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1. Đề tài luận án: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường 

kiểm soát hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước” 

2. Chuyên ngành: Kế toán    Mã số: 62.34.03.01 

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Thoa 

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: 

  1. PGS.TS. Giang Thị Xuyến 

2. PGS.TS. Ngô Trí Tuệ 

5. Những kết luận mới của luận án: 

 Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: 

 Luận án đã hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận về hệ thống kiểm soát 

nội bộ (HTKSNB) và làm rõ hơn lý luận về HTKSNB của Kho bạc Nhà nước 

(KBNN) đối với kiểm soát hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) qua 

KBNN gồm: Kiểm soát thu, chi NSNN qua KBNN và vai trò của HTKSNB tại 

KBNN; khái quát về HTKSNB của KBNN; HTKSNB của KBNN với kiểm soát 

hoạt động thu, chi NSNN qua KBNN. 

Luận án đã đi sâu nghiên cứu các yếu tố cấu thành HTKSNB như: Môi trường 

kiểm soát; đánh giá rủi ro; hoạt động kiểm soát; thông tin và truyền thông; giám sát 

kiểm soát với kiểm soát hoạt động thu, chi NSNN qua KBNN. 

Luận án đã nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về HTKSNB với kiểm soát 

thu, chi NSNN của KBNN tại một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm 

về HTKSNB nhằm tăng cường kiểm soát thu, chi NSNN qua KBNN Việt Nam. 

* Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu 

Trên cơ sở lý luận về HTKSNB của KBNN đối với kiểm soát hoạt động thu, 

chi NSNN qua KBNN, tác giả đã khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng các 

yếu tố cấu thành HTKSNB của KBNN với kiểm soát hoạt động thu, chi NSNN 

như: Môi trường kiểm soát; đánh giá rủi ro; hoạt động kiểm soát; thông tin và 

truyền thông; giám sát kiểm soát.  



 uận án đã phân tích, ch  rõ những kết quả đạt được, những hạn chế c n tồn 

tại và nguyên nhân hạn chế qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện 

HTKSNB của KBNN nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động thu, chi NSNN qua 

KBNN Việt Nam, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện môi trường kiểm soát trên các khía cạnh như: Tính chính 

trực, giá trị đạo đức, năng lực của cán bộ công chức trong hệ thống KBNN; phong 

cách điều hành của nhà quản lý; cơ cấu tổ chức; chính sách nhân sự và các nhân tố 

bên ngoài.    

Thứ hai, hoàn thiện việc đánh giá rủi ro trên các nội dung về nhận dạng và 

phân tích, đánh giá rủi ro. 

Thứ ba, hoàn thiện về hoạt động kiểm soát thu, chi NSNN trên các khía cạnh 

về văn bản ban hành và thủ tục thực hiện kiểm soát thu, chi NSNN qua KBNN. 

Thứ tư, hoàn thiện về thông tin và truyền thông trên khía cạnh: Về thông tin 

kế toán với các giải pháp hoàn thiện về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo 

kế toán đối với thu, chi NSNN; Về truyền thông hoàn thiện việc truyền đạt thông 

tin bên trong và bên ngoài hệ thống KBNN đối với kiểm soát thu, chi NSNN. 

Đồng thời luận án đưa ra giải pháp hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của KBNN nhất là với kiểm soát hoạt động thu, chi NSNN nhằm 

hướng tới hình thành Kho bạc điện tử.  

Thứ năm, hoàn thiện giám sát kiểm soát trên khía cạnh giám sát thường 

xuyên, giám sát định kỳ các mặt hoạt động liên quan đến kiểm soát thu, chi NSNN 

qua KBNN. 

Bên cạnh đó, luận án cũng đưa ra các điều kiện cần thiết để có thể triển khai, 

thực hiện các giải pháp nêu trên.  

                          Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 
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