
TỔNG MỤC LỤC 2020 

 

Chuyên mục Bài viết Tác giả Số 

Nghiên cứu trao đổi 

 Điểm mới của luật sửa đổi 

đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Kiểm toán nhà 

nước năm 2015 

Đặng Thế Vinh Số 147 – 

1/2020 

 Kiểm toán  tài chính công 

- Yếu tố quan trọng nâng 

cao năng lực quản trị 

quốc gia 

Nguyễn Đình Hòa Số 147 – 

1/2020 

 Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và những vấn 

đề đặt ra đối với Kiểm 

toán nhà nước 

Phan Duy Minh Số 147 – 

1/2020 

 Thực trạng cơ chế tự chủ 

tại các cơ sở khám, chữa 

bệnh công lập và hướng 

hoàn thiện 

Trần Mạnh Hà, 

Trần Văn Điệp 

Số 148 – 

2/2020 

 Bàn về những lực cản đối 

với sự phát triển kiểm 

toán hoạt động của Kiểm 

toán nhà nước hiện nay 

Đinh Trọng Hanh Số 149 – 

3/2020 

 Một số giải pháp tránh 

trùng lặp, chồng chéo 

trong công tác thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán về 

Thuế đối với doanh 

nghiệp 

Nguyễn Chí 

Tuyên, Mai Thị 

Hà, Nguyễn Quốc 

Tuấn 

Số 149 – 

3/2020 

 Kiểm toán trách nhiệm cơ 

quan chuyên môn xây 

dựng trong kiểm toán 

ngân sách địa phương 

Trần Văn Thông Số 149 – 

3/2020 

 Hoàn thiện pháp luật về 

đầu tư theo hình thức đối 

tác công tư: nâng cao vai 

trò của Kiểm toán nhà 

nước trong kiểm toán tài 

chính, tài sản công 

Đặng Văn Hải Số 150-

4/2020 

 Kiểm toán Quỹ Đầu tư 

phát triển địa phương tại 

Kiểm toán nhà nước Khu 

vực I và những vấn đề đặt 

ra 

Vũ Thị Bắc Số 151-

5/2020 



 Nhân tố ảnh hưởng đến 

cơ cấu nguồn vốn của các 

doanh nghiệp dầu khí Việt 

Nam 

Nguyễn Tiến Đức Số 151-

5/2020 

 Điều chỉnh số liệu kế toán 

nhằm tránh báo cáo lỗ tại 

các công ty niêm yết trên 

thị trường chứng khoán 

Việt Nam 

Đào Nam Giang Số 152-

6/2020 

 Mô hình xếp hạng tín 

dụng khách hàng doanh 

nghiệp theo ngành nghề 

Lê Thị Ngọc Số 152-

6/2020 

 Kiểm toán kinh phí thực 

hiện chính sách ưu đãi 

người có công - thực 

trạng và giải pháp 

 

Đỗ Thị Khánh 

Hiền, Nguyễn Thị 

Thu Hương, Lê 

Thị Huyền 

Số 153-

7/2020 

 Ứng dụng mô hình thuật 

toán vào kiểm tra, đánh 

giá tình hình tài chính của 

doanh nghiệp là khách 

hàng vay vốn tại Ngân 

hàng thương mại 

Hoàng Thế Linh, 

Nông Thị Ngọc 

Hân, Nguyễn Hữu 

Tùng 

Số 153-

7/2020 

 Các nhân tố ảnh hưởng 

đến việc công bố thông 

tin phát triển bền vững tại 

các doanh nghiệp ngành 

công nghiệp khai khoáng 

niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

Phạm Mai Anh, 

Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

Số 153-

7/2020 

 Hoàn thiện cơ sở pháp lý 

về kiểm toán môi trường 

nhằm nâng cao vai trò của 

Kiểm toán nhà nước trong 

kiểm toán môi trường vì 

sự phát triển bền vững 

Đặng Văn Hải, 

Đặng Minh Hiền 

Số 154-

8/2020 

 Tổ chức kiểm toán 

chuyên đề quản lý nguồn 

vốn ODA tại Bộ Y tế - 

thực trạng và giải pháp 

Chu Tùng Lâm Số 154-

8/2020 

 Ứng dụng quy trình tự 

động hóa trong hoạt động 

kiểm toán 

Nguyễn Vĩnh 

Khương 

 

Số 155-

9/2020 

 Tác động của chất lượng 

kiểm toán đến hành vi 

quản trị lợi nhuận tại các 

Phùng Anh Thư, 

Trần Thị Hương 

Giang 

Số 155-

9/2020 



doanh nghiệp niêm yết 

trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

 Kiểm toán loại hình công 

trình chỉnh trị vùng cửa 

sông ven biển trong điều 

kiện biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng 

Lại Xuân Nghị, Võ 

Huy Phương, 

Nguyễn Văn Sơn 

Số 155-

9/2020 

 Vận dụng đánh giá rủi ro 

và xác định mức trọng 

yếu trong quy trình kiểm 

toán báo cáo tài chính của 

doanh nghiệp quân đội do 

Kiểm toán nhà nước 

Chuyên ngành Ia thực 

hiện 

Phạm Hoàng Thái, 

Nguyễn Đức 

Thành 

 

Số 156-

10/2020 

 Kiểm toán quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt ra môi 

trường vì sự phát triển 

bền vững 

Lê Thị Thùy 

Ngoan, Phùng 

Quang Thái, 

Dương Hồng 

Nhung 

Số 157-

11/2020 

 Vận dụng mối quan hệ 

giữa kiểm toán nội bộ, 

kiểm soát nội bộ và quản 

trị rủi ro trong tổ chức bộ 

máy kiểm toán nội bộ 

định hướng quản trị rủi ro 

Trần Thị Lan 

Hương, Nguyễn 

Đức Việt 

Số 157-

11/2020 

 Kẽ hở trong cổ phần hóa 

doanh nghiệp nhà nước và 

vai trò của Kiểm toán nhà 

nước 

Nguyễn Minh 

Phong, Nguyễn 

Trần Minh Trí 

Số 157-

11/2020 

 Xây dựng bộ khung tiêu 

chí nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam: Những 

vấn đề đặt ra 

Phạm Minh Điển 

Nguyễn Quốc Điển 

Số 158-

12/2020 

 Thực trạng thu, chi ngân 

sách và một số khuyến 

nghị về chính sách tài 

khóa trong điều kiện dịch 

Covid-19 

Lê Hoài Nam Số 158-

12/2020 

Từ lý luận đến thực tiễn 

 Các nhân tố ảnh hưởng 

đến mức độ công bố 

thông tin phi tài chính của 

các doanh nghiệp ngành 

Nguyễn Phương 

Mai, Trương 

Khánh Ly, Nguyễn 

Số 147 – 

1/2020 



tiêu dùng nhanh niêm yết 

trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

Hồng Trang, 

Dương Ngọc 

Khánh 

 Các vấn đề đặt ra đối với 

kế toán đầu tư chứng 

khoán nắm giữ đến khi 

đáo hạn và cho vay tại các 

ngân hàng thương mại 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Hoa 

Số 147 – 

1/2020 

 Giải pháp nâng cao hiệu 

quả kiểm toán chương 

trình mục tiêu quốc gia 

lồng ghép trong kiểm toán 

ngân sách địa phương tại 

Kiểm toán nhà nước Khu 

vực XII 

Phan Văn Bảng Số 147 – 

1/2020 

 Kiểm soát trong quản lí 

tài chính tại các doanh 

nghiệp nhà nước và doanh 

nghiệp có cổ phần, vốn 

góp nhà nước 

Lê Doãn Hoài, 

Đặng Thúy Anh 

Số 148 – 

2/2020 

 Kiểm soát chất lượng các 

cuộc kiểm toán dự án BT 

tại Kiểm toán nhà nước 

Khu vực I – Thực trạng 

và giải pháp 

Hà Xuân Trọng Số 149 – 

3/2020 

 Một số lưu ý khi hoàn 

thiện kế toán doanh thu 

dịch vụ viễn thông di 

động trong các doanh 

nghiệp viễn thông Việt 

Nam 

Nguyễn Diệu Linh Số 149 – 

3/2020 

 Xây dựng tiêu chí kiểm 

tra hiện trường và kiểm 

định chất lượng công 

trình trong kiểm toán đầu 

tư xây dựng cơ bản 

Nguyễn Anh Tuấn, 

Phạm Thùy Trang, 

Nguyễn Huy Hảo 

Số 149 – 

3/2020 

 Kế toán ba chiều với mục 

tiêu phát triển bền vững 

trong doanh nghiệp 

Nguyễn Phú Giang Số 150-

4/2020 

 Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư và nhiệm vụ đổi 

mới đào tạo kế toán - 

kiểm toán 

Nguyễn Quang 

Hùng 

Số 151-

5/2020 

 Thách thức khi áp dụng 

giá trị hợp lý trong kế 
Nguyễn Thị Bình Số 151-

5/2020 



toán công cụ tài chính ở 

Việt Nam 

 Những vấn đề cơ bản về 

quản trị rủi ro trong doanh 

nghiệp 

Trần Thị Lan 

Hương 

Số 152-

6/2020 

 Tổ chức kiểm toán nội bộ 

và các yếu tố ảnh hưởng 

đến tổ chức kiểm toán nội 

bộ trong doanh nghiệp 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

Số 152-

6/2020 

 Cần sửa đổi, bổ sung quy 

định về sử dụng công cụ 

phái sinh trong Nghị định 

83/NĐ-CP về kinh doanh 

xăng dầu 

Ngô Trí Trung Số 153-

7/2020 

 Hoàn thiện cơ chế, chính 

sách cho VAMC trong 

mua bán và xử lý nợ xấu 

Phạm Mạnh Cầm Số 153-

7/2020 

 Tác động của cơ cấu 

nguồn vốn tới hiệu quả 

hoạt động kinh doanh: 

minh chứng từ các doanh 

nghiệp dầu khí Việt Nam 

Nguyễn Tiến Đức Số 154-

8/2020 

 Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác kiểm 

toán dự án đầu tư xây 

dựng công trình ngành 

đường sắt qua kinh 

nghiệm tại Kiểm toán nhà 

nước Chuyên ngành IV 

Nguyễn Đình 

Cương, Đoàn Thị 

Nguyệt Minh, Đỗ 

Anh Tuấn 

Số 154-

8/2020 

 Xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực kiểm toán nhà 

nước nhằm nâng cao hiệu 

lực hoạt động kiểm toán 

và tính nghiêm minh của 

pháp luật 

Đặng Văn Hải, 

Đặng Lê Anh Thư 

Số 155-

9/2020 

 Nâng cao hiệu quả công 

tác kiểm soát chất lượng 

kiểm toán tại Kiểm toán 

nhà nước chuyên ngành, 

khu vực 

Lê Thị Tuyết 

Nhung 

Số 155-

9/2020 

 Thực trạng kế toán môi 

trường tại các doanh 

nghiệp khai thác chế biến 

tại Việt Nam 

Nguyễn Phú Giang Số 156-

10/2020 

 Thực trạng tổ chức và 

thực hiện kế toán thuế thu 
Đào Nam Giang, 

Vũ Thị Thu Hằng 

Số 156-

10/2020 



nhập doanh nghiệp tại các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

ở Lý Nhân Hà Nam và 

một số khuyến nghị 

 Giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động đào tạo, 

bồi dưỡng kiểm toán viên 

của Kiểm toán nhà nước 

trong bối cảnh Cách mạng 

công nghiệp 4.0 

Nguyễn Thị Thu 

Trung, Đỗ Thị 

Kim Dung 

Số 157-

11/2020 

 Kiểm soát rủi ro trong 

việc thực hiện chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp tại 

Bảo hiểm xã hội Bình 

Định và giải pháp hoàn 

thiện 

Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

Số 157-

11/2020 

 Hoàn thiện hệ thống 

thông tin kế toán quỹ bảo 

hiểm y tế tại cơ quan Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Bình 

Định 

Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

Số 158-

12/2020 

Kinh tế - Tài chính 

 Tỷ giá USD/VND sẽ tiếp 

tục ổn định? 

Minh Khuê Số 147 – 

1/2020 

 Vốn cho nền kinh tế đang 

chuyển biến tích cực 

Minh Anh Số 147 – 

1/2020 

 Khó hoàn thành mục tiêu 

cổ phần hóa năm 2020 

Minh Anh Số 148 – 

2/2020 

 Nỗ lực kiểm soát hạn mức 

nợ công 

Hồ Thị Hương Số 148 – 

2/2020 

 Hoàn thiện cơ chế, chính 

sách để các doanh nghiệp 

nhà nước vận hành theo 

cơ chế thị trường gắn với 

thực thi cam kết về doanh 

nghiệp nhà nước trong 

các FTA thế hệ mới  

Vũ Ngọc Tuấn Số 149 – 

3/2020 

 Cân nhắc điều chỉnh mức 

giảm trừ gia cảnh khi tính 

thuế thu nhập cá nhân 

Thanh Huyền Số 149 – 

3/2020 

 Bài toán khó của ngành 

ngân hàng 

Tùng Lâm Số 150-

4/2020 

 Lạm phát 2020: Có thể 

đạt mục tiêu nếu kiểm 

Hải Anh Số 150-

4/2020 



soát tốt 

 Dự cảm phục hồi kinh tế 

Việt nam hậu đại dịch 

Covid 19 

Nguyễn Minh 

Phong 

Số 151-

5/2020 

 Một số nội dung cần cân 

nhắc đảm bảo tính hiệu 

quả, hợp lý và sự minh 

bạch khi sửa đổi Nghị 

định 83/2014/NĐ-CP về 

kinh doanh xăng dầu 

Ngô Trí Trung Số 151-

5/2020 

 Phục hồi kinh tế hậu 

Covid 19: Cơ hội, thách 

thức và khuyến nghị 

Ngô Trí Long Số 152-

6/2020 

 Lựa chọn chính sách để 

hỗ trợ kinh tế 

Ngô Thị Thu Hà Số 153-

7/2020 

 Lãi vay giảm: có doanh 

nghiệp mặn mà, có doanh 

nghiệp thờ ơ 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 

Số 153-

7/2020 

 Giải pháp giải ngân đầu 

tư công bằng nguồn ngân 

sách nhà nước 6 tháng 

cuối năm 2020 

Hoàng Thị Giang, 

Hoàng Thị Bích 

Dược 

Số 154-

8/2020 

 Tăng sức chống chịu của 

nền kinh tế Việt Nam 

Nguyễn Minh 

Phong, Nguyễn 

Trần Minh Trí 

Số 154-

8/2020 

 Nghị định 81/2020/NĐ-

CP đưa thị trường trái 

phiếu doanh nghiệp vào 

khuôn khổ nhằm bảo vệ 

các nhà đầu tư 

Ngô Trí Trung Số 155-

9/2020 

 Quản lý các ứng dụng cho 

vay ngang hàng trong bối 

cảnh phát triển công nghệ 

tài chính 

Khánh An Số 155-

9/2020 

 Sự phát triển của ngành 

quản lý quỹ và một số nội 

dung sửa đổi của Luật 

Chứng khoán 2019 

 

Nguyễn Hải Nam Số 156-

10/2020 

 Ngân sách gặp khó vẫn cố 

hỗ trợ nền kinh tế 

Minh Anh Số 156-

10/2020 

 Đẩy mạnh tái cơ cấu 

doanh nghiệp nhà nước 

Đặng Lê Anh Thư Số 157-

11/2020 



 Để thu hút dòng vốn nước 

ngoài chất lượng 

Xuân Anh Số 157-

11/2020 

 Một số nội dung mới 

trong dự thảo sửa đổi, bổ 

sung nghị định 

83/2014/NĐ-CP về kinh 

doanh xăng dầu 

Ngô Trí Trung Số 158-

12/2020 

 Sàn giao dịch nợ: cần 

khách quan và minh bạch 

Xuân Quang Số 158-

12/2020 

 Chống thất thu thuế cũng 

cần khoan thư sức dân 

Vân Anh Số 158-

12/2020 

Diễn đàn – Đối thoại 

 Kiểm soát lạm phát năm 

2020: Cần phối hợp chặt 

chẽ 

Hoàng Anh Số 147 – 

1/2020 

 Cần tiếp tục cải cách và 

gia tăng động lực tăng 

trưởng 

Hoài Anh Số 147 – 

1/2020 

 EVFTA: Doanh nghiệp 

nỗ lực cạnh tranh và tận 

dụng cơ hội 

Minh Vân Số 148 – 

2/2020 

 Gia hạn nộp thuế và tiền 

thuê đất với 3 nhóm đối 

tượng 

Tùng Lâm Số 149 – 

3/2020 

 Hỗ trợ tín dụng khắc phục 

khó khăn do dịch Covid 

19: Đảm bảo ngăn chặn 

việc trục lợi chính sách 

Thúy Hường Số 149 – 

3/2020 

 Chung sức thúc đẩy tăng 

trưởng 

Đăng Khoa Số 150-

4/2020 

 Gia hạn thuế và tiền thuê 

đất: Cần lường trước tác 

động với ngân sách 

Hoàng Quyên Số 150-

4/2020 

 Hỗ trợ doanh nghiệp song 

vẫn phải đảm bảo an toàn 

hệ thống 

Minh Anh Số 151-

5/2020 

 Cần tạo cơ hội để doanh 

nghiệp nhỏ và vừa được 

tham gia các dự án đầu tư 

công 

Minh Nguyệt Số 151-

5/2020 

 Hoàn thiện khuôn khổ 

pháp lý về tài chính, kế 

toán 

Hoàng Minh Số 152-

6/2020 



 Nâng cao quản lý và giám 

sát lĩnh vực đặt cược 

Lê Hường Số 153-

7/2020 

 Nỗ lực hoàn thành nhiệm 

vụ thu ngân sách nhà 

nước 

Thu Trang Số 153-

7/2020 

 Cần thẩm định kỹ các 

khoản vay 

Hoài An Số 154-

8/2020 

 Nếu chi hỗ trợ hiệu quả, 

có thể không cần đến vay 

thêm nợ 

Minh Anh Số 154-

8/2020 

 Tăng cường quản lý, giám 

sát thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp 

Mạnh Hùng Số 155-

9/2020 

 Hiện đại hóa công tác 

quản lý tài sản công 

Minh Anh Số 155-

9/2020 

 Cần thực hiện nhiều giải 

pháp để đẩy mạnh việc xử 

lý nợ xấu 

Kim Oanh Số 156-

10/2020 

 Thị trường lao động sẽ cải 

thiện 

Hường Lê Số 156-

10/2020 

 Cơ sở pháp lý chống 

chuyển giá phù hợp thông 

lệ quốc tế 

Minh Duy Số 157-

11/2020 

 Sử dụng vốn vay gắn với 

trách nhiệm trả nợ 

Hà Anh Số 157-

11/2020 

 Tạo đà thúc đẩy hoạt 

động xếp hạng tín nhiệm 

Kim Anh Số 158-

12/2020 

 Bước tiens mới trong nỗ 

lực chống chuyển giá 

Hoàng Minh Số 158-

12/2020 

Kinh nghiệm nước ngoài 

 Những khó khăn khi áp 

dụng IFRS 15 trong 

doanh nghiệp viễn thông 

Việt Nam 

Nguyễn Diệu Linh Số 147 – 

1/2020 

 Luận bàn về các nhân tố 

ảnh hưởng tới chất lượng 

kiểm toán 

Nguyễn Đăng 

Khoa 

Số 148 – 

2/2020 

 Kinh nghiệm ban hành và 

áp dụng thuế tài sản của 

một số nước trên thế giới 

và một số kiến nghị đối 

với việc xây dựng Luật 

Thuế tài sản tại Việt Nam 

Đinh Thị Phương 

Thúy, Phan Thanh 

Tân 

Số 149 – 

3/2020 



 Mô hình hợp tác khoa học 

công nghệ giữa doanh 

nghiệp và trường đại học 

tại Châu Âu - bài học cho 

Việt Nam 

Trần Tú Uyên Số 150-

4/2020 

 Lớp học đảo ngược – mô 

hình lớp học hiện đại 

trong Cách mạng 4.0 và 

vận dụng vào thực tiễn 

Kiểm toán nhà nước 

Diệu Thúy Số 151-

5/2020 

 Kiểm toán nội bộ trên thế 

giới và kinh nghiệm cho 

các công ty xi măng ở 

Việt Nam 

Trần Thị Lan 

Hương 

Số 152-

6/2020 

 Kinh nghiệm kiểm toán 

dữ liệu lớn của Kiểm toán  

nhà nước Trung Quốc 

Nguyễn Thị Mai 

Hương 

Số 153-

7/2020 

 Kinh nghiệm quốc tế và 

bài học cho Việt Nam 

trong việc nâng cao hiệu 

quả kiểm toán các dự án 

PPP 

Trần Kim Lộc Số 154-

8/2020 

 Mô hình hợp tác khoa học 

công nghệ giữa doanh 

nghiệp và trường đại học 

tại Úc – bài học cho Việt 

Nam 

Trần Tú Uyên, Bùi 

Thị Lệ Duyên 

Số 155-

9/2020 

 Tăng cường năng lực 

ngăn ngừa rủi ro và giải 

pháp nâng cao năng lực 

quản trị quốc gia 

Diệu Thúy Số 156-

10/2020 

 Chuẩn mực báo cáo tài 

chính quốc tế cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa: 

Những lợi ích, khó khăn 

và khả năng áp dụng ở 

Việt Nam 

Lê Doãn Hoài, 

Đặng Thúy Anh 

Số 157-

11/2020 

 Kiểm toán chiến lược 

củng cố tài khóa của 

Chính phủ Nhật bản - Ủy 

ban Kiểm toán Nhật Bản 

Diệu Thúy Số 158-

12/2020 

Chuyên đề/Bài viết khác 

 Kiểm toán nhà nước đã 

hoàn thành toàn diện kế 

Hồ Đức Phớc Số 147 – 

1/2020 



hoạch kiểm toán năm 

2019 

Dự án đầu tư 

theo phương 

thức đối tác 

công tư và vai 

trò của Kiểm 

toán nhà nước 

Dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và 

vai trò của Kiểm toán nhà 

nước 

Nguyễn Thanh 

Hiền 

Số 148 – 

2/2020 

Trách nhiệm cơ quan 

Kiểm toán nhà nước đối 

với hoạt động đầu tư theo 

hình thức hợp tác công tư 

Trần Hoàng Ngân, 

Đoàn Nguyễn 

Thùy Trang, Đỗ 

Thị Ngọc Diễm 

Số 148 – 

2/2020 

Đầu tư theo hình thức đối 

tác công tư và những vấn 

đề đặt ra 

Lê Tùng Lâm Số 148 – 

2/2020 

Thực chất dự án PPP và 

vấn đề đặt ra đối với hoạt 

động kiểm toán, thanh tra 

Hoàng Phú Thọ Số 148 – 

2/2020 

Thực trạng ưu đãi thuế 

đối với các dự án PPP và 

giải pháp hoàn thiện 

Lê Xuân Trường Số 148 – 

2/2020 

Kết quả kiểm toán dự án 

BT, BOT và vai trò của 

Kiểm toán nhà nước trong 

Luật Đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư 

Lê Minh Nam Số 148 – 

2/2020 

Hoạt động kế 

toán kiểm toán 

trong thời đại 

công  nghệ 

Tăng cường ứng dụng 

công nghệ nhằm nâng cao 

hiệu quả kiểm toán 

Đoàn Xuân Tiên Số 150-

4/2020 

Các giải pháp an ninh bảo 

mật đối với hệ thống 

mạng Kiểm toán nhà 

nước 

Nguyễn Minh 

Phương 

Số 150-

4/2020 

Ứng dụng công nghệ 

blockchain trong kế toán 

tài chính 

Nguyễn Vĩnh 

Khương 

Số 150-

4/2020 

Cơ chế tự chủ 

tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Một số vấn đề về kiểm 

toán tại các đơn vị thực 

hiện thí điểm cơ chế tự 

chủ theo Nghị quyết 

77/NQ-CP và giải pháp 

hoàn thiện 

Lê Thị Tuyết 

Nhung 

Số 151-

5/2020 

Thực trạng kiểm toán việc 

thực hiện cơ chế tự chủ tại 

các trường đại học công 

lập và hướng hoàn thiện 

Hoàng Kiên Nghị, 

Hồ Thị Trà, Đỗ 

Thị Hồng Nhung 

Số 151-

5/2020 



Một số giải pháp hoàn 

thiện cơ chế tự chủ tài 

chính tại các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập 

Trương Thị Diễm 

Hương, Đỗ Quốc 

Cường, Phan Thị 

Kim Oanh 

Số 151-

5/2020 

Thu hút đầu tư 

FDI và vai trò 

của Kiểm toán 

nhà nước 

Khu vực FDI với kinh tế 

Việt Nam 

Nguyễn Mại Số 152-

6/2020 

Thực trạng thu hút vốn 

đầu tư trực tiếp nước 

ngoài ở Việt Nam và 

những vấn đề đặt ra 

Hoàng Quang 

Phòng 

Số 152-

6/2020 

Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài sau hơn 30 năm 

nhìn lại và những vấn đề 

đặt ra trong thời gian tới 

Nguyễn Đình Hòa Số 152-

6/2020 

Chính sách thuế thu hút 

doanh nghiệp FDI đầu tư 

tại Việt Nam 

Lê Xuân Trường Số 152-

6/2020 

 Thi đua yêu nước theo 

tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh 

Diệu Thúy Số 154-

8/2020 

 Kiểm toán nhà nước – kỷ 

cương, liêm chính, 

chuyên nghiệp, sáng tạo 

Diệu Thúy Số 155-

9/2020 

Nâng cao hiệu 

quả giải ngân 

vốn đầu tư công 

và vai trò của 

Kiểm toán nhà 

nước 

Kinh nghiệm của tỉnh 

Nam Định trong việc thúc 

đẩy giải ngân các nguồn 

vốn đầu tư công và vai trò 

của Kiểm toán nhà nước 

trong việc nâng cao hiệu 

quả giải ngân vốn đầu tư 

công 

Đoàn Hồng Phong Số 156-

10/2020 

Thực trạng, giải pháp thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công và vai trò của Kiểm 

toán nhà nước trong việc 

nâng cao hiệu quả giải 

ngân vốn đầu tư công trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Đức 

Thanh 

Số 156-

10/2020 

Thực trạng, giải pháp thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư 

công tỉnh Thanh Hóa năm 

2020 và vai trò của Kiểm 

toán nhà nước trong việc 

nâng cao hiệu quả giải 

Nguyễn Đình 

Xứng 

Số 156-

10/2020 



ngân vốn đầu tư công 

Giải ngân vốn đầu tư 

công trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh, các 

tỉnh Bình Dương, Tây 

Ninh, Long An – giải 

pháp nâng cao hiệu quả 

và vai trò của Kiểm toán 

nhà nước 

Doãn Anh Thơ Số 156-

10/2020 

Đánh giá về thực trạng 

giải ngân vốn đầu tư công 

dưới góc nhìn của Kiểm 

toán nhà nước 

Hoàng Phú Thọ Số 156-

10/2020 

Kinh tế Việt 

Nam hậu Covid-

19 

Kinh tế Việt Nam năm 

2020 – những âm hưởng 

tích cực 

Nguyễn Minh 

Phong 

Số 158-

12/2020 

Nhìn lại diễn biến chỉ số 

giá tiêu dùng 2020 và 

những giải pháp kiểm soát 

năm 2021 

Ngô Trí Long Số 158-

12/2020 

Thực trạng thu, chi ngân 

sách và một số khuyến 

nghị về chính sách tài 

khóa trong điều kiện dịch 

Covid-19 

Lê Hoài Nam Số 158-

12/2020 

Chính sách tài chính – 

tiền tệ hỗ trợ doanh 

nghiệp thời dịch Covid-19 

Nguyễn Trần Minh 

Trí 

Số 158-

12/2020 

 


