
 

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:      /2021/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT  

VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước số 55/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; 

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và 

phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát 

hành Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 01/2017/QĐ-KTNN ngày 24/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định 

trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, 

các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước, các đơn vị được kiểm toán theo quy định của 

Luật Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước; 
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính phủ; 

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Các ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- VKSND tối cao, TAND tối cao; 

- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Công báo; 

- Lãnh đạo KTNN; 
- Các đơn vị trực thuộc KTNN; 

- Lưu: VT, Vụ TH (02). 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

 

 

 

 

 

 

Trần Sỹ Thanh 
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DỰ THẢO 

QUY ĐỊNH 

TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2021/QĐ-KTNN ngày     tháng     năm 2021  

của Tổng Kiểm toán nhà nước) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định trình tự, nội dung công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm 

toán của Kiểm toán nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm 

toán của Kiểm toán nhà nước. 

Điều 3. Nguyên tắc lập Báo cáo kiểm toán 

1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được lập theo hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm 

toán, tuân thủ hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành. 

2. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được lập trên cơ sở bằng chứng kiểm toán, 

biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của đơn vị 

được kiểm toán và các tài liệu có liên quan. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

1. Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được Tổng Kiểm 

toán nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán. 

2. Trưởng Đoàn kiểm toán là người được Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị 

của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán. 

3. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là văn bản do Kiểm toán nhà nước lập và công 

bố sau mỗi cuộc kiểm toán để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã 

kiểm toán (sau đây viết tắt là Báo cáo kiểm toán). Báo cáo kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà 

nước hoặc người được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền ký tên, đóng dấu. 

4. Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (được lập đồng thời khi lập dự thảo 

Báo cáo kiểm toán): Là văn bản dùng để thông báo tóm tắt kết quả và kiến nghị kiểm toán nêu 

trong Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán, được phát hành cho đơn vị được kiểm toán 

nhằm cung cấp những thông tin quan trọng nhất của cuộc kiểm toán cho người đứng đầu đơn 

vị được kiểm toán và các cơ quan liên quan. 
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5. Thông báo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước: Là văn bản của Kiểm toán nhà 

nước gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán để làm cơ sở 

thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, gửi báo cáo kết quả thực 

hiện cho Kiểm toán nhà nước. 

Điều 5. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán 

1. Chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm toán tổ chức lập dự thảo Báo cáo kiểm toán, Thông báo kết quả 

kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (sau đây viết tắt là Thông báo kết quả kiểm toán) và thông 

báo kết luận, kiến nghị (nếu có) theo quy định của Kiểm toán nhà nước.  

2. Tổ chức thẩm định, xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán và chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm 

toán tổ chức hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán theo kết quả xét duyệt; lập báo cáo tóm tắt 

kết quả kiểm toán phù hợp với dự thảo Báo cáo kiểm toán đã hoàn thiện để thủ trưởng đơn vị 

báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc Phó Tổng 

Kiểm toán nhà nước được Tổng Kiểm toán nhà nước phân công (sau đây gọi chung là Tổng 

Kiểm toán nhà nước) tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán (hoàn thành trước khi tổ 

chức xét duyệt ít nhất 07 ngày làm việc). 

3. Chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm toán: 

a) Lập và gửi báo cáo tiếp thu và giải trình đối với các nội dung trong báo cáo kết quả thẩm 

định dự thảo Báo cáo kiểm toán của các đơn vị tham mưu, báo cáo kết quả kiểm soát chất 

lượng kiểm toán đối với Đoàn kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và Vụ Chế độ và 

Kiểm soát chất lượng kiểm toán trước khi Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự 

thảo Báo cáo kiểm toán; 

b) Tổ chức hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán theo thông báo kết luận của Tổng Kiểm 

toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán trước khi gửi lấy ý kiến tham 

gia của đơn vị được kiểm toán và dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán theo quy định của 

Kiểm toán nhà nước trên cơ sở dự thảo Báo cáo kiểm toán đã hoàn thiện; 

c) Lập báo cáo giải trình, đề xuất hướng xử lý đối với các ý kiến tham gia của đơn vị được 

kiểm toán về dự thảo Báo cáo kiểm toán để thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán nhà 

nước xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị 

được kiểm toán hoặc trước khi hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, dự thảo Thông báo kết 

quả kiểm toán để trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành theo quy định tại Khoản 1 

Điều 15 Quy định này; 

d) Tổ chức hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán và dự 

thảo thông báo kết luận, kiến nghị theo ý kiến kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc 

họp thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán hoặc ý kiến tham gia của đơn vị 

được kiểm toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quy định này trước khi trình Tổng Kiểm 

toán nhà nước cho phát hành Báo cáo kiểm toán. 

4. Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về kết quả xét duyệt dự thảo Báo cáo 

kiểm toán và chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai sót về tính đúng đắn, trung thực, hợp 

pháp của các ý kiến nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong Báo cáo kiểm 

toán. 

Điều 6. Trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán 
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1. Tổ chức lập dự thảo Báo cáo kiểm toán, dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán và dự thảo 

thông báo kết luận, kiến nghị (nếu có) theo quy định của Kiểm toán nhà nước trình thủ trưởng 

đơn vị tổ chức xét duyệt; lập báo cáo tiếp thu và giải trình đối với nội dung thẩm định của Tổ 

thẩm định, báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán, ý kiến tham gia trong cuộc họp xét 

duyệt; hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán theo kết quả xét duyệt của thủ trưởng đơn vị; lập 

báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán phù hợp với dự thảo Báo cáo kiểm toán đã hoàn thiện để 

thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trước khi thủ trưởng đơn vị trình Tổng 

Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

2. Lập và gửi các đơn vị tham mưu báo cáo tiếp thu và giải trình đối với các nội dung trong 

báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán và báo cáo thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán của 

các đơn vị tham mưu trước khi Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo 

kiểm toán. 

3. Tổ chức hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán theo thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán 

nhà nước tại cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán trước khi gửi lấy ý kiến tham gia 

của đơn vị được kiểm toán, dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán và dự thảo thông báo kết 

luận, kiến nghị (nếu có) theo quy định của Kiểm toán nhà nước; gửi lấy ý kiến đơn vị được 

kiểm toán về dự thảo Báo cáo kiểm toán đã hoàn thiện theo quy định, đồng thời gửi Vụ Chế 

độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế mỗi đơn vị 01 bản để 02 vụ có ý kiến 

phản hồi về những nội dung đã tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của đơn vị mình 

(trong trường hợp thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7). 

4. Lập báo cáo giải trình, đề xuất hướng xử lý đối với các ý kiến tham gia của đơn vị được 

kiểm toán về dự thảo Báo cáo kiểm toán để thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Kiểm toán nhà 

nước xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị 

được kiểm toán hoặc trước khi hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, dự thảo Thông báo kết 

quả kiểm toán để trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành theo quy định tại Khoản 1 

Điều 15 Quy định này. 

5. Tổ chức hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán và dự 

thảo thông báo kết luận, kiến nghị theo ý kiến kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc 

họp thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán hoặc ý kiến tham gia của đơn vị 

được kiểm toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quy định này trước khi trình Tổng Kiểm 

toán nhà nước cho phát hành Báo cáo kiểm toán.  

6. Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị, Tổng Kiểm toán nhà nước và pháp luật về tính 

đúng đắn, trung thực, khách quan của các ý kiến nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận và 

kiến nghị trong Báo cáo kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán và thông báo kết luận, kiến 

nghị. 

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị tham mưu 

1. Vụ Tổng hợp 

a) Tổ chức thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quy định 

này trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt; 

b) Dự thảo thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt dự thảo 

Báo cáo kiểm toán, phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà 

nước cho ý kiến để hoàn thiện trước khi ban hành; 
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c) Kiểm tra, rà soát việc hoàn thiện của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán đối với: 

- Dự thảo Báo cáo kiểm toán theo thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc 

họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán và ý kiến thẩm định của các đơn vị tham mưu; ý 

kiến kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp thông báo kết quả kiểm toán với đơn 

vị được kiểm toán hoặc ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán theo quy định tại Khoản 1 

Điều 15 Quy định này trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành Báo cáo kiểm 

toán; 

- Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán gửi Thủ trưởng đơn vị được kiểm toán và dự thảo 

thông báo kết luận, kiến nghị trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành; 

d) Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về các ý kiến thẩm định và kết quả kiểm 

tra, rà soát việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán 

và dự thảo Thông báo kết luận, kiến nghị của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trước khi trình 

Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành cùng với việc trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho 

phát hành Báo cáo kiểm toán. 

2. Vụ Pháp chế tổ chức thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 

12 Quy định này trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt và chịu trách 

nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về các ý kiến thẩm định. 

3. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tổ chức kiểm soát và thẩm định dự thảo Báo 

cáo kiểm toán theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Quy định này trước khi trình Tổng Kiểm 

toán nhà nước tổ chức xét duyệt và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về các ý 

kiến kiểm soát và thẩm định. 

4. Trong trường hợp Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu khi xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm 

toán, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán có ý kiến bằng văn bản với 

đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán về nội dung tiếp thu, chỉnh sửa những ý kiến kiểm soát, thẩm 

định của đơn vị mình và ý kiến kết luận có liên quan của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc 

họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán trên cơ sở rà soát Báo cáo kiểm toán gửi lấy ý kiến 

đơn vị (hoàn thành trong thời gian 07 ngày kể từ ngày Báo cáo kiểm toán gửi cho đơn vị được 

kiểm toán ). 

5. Văn phòng Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Tổng Kiểm toán nhà 

nước trong việc tổ chức xét duyệt, thông báo kết quả kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm 

toán. 

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện danh mục bí mật nhà nước 

Đoàn kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, các đơn vị tham mưu và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến công tác lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán chịu trách 

nhiệm thực hiện theo đúng quy định về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Kiểm toán 

nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Chương II 

TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM 

TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

Điều 9. Trình tự các bước lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán 



5 

 

1. Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

2. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

3. Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

4. Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán và các đơn vị 

tham mưu theo quy định tại điểm 3 Điều 6. 

5. Thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán. 

6. Phát hành Báo cáo kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán. 

Điều 10. Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán 

1. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm toán tổ chức lập dự 

thảo Báo cáo kiểm toán theo trình tự các bước như sau: 

a) Tập hợp các bằng chứng kiểm toán và kết quả kiểm toán; 

b) Kiểm tra, phân loại, tổng hợp kết quả kiểm toán; 

c) Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

d) Thảo luận, lấy ý kiến thành viên đoàn kiểm toán đối với dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

Nội dung chi tiết của từng bước công việc trên thực hiện theo quy định tại Quy trình kiểm 

toán của Kiểm toán nhà nước, hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực phù hợp với cuộc kiểm toán, 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước. 

2. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, Trưởng 

Đoàn kiểm toán phải hoàn thành dự thảo Báo cáo kiểm toán trình thủ trưởng đơn vị tổ chức 

xét duyệt. 

Điều 11. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo 

kiểm toán 

1. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và 

lập báo cáo thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán theo những nội dung sau: 

a) Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của Đoàn kiểm toán đã được Tổng Kiểm 

toán nhà nước phê duyệt về mục tiêu, trọng yếu, nội dung, phạm vi, giới hạn, đơn vị được 

kiểm toán, thời hạn kiểm toán; 

b) Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước trong quá trình kiểm 

toán (nếu có); 

c) Tính đầy đủ, thích hợp của các bằng chứng kiểm toán làm cơ sở cho các nhận xét, đánh giá, 

kết luận và kiến nghị kiểm toán; 

d) Tính đúng đắn, đầy đủ và chính xác của số liệu; tính hợp lý, hợp pháp/ của những đánh giá, 

nhận xét, kết luận, kiến nghị và tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán; 
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đ) Việc tuân thủ các yêu cầu về Báo cáo kiểm toán quy định trong Hệ thống chuẩn mực kiểm 

toán nhà nước; 

e) Tuân thủ mẫu Báo cáo kiểm toán về kết cấu, nội dung Báo cáo kiểm toán theo quy định tại 

hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; tính hợp lý, chặt chẽ trong trình bày báo cáo, văn phạm 

và lỗi chính tả; 

g) Việc tuân thủ quy định về tài liệu, hồ sơ của cuộc kiểm toán. 

2. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán theo 

thành phần, địa điểm và trình tự xét duyệt như sau: 

a) Thành phần: Thủ trưởng đơn vị hoặc người được thủ trưởng đơn vị uỷ quyền; Trưởng 

Đoàn kiểm toán và một số thành viên của đoàn kiểm toán tham gia lập dự thảo Báo cáo kiểm 

toán; lãnh đạo Phòng Tổng hợp; đại diện tổ thẩm định, tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán đối 

với cuộc kiểm toán và các thành phần khác do thủ trưởng đơn vị quyết định; 

b) Địa điểm: Do thủ trưởng đơn vị quyết định; 

c) Trình tự xét duyệt 

- Thủ trưởng đơn vị hoặc người được thủ trưởng đơn vị ủy quyền chủ trì xét duyệt chỉ định 

thư ký cuộc họp; 

- Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc người được Trưởng Đoàn kiểm toán ủy quyền trình bày tóm 

tắt nội dung chủ yếu của dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

- Đại diện tổ thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán trình bày báo cáo thẩm định dự thảo Báo 

cáo kiểm toán; 

- Đại diện tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán trình bày báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm 

toán; 

- Ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự; 

- Ý kiến giải trình, tiếp thu của Trưởng Đoàn kiểm toán về những nội dung trong báo cáo 

thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán và ý kiến tham 

gia của các đại biểu tham dự cuộc họp xét duyệt; 

- Ý kiến kết luận, chỉ đạo của người chủ trì xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

d) Thư ký ghi biên bản cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán theo mẫu quy định 

trong hồ sơ kiểm toán, trong đó đảm bảo một số nội dung chủ yếu: Thành phần tham dự cuộc 

họp xét duyệt; các ý kiến tham gia đối với dự thảo Báo cáo kiểm toán, ý kiến tiếp thu của 

Trưởng Đoàn kiểm toán và kết luận của người chủ trì xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

3. Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán và lập hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước xét 

duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

a) Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo: Trưởng Đoàn kiểm toán bổ sung, chỉnh 

sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán theo ý kiến kết luận của người chủ trì xét duyệt dự 

thảo Báo cáo kiểm toán tại cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán của thủ trưởng đơn 



7 

 

vị và lập hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán; Phòng 

Tổng hợp tổ chức soát xét việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán của 

Trưởng Đoàn kiểm toán trước khi thủ trưởng đơn vị trình Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt 

dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

b) Hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán được gửi về 

Văn phòng Kiểm toán nhà nước (Phòng Thư ký - Tổng hợp), Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ 

Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán mỗi đơn vị 02 bộ. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, trong đó nêu rõ các nội dung trong dự 

thảo Báo cáo kiểm toán cần xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, đặc biệt là các 

ý kiến bảo lưu của thành viên đoàn kiểm toán và các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa 

thành viên đoàn kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán với thủ trưởng đơn vị; 

- Biên bản cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán của thủ trưởng đơn vị; báo cáo thẩm 

định dự thảo Báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với cuộc kiểm 

toán và các tài liệu khác có liên quan; 

- Báo cáo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán của Trưởng Đoàn kiểm toán theo kết 

luận của người chủ trì xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán trong cuộc họp xét duyệt dự thảo 

Báo cáo kiểm toán của thủ trưởng đơn vị, ý kiến của đại biểu tham dự, ý kiến của tổ thẩm 

định và tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán; 

- Dự thảo Báo cáo kiểm toán đã hoàn thiện theo kết quả xét duyệt của thủ trưởng đơn vị, dự 

thảo Thông báo kết quả kiểm toán và dự thảo thông báo kết luận, kiến nghị (nếu có) trên cơ sở 

dự thảo Báo cáo kiểm toán đã hoàn thiện; 

c) Chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, thủ trưởng 

đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải hoàn thành việc tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm 

toán, hoàn thiện hồ sơ và trình Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo 

kiểm toán. 

Điều 12. Thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán của các vụ tham mưu 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trình 

Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán, Vụ Tổng hợp, Vụ 

Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm: 

1. Vụ Tổng hợp 

a) Tổ chức thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán theo các nội dung sau: Kết quả thực hiện 

mục tiêu, trọng yếu (trọng tâm), nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán, đơn vị được kiểm 

toán trong kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán; việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng 

Kiểm toán nhà nước trong quá trình kiểm toán (nếu có); việc tuân thủ các quy định chung về 

Báo cáo kiểm toán; tính lôgíc, đúng đắn, phù hợp giữa kết quả kiểm toán với nhận xét, đánh 

giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán; tính đúng đắn, hợp lý của những ý kiến nhận 

xét, đánh giá, kết luận kiểm toán; tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán và các vấn đề 

khác (nếu có); 

b) Đối với những Báo cáo kiểm toán quan trọng, Vụ Tổng hợp tham mưu cho Tổng Kiểm 

toán nhà nước thành lập Hội đồng kiểm toán nhà nước để giúp Tổng Kiểm toán nhà nước 

thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán. 
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2. Vụ Pháp chế tổ chức thẩm định tính pháp lý của dự thảo Báo cáo kiểm toán theo các nội 

dung sau đây: Tính hợp pháp của các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán trong 

dự thảo Báo cáo kiểm toán; việc viện dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong kết 

luận, kiến nghị kiểm toán; những nội dung cần phải làm rõ để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc 

đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán; các kết luận, kiến nghị kiểm toán 

cần bổ sung để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

3. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tổ chức kiểm soát và thẩm định dự thảo Báo 

cáo kiểm toán theo các nội dung: Việc tuân thủ các quy định về hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán, 

thể thức; nội dung dự thảo Báo cáo kiểm toán thống nhất với các nội dung của kế hoạch kiểm 

toán của cuộc kiểm toán đã được phê duyệt và thực tế thực hiện kiểm toán; các nội dung của 

dự thảo Báo cáo kiểm toán đảm bảo tính phù hợp, thống nhất; bằng chứng kiểm toán đầy đủ 

và thích hợp với các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị trong dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

tuân thủ ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền trong quá trình lập Báo cáo kiểm 

toán. 

4. Các đơn vị tham mưu lập báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán (đối với Vụ Chế độ và 

Kiểm soát chất lượng kiểm toán) và kết quả thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán trình Tổng 

Kiểm toán nhà nước, đồng thời gửi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán (riêng Vụ Pháp chế, Vụ Chế 

độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đồng thời gửi Vụ Tổng hợp) trước khi họp xét duyệt 01 

ngày. Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, các đơn vị tham mưu có thể đề nghị 

đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán (bằng văn bản) cung cấp thêm các thông tin, tài liệu, giải trình 

phục vụ cho việc thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

Điều 13. Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán 

Trong thời hạn từ 06 đến 07 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình xét duyệt dự thảo Báo 

cáo kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt 

dự thảo Báo cáo kiểm toán với thành phần, địa điểm, trình tự xét duyệt như sau: 

1. Thành phần: Tổng Kiểm toán nhà nước; đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán (thủ trưởng đơn vị 

hoặc người được thủ trưởng đơn vị ủy quyền, lãnh đạo Đoàn kiểm toán, lãnh đạo Phòng Tổng 

hợp và các thành viên khác có liên quan); đại diện lãnh đạo Vụ và công chức phòng chuyên 

môn trực tiếp thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán của Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ Chế 

độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; công chức phòng chuyên môn thuộc Vụ Chế độ và 

kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với cuộc kiểm 

toán; Văn phòng Kiểm toán nhà nước; các thành phần khác do Tổng Kiểm toán nhà nước yêu 

cầu khi xét thấy cần thiết. 

2. Địa điểm: Trụ sở Kiểm toán nhà nước hoặc trụ sở Kiểm toán nhà nước khu vực theo quyết 

định của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

3. Trình tự xét duyệt 

a) Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì xét duyệt; 

b) Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán hoặc Trưởng Đoàn kiểm toán trình bày tóm tắt 

nội dung chủ yếu trong dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

c) Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Pháp chế trình bày báo cáo thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán; 
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d) Lãnh đạo Vụ chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trình bày báo cáo kiểm soát chất 

lượng kiểm toán và báo cáo thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

đ) Ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự; 

e) Ý kiến giải trình, tiếp thu (bằng văn bản hoặc phát biểu trực tiếp) của Trưởng Đoàn kiểm 

toán đối với những nội dung trong báo cáo thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán, báo cáo 

kiểm soát chất lượng kiểm toán của các vụ tham mưu, ý kiến tham gia của các đại biểu tham 

dự cuộc họp và ý kiến của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp; 

g) Ý kiến giải trình, tiếp thu (bằng văn bản hoặc phát biểu trực tiếp) của thủ trưởng đơn vị chủ 

trì cuộc kiểm toán hoặc người được thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán ủy quyền đối với 

những nội dung trong báo cáo thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm soát chất 

lượng kiểm toán của các vụ tham mưu, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp và 

ý kiến của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp; 

h) Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

4. Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Vụ Tổng hợp cử công chức ghi chép nội dung, kết luận của 

Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp; trong thời hạn 1,5 ngày, kể từ thời điểm kết thúc cuộc 

họp, Vụ Tổng hợp hoàn thiện, ban hành thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại 

cuộc họp gửi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, các đơn vị tham mưu (Văn phòng Kiểm toán nhà 

nước, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp) làm căn cứ 

hoàn thiện, kiểm soát việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

Điều 14. Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán 

1. Trong thời hạn 1,5 ngày, kể từ nhận được thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước 

tại cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán 

chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm toán hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán theo nội dung thông 

báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước; giải trình bằng văn bản về những nội dung tiếp 

thu, không tiếp thu đối với các nội dung trong thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà 

nước, ý kiến của các vụ tham mưu trong báo cáo thẩm định và báo cáo kiểm soát chất lượng 

kiểm toán đối với dự thảo Báo cáo kiểm toán. 

2. Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, thủ trưởng 

đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm: 

a) Gửi đơn vị được kiểm toán dự thảo Báo cáo kiểm toán đã được hoàn thiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều này để lấy ý kiến tham gia; 

b) Gửi dự thảo Báo cáo kiểm toán đã hoàn thiện và báo cáo giải trình theo quy định tại Khoản 

1 Điều này đến Tổng Kiểm toán nhà nước để báo cáo; đồng thời gửi Vụ Tổng hợp để biết và 

theo dõi, gửi Vụ Pháp chế và Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán để rà soát và có ý 

kiến phản hồi đối với những nội dung tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến thẩm định của đơn vị mình và 

ý kiến kết luận có liên quan của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo 

cáo kiểm toán (trong trường hợp thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7). 

Đối với những Báo cáo kiểm toán phức tạp, phải chỉnh sửa nhiều theo các nội dung trong 

thông báo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo cáo 

kiểm toán, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải gửi dự thảo Báo cáo kiểm toán đã 

hoàn thiện và báo cáo giải trình theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến Tổng Kiểm toán nhà 
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nước để báo cáo, đồng thời gửi Vụ Tổng hợp, Pháp chế, Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm 

toán cho ý kiến trước khi gửi đơn vị được kiểm toán để lấy ý kiến tham gia. 

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán 

Sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đơn vị được kiểm toán nhận được dự thảo Báo cáo kiểm 

toán, đối với trường hợp: 

1. Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán không nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản hoặc nhận 

được ý kiến thống nhất bằng văn bản của đơn vị được kiểm toán đối với các nội dung trong 

dự thảo Báo cáo kiểm toán hoặc nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của đơn vị được 

kiểm toán đối với một số nội dung trong dự thảo Báo cáo kiểm toán nhưng thủ trưởng đơn vị 

chủ trì cuộc kiểm toán và Đoàn kiểm toán xét thấy có thể tiếp thu được đầy đủ ý kiến tham 

gia của đơn vị được kiểm toán, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo Trưởng Đoàn 

kiểm toán tổ chức hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán theo ý kiến tham gia của đơn vị được 

kiểm toán, trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành Báo cáo kiểm toán, không tổ chức 

hội nghị để thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán. 

2. Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của đơn vị được 

kiểm toán đối với nội dung trong dự thảo Báo cáo kiểm toán nhưng thủ trưởng đơn vị chủ trì 

cuộc kiểm toán và Đoàn kiểm toán xét thấy không tiếp thu được đầy đủ ý kiến tham gia của 

đơn vị được kiểm toán, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm 

toán lập báo cáo giải trình đối với từng ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán để báo cáo 

Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng thời gửi Vụ Tổng hợp trước khi tổ chức hội nghị để thông 

báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán. 

Sau khi được sự đồng ý của Tổng Kiểm toán nhà nước, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm 

toán chỉ đạo Trưởng Đoàn kiểm toán thống nhất với đơn vị được kiểm toán tổ chức hội nghị 

để thông báo kết quả kiểm toán theo thời gian, địa điểm, thành phần, trình tự và nội dung như 

sau: 

a) Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị: Do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định; 

b) Thành phần 

- Kiểm toán nhà nước: 

+ Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc người được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền; 

+ Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán (hoặc người được thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc 

kiểm toán phân công), lãnh đạo Đoàn kiểm toán, một số Tổ trưởng tổ kiểm toán và bộ phận 

tham gia tổng hợp, lập dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

+ Đại diện lãnh đạo Vụ và công chức phòng chuyên môn trực tiếp thẩm định dự thảo Báo cáo 

kiểm toán của Vụ Tổng hợp; 

+ Các thành phần khác khi xét thấy cần thiết do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định; 

- Đơn vị được kiểm toán: 

+ Thủ trưởng đơn vị được kiểm toán hoặc người được thủ trưởng đơn vị được kiểm toán ủy 

quyền; 
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+ Đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc thủ trưởng đơn vị được kiểm toán có liên quan 

đến hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán; 

+ Các thành phần khác thuộc đơn vị được kiểm toán do thủ trưởng đơn vị được kiểm toán 

quyết định; 

Ngoài các thành phần trên, đối với: 

- Cuộc kiểm toán ngân sách địa phương còn phải bổ sung thêm thành phần tham dự cuộc họp 

là đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được kiểm toán; 

- Cuộc kiểm toán đối với Doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính - ngân hàng và các dự án 

đầu tư còn phải bổ sung thêm thành phần tham dự cuộc họp là Đại diện lãnh đạo cấp trên của 

đơn vị được kiểm toán; 

c) Trình tự và nội dung của hội nghị 

- Đại diện đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương 

trình hội nghị; mời Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc người được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy 

quyền) và thủ trưởng đơn vị được kiểm toán (hoặc người được thủ trưởng đơn vị được kiểm 

toán ủy quyền) đồng chủ trì hội nghị; 

- Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc người được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền) chủ trì 

hội nghị giới thiệu Trưởng Đoàn kiểm toán (hoặc người được Trưởng Đoàn kiểm toán ủy 

quyền) trình bày dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

- Ý kiến phát biểu của đơn vị được kiểm toán về các vấn đề cần giải trình, bổ sung đối với nội 

dung trong dự thảo Báo cáo kiểm toán; 

- Ý kiến phát biểu của đơn vị có liên quan; 

- Ý kiến phúc đáp của Trưởng Đoàn kiểm toán; 

- Ý kiến phát biểu của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán (hoặc người được thủ trưởng 

đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phân công) và lãnh đạo Vụ Tổng hợp; 

- Thủ trưởng đơn vị được kiểm toán (hoặc người được thủ trưởng đơn vị được kiểm toán ủy 

quyền) - đồng chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến; 

- Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc người được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền) kết luận 

hội nghị; 

c) Trưởng Đoàn kiểm toán có nhiệm vụ tổ chức ghi biên bản cuộc họp thông báo kết quả kiểm 

toán với đơn vị được kiểm toán theo mẫu quy định của Kiểm toán nhà nước. 

Điều 16. Phát hành Báo cáo kiểm toán và Thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết 

luận, kiến nghị 

1. Chậm nhất là 03 ngày, kể từ ngày tổ chức hội nghị để thông báo kết quả kiểm toán với đơn 

vị được kiểm toán hoặc ngày nhận được ý kiến của đơn vị được kiểm toán như quy định tại 

Khoản 1 Điều 15 Quy định này, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chỉ đạo Trưởng 

Đoàn kiểm toán tổ chức hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán theo kết luận của Tổng Kiểm 
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toán nhà nước tại hội nghị thông báo kết quả kiểm toán hoặc ý kiến tham gia của đơn vị được 

kiểm toán như quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quy định này, lập hồ sơ trình Tổng Kiểm toán 

nhà nước (qua Vụ Tổng hợp) cho phát hành Báo cáo kiểm toán. Hồ sơ trình gồm: 

a) Tờ trình của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho 

phát hành Báo cáo kiểm toán, trong đó phải nêu đầy đủ những nội dung thay đổi trong dự thảo 

Báo cáo kiểm toán trình phát hành so với dự thảo Báo cáo kiểm toán đã gửi lấy ý kiến tham 

gia của đơn vị được kiểm toán và nguyên nhân thay đổi; 

b) Báo cáo kiểm toán đã hoàn thiện (có đầy đủ chữ ký của trưởng Đoàn kiểm toán và thủ 

trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán) theo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại hội nghị 

thông báo kết quả kiểm toán hoặc ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán như quy định tại 

Khoản 1 Điều 15 Quy định này; 

c) Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán theo quy định của Kiểm toán nhà nước; 

d) Dự thảo thông báo kết luận, kiến nghị gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

trong trường hợp đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành; 

đ) Biên bản họp thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán; 

e) Văn bản tham gia ý kiến của đơn vị được kiểm toán đối với dự thảo Báo cáo kiểm toán đã 

gửi lấy ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán; 

f) Văn bản của Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán về ý kiến phản hồi 

đối với những nội dung tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến thẩm định của đơn vị mình và ý kiến kết 

luận có liên quan của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm 

toán (Trường hợp có những ý kiến trái ngược nhau về cùng một nội dung, Vụ Tổng hợp chịu 

trách nhiệm trao đổi với đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán để đưa ra ý kiến cuối cùng, báo cáo 

Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định); 

g) Báo cáo tiếp thu ý kiến kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp thông báo kết 

quả kiểm toán; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán; báo cáo 

tiếp thu ý kiến kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp xét duyệt Báo cáo kiểm 

toán; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và kiểm soát chất lượng kiểm toán của các 

vụ tham mưu; 

h) Công văn về việc kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán (giảm thanh toán; 

giảm trừ dự toán, kế hoạch vốn đầu tư…) đến đơn vị có nhiệm vụ kiểm soát, quản lý, điều 

hành thu, chi ngân sách hoặc đơn vị được kiểm toán theo quy định của Kiểm toán nhà nước. 

2. Chậm nhất là 02 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của thủ trưởng đơn vị chủ trì 

cuộc kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành Báo cáo kiểm toán, Vụ Tổng 

hợp có trách nhiệm kiểm tra, rà soát việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán và dự thảo 

Thông báo kết quả kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà 

nước trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành Báo cáo kiểm toán. 

Trường hợp dự thảo Báo cáo kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành chưa 

được hoàn thiện đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều này và dự thảo Thông báo kết quả 

kiểm toán không phù hợp với dự thảo Báo cáo kiểm toán trình phát hành, Vụ Tổng hợp gửi lại 

đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Tổng Kiểm toán nhà nước 
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cho phát hành. Hồ sơ Vụ Tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành Báo cáo 

kiểm toán gồm: 

a) Tờ trình của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành Báo 

cáo kiểm toán; 

b) Dự thảo Báo cáo kiểm toán sau khi đã kiểm tra, rà soát và thống nhất với đơn vị chủ trì 

cuộc kiểm toán; 

c) Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán sau khi đã kiểm tra, rà soát và thống nhất với đơn vị 

chủ trì cuộc kiểm toán; 

d) Dự thảo công văn gửi Báo cáo kiểm toán cho đơn vị được kiểm toán; 

đ) Dự thảo thông báo kết luận, kiến nghị sau khi đã kiểm tra, rà soát và thống nhất với đơn vị 

chủ trì cuộc kiểm toán; 

e) Công văn về việc kiến nghị tăng thu, giảm chi NSNN qua kiểm toán (giảm thanh toán; 

giảm trừ dự toán, kế hoạch vốn đầu tư …) đến đơn vị có nhiệm vụ kiểm soát, quản lý, điều 

hành thu, chi ngân sách hoặc đơn vị được kiểm toán theo quy định của Kiểm toán nhà nước 

của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán. 

3. Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm kiểm tra lại lần cuối hồ sơ của Vụ Tổng 

hợp trình Tổng Kiểm toán nhà nước cho phát hành Báo cáo kiểm toán, trước khi trình Tổng 

Kiểm toán nhà nước ký phát hành. 

4. Trường hợp Báo cáo kiểm toán được tổng hợp từ kết quả kiểm toán của nhiều đơn vị được 

kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán chỉ đạo các Tổ kiểm toán có liên quan lập thông báo kết 

quả kiểm toán về đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị đó trong 

Báo cáo kiểm toán; chịu trách nhiệm soát xét trước khi trình thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc 

kiểm toán ký ban hành.  

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này; 

trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc cần phản 

ánh kịp thời về Vụ Tổng hợp để tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước cho sửa đổi, bổ 

sung./. 

  

 


