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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
Tư vấn (hãng) Kiểm soát nội bộ 

(Mã: 4.4.7) 

1. Thông tin chung về dự án 

Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (viết 
tắt là Dự án “HPET”) vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế làm cơ quan chủ 
quản được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. Các hoạt động can thiệp của dự án 
được triển khai tại Bộ Y tế, các trường đại học, cao đẳng y tế và 15 tỉnh dự án bao gồm 
Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Gia Lai, Kon 
Tum, Dak Nông, Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Lâm Đồng. 

Mục tiêu chung của Dự án là “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực 
y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến 
cơ sở”. 

Mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm: (i) Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục 
nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ 
thống đảm bảo chất lượng giáo dục (ii) Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử 
dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về 
công tác ở vùng khó khăn (iii) Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ 
chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã 
và đóng góp vào chương trình nông thôn mới. 

Dự án bao gồm 4 hợp phần:  

- Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao 
đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện 
hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục. 

- Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực 
y tế 

- Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu 

- Hợp phần 4: Quản lý dự án. 

Dự án sẽ đóng góp vào các mục tiêu sau đây trong Chiến lược quốc gia của 

ngành y tế giao đoạn 2011-2020: (a) cải thiện chất lượng dịch vụ y tế các tuyến, nâng 
cao bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, phát triển y học gia đình và tăng cường 

chăm sóc sức khỏe ban đầu, (b) phát triển nguồn nhân lực y tế về số lượng và chất 
lượng và nguồn nhân lực y tế tại các vùng khó khăn, mở rộng đào tạo điều dưỡng đại 

học, cân bằng giữa đào tạo và sử dụng nhân lực y tế và (c) cải thiện năng lực quản lý 
và lập chính sách ngành y tế. Dự án cũng hỗ trợ đóng góp vào Kế hoạch phát triển 

nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020 của chính phủ với mục tiêu tổng thể là phát 
triển nguồn nhân lực y tế về chất lượng, cơ cấu và phân bổ hợp lý. 
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Điều khoản tham chiếu này để tìm kiếm một tư vấn hãng có tư cách hợp lệ và đủ 

năng lực, kinh nghiệm làm tư vấn tài chính cho Ban quản lý dự án Trung ương (phụ 
trách kiểm soát nội bộ). 

Thủ tục tuyển chọn tư vấn được thực hiện theo “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê 
Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn 

lại của IDA cho các Bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011 và 
điều chỉnh tháng 5/2014. 

2. Nhiệm vụ tư vấn 

2.1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ 

- Xây dựng các kế hoạch và nội dung kiểm soát nội bộ cho Ban QLDA và 
các Ban QLDA trực thuộc;  

- Cung cấp dịch vụ kiểm soát nội bộ; 
- Đào tạo cho nhân viên dự án thực hiện công việc kiểm soát nội bộ. 

2.2. Đối tượng kiểm soát nội bộ: 
Đơn vị tư vấn được tuyển chọn sẽ tiến hành kiểm soát nội bộ ở: 

- Ban quản lý dự án trung ương 
- Các Trường thực hiện gói Grant thuộc hợp phần 1, bao gồm: 

+  Trường ĐH Y Hải Phòng 

+ Trường ĐH Y Thái Nguyên 
+ Trường ĐH Y Thái Bình 
+ Trường ĐH Y Dược Hồ Chí Minh 
+ Trường ĐH Y Dược Huế 
+ Trường ĐH Y Hà Nội 
+ Trường CĐ Y tế Bạch Mai 
+ Trường CĐ Y tế Hà Nội 
+ Trường ĐHKTYD Đà Nẵng 
+ Trường CĐYT Phú Yên  
+ Trường CĐYT Lâm Đồng 
+ Trường CĐ Y tế Quảng Ninh 
+ Trường CĐ Y tế Quảng Nam 
+ Trường ĐHKTYT Hải Dương 
+ Trường CĐYT Thái Bình 

- Trường Đại học Y tế công cộng và Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh 
thuộc Hợp phần 2 

- 15 tỉnh Dự án thuộc Hợp phần 3 
- Và có thể được bổ sung theo yêu cầu của Dự án. 

 
2.3. Nhiệm vụ kiểm soát nội bộ: 

- Xây dựng phương pháp kiểm soát nội bộ dựa trên đánh giá rủi ro i) tuân thủ với 
Chuẩn mực kiểm soát nội bộ quốc tế (IIA) và ii) phù hợp với ngành y tế công 
cộng. Phương pháp này phải được triển khai dựa trên đánh giá cơ bản rủi ro và 
gian lận;   

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nội bộ và chương trình kiểm soát nội bộ chi tiết 
cho Dự án. Kế hoạch này nên được triển khai cho toàn bộ kỳ hoạt động của Dự 
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án và chương trình chi tiết nên được thực hiện ít nhất trong 2 năm hoạt động 
của Dự án. Chương trình kiểm soát sẽ bao trùm một trong các lĩnh vực sau:  

+ Quy trình mua sắm và đấu thầu; 
+ Hệ thống quản lý kế toán và tài chính; 
+ Quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và hệ thống quản trị.   

- Rà soát quy trình thực hiện dự án, đưa ra khuyến nghị điều chỉnh Sổ tay Hướng 
dẫn thực hiện dự án cho phù hợp với các quy định hiện hành. 

- Chuẩn bị kế hoạch đào tạo, chuẩn bị tài liệu, tổ chức và cung cấp các khóa đào 
tạo cho đội ngũ kiểm soát nội bộ.  

- Tiến hành kiểm soát nội bộ hàng năm cho Dự án và trực tiếp đào tạo cho các 
cán bộ kiểm soát nội bộ được bổ nhiệm thông qua công việc thực tế. Công việc 
kiểm soát sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch và chương trình kiểm soát.  
Khi tiến hành công việc kiểm soát đặc biệt chú ý những vấn đề sau: 

  
1. Đảm bảo hệ thống kế toán và quản lý tài chính là có thể tin cậy và hiệu 

quả trong việc thiết kế và đánh giá mức độ những vấn đề đang có;    
2. Kiểm tra tính hiệu quả, đầy đủ và ứng dụng các thủ tục kế toán, tài chính 

và hoạt động kiểm soát và do vậy đảm bảo tính chính xác của sổ sách kế toán;   
3. Xác minh hệ thống kiểm tra nội bộ có hiệu quả trong việc thiết kế và hoạt 

động nhằm đảm bảo phòng chống và phát hiện sớm các hành động tham ô, gian 
lận, biển thủ và áp dụng sai;   

4. Phát hiện các bộ phận không hiệu quả trọng yếu đang tồn tại trong hệ 
thống và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;  

5. Xác nhận các quyết định là phù hợp với quy định tài chính và tuân thủ với 
các yêu cầu của Chính phủ và các quy định có liên quan;     

6. Xác nhận rằng các thủ tục mua sắm được tuân thủ và chuẩn bị phù hợp với 
công việc, hàng hóa và dịch vụ;  

7. Kiểm tra tất cả các khoản chi phí được tài trợ bởi Bộ Y tế, Ngân hàng Thế 
giới và Liên minh châu Âu, bao gồm mua sắm hàng hóa và dịch vụ, có đầy đủ 
chứng từ hợp lý hợp lệ và được thực hiện theo các nguyên tắc của Chính phủ 
Việt Nam và hiệp định tài chính liên quan;   

8. Xác minh tất cả hàng hóa được mua về và xuất ra các chứng từ hợp lệ 
(Phiếu nhận/giao/xuất hàng, phiếu thu) và được ghi nhận vào sổ/thẻ kho và số 
dư được ghi nhận chính xác. Nếu cần thiết, tiến hành kiểm kê tài sản và hàng 
tồn kho khác do MoH/WB tài trợ;   

9. Xác nhận ngân hàng ủy quyền cho CPMU/các SPMU nhằm đảm bảo chi 
phí phát sinh cho Dự án được thực hiện đúng mục đích. Để thực hiện được điều 
này, kiểm soát viên nên đến CPMU và các SPMU và tiến hành kiểm soát/kiểm 
tra phù hợp và cần thiết cho mục đích kiểm soát;   

10. Kiểm tra báo cáo chi phí (SOE) được đệ trình cho WB dựa trên bản đối 
chiếu chi phí hàng tháng được báo cáo trong các báo cáo quản lý tài chính 
(FMRs), và báo cáo này cũng phải được đệ trình cho WB hàng quý;  

11. Đảm bảo đầy đủ hồ sơ liên quan đến các tài sản mua bởi Dự án, chi tiết 
bao gồm: giá trị tài sản, mô tả tài sản, vị trí tài sản và kiểm kê tài sản được thực 
hiện.  

- Chuẩn bị sổ tay kiểm soát nội bộ chi tiết cho Dự án dựa trên sổ tay kiểm soát 
nội bộ được phát hành bởi Bộ Tài chính qua các Dự án được tài trợ bởi Ngân 
hàng Thế giới;  
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- Tư vấn viên phải hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong việc thực hiện hợp 
đồng. 

 

2.4. Sản phẩm đầu ra 

 

Nội dung Số Thời gian 

Báo cáo khảo sát (khởi động) 08 bộ (08 bộ tiếng 
Anh  và 08 bộ tiếng 

Việt) 

Tuần thứ tư sau khi ký 
hợp đồng.  

Kế hoạch kiểm soát và chương trình 
kiểm soát chi tiết 

08 bộ (08 bộ tiếng 
Anh  và 08 bộ tiếng 

Việt) 

Tuần thứ tám sau khi 
ký hợp đồng.  

Báo cáo kiểm soát nội bộ thường 

niên.  

08 bộ (08 bộ tiếng 

Anh  và 08 bộ tiếng 
Việt) 

Dự kiến tuần đầu tiên 

của tháng 2 năm 2020 
và của các năm tiếp 

theo.  

Kế hoạch đào tạo bao gồm thời gian 

và các nội dung  

08 bộ (08 bộ tiếng 

Anh  và 08 bộ tiếng 
Việt) 

Tuần thứ  mười sau khi 

ký hợp đồng.  

Sổ tay kiểm soát nội bộ chi tiết cho 
Dự án 

08 bộ (08 bộ tiếng 
Anh  và 08 bộ tiếng 

Việt) 

Tuần đầu tháng 5/2019 

Khóa đào tạo  02 khóa Trong thời gian thực 
hiện dịch vụ 

 

3. Khung thời gian dự kiến 

 Kiểm soát nội bộ sẽ được thực hiện trong 2 năm thực hiện của Dự án từ 
01/01/2019 đến 31/12/2020. 

4. Hỗ trợ của dự án 

Dự án sẽ cung cấp các thỏa thuận, các tài liệu dự án đã được phê duyệt, các văn 

bản liên quan khác và các điều kiện làm việc cần thiết để kiểm soát nội bộ thực 
hiện nhiệm vụ của mình. 

5. Yêu cầu đối với công ty kiểm soát nội bộ 

5.1 Đối với công ty kiểm soát: 

- Là đơn vị có tư cách hợp lệ, có giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực kiểm 
toán/kiểm soát do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực; 
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- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán/kiểm soát; 

đã từng thực hiện nhiệm vụ tư vấn tương tự (cung cấp 02 hợp đồng dịch vụ tư 
vấn tương tự đã thực hiện); 

- Có đội ngũ kiểm soát viên/kiểm toán viên chuyên nghiệp, có trình độ và kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ dự án;  

5.2. Đối với kiểm soát viên: 
- Cán bộ quản lý hoặc trưởng nhóm kiểm soát/kiểm toán có bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành kinh tế, tài chính/kế toán hoặc các chuyên ngành có liên 
quan và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội 

bộ;  
- Cán bộ quản lý hoặc trưởng nhóm kiểm soát/kiểm toán cần có chứng chỉ kiểm 

soát được quốc tế công nhận (ACCA, CPA, CA hoặc tương đương) 
- Các kiểm soát viên/kiểm toán viên có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

kinh tế, tài chính/kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan, có tối thiểu 3 
năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ;  

- Cán bộ quản lý hoặc trưởng nhóm kiểm soát/kiểm toán bắt buộc thông thạo 
tiếng Anh và các cán bộ khác phải có kiến thức tốt về tiếng Anh.  

6. Hình thức, thời gian hợp đồng và kinh phí 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ khi ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2020 

7. Quy định về giám sát và báo cáo  

Giám đốc/Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Ban quản lý dự án Trung ương sẽ 
giám sát quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn.  

Trong quá trình thực hiện, tư vấn sẽ báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho 
Giám đốc/Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Ban quản lý dự án Trung ương về các 

nội dung công việc. 

8. Yêu cầu khác  

Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình thực hiện tư vấn (báo cáo, tài liệu, …) là tiếng 
Việt và tiếng Anh. 


