, đề xuất của kiểm toán nội bộ. 

8. Có trách nhiệm khác đối với Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với kiểm toán nội bộ theo quy định của Luật 

doanh nghiệp. 

2. Thực hiện các nội dung được quy định trong Quy chế này. 

Điều 24. Trách nhiệm của Giám đốc 

1. Tạo điều kiện thuận lợi để kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ 
đạo các bộ phận thực hiện phối hợp công tác với kiểm toán nội bộ theo quy định của 

quy chế về kiểm toán nội bộ. 

2. Đôn đốc các bộ phận thực hiện những kiến nghị đã thống nhất với Ban kiểm toán 

nội bộ hoặc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thông báo cho bộ phận kiểm toán 

nội bộ tình hình thực hiện những kiến nghị đã thống nhất với Ban kiểm toán nội bộ. 

3. Đảm bảo Ban kiểm toán nội bộ được thông báo đầy đủ về các thay đổi, những vấn 

đề phát sinh mới trong hoạt động của đơn vị nhằm xác định sớm những rủi ro liên 

quan. 

Điều 25. Trách nhiệm của các bộ phận được kiểm toán 

1. Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công việc của kiểm toán 

nội bộ theo yêu cầu của bộ phận kiểm toán nội bộ một cách trung thực, chính xác, 

không được che giấu thông tin. 

2. Thông báo ngay cho bộ phận kiểm toán nội bộ khi phát hiện những yếu kém, tồn 

tại, các sai phạm, rủi ro, thất thoát lớn về tài sản hoặc nguy cơ thất thoát tài sản. 

3. Thực hiện những kiến nghị đã thống nhất với Ban kiểm toán nội bộ hoặc theo chỉ 
đạo của Hội đồng quản trị, Giám đốc. 

4. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ban kiểm toán nội bộ làm việc đạt hiệu 

quả cao nhất. 
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CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 05 năm 2022 

Điều 27. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế 

1. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm rà soát định kỳ Quy chế này và đề 

xuất các sửa đổi, bổ sung, thay thế cần thiết. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch 

Hội đồng quản trị công ty quyết định. 

Điều 28. Tổ chức thực hiện 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Ban kiểm toán 

nội bộ và các tổ chức, cá nhân trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

  

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Lương Hoàng Mãnh  
 

 

 

 


	20220520 - AAM - CBTT Thanh lap Ban KTNB va Ban hanh Quy che KTNB
	20220520 - AAM - NQ HDQT Thanh lap & Ban hanh Quy che KTNB

