
   

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DUY TRÌ ĐƯỢC KIỂM SOÁT NỘI BỘ  

& QUY TẮC ỨNG XỬ ĐÃ THIẾT LẬP 

 

Muốn duy trì được kiểm soát nội bộ và Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả 

cần:  

• Một là cần thực hiện tốt việc xây dựng và ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử áp dụng 

cho các cấp từ lãnh đạo đến nhân viên. Nhà quản lý cần phải làm gương cho cấp dưới trong 

các hành vi ứng xử công việc hàng ngày. Kịp thời, tuyên dương những nhân viên thực hiện 

tốt các quy chuẩn về đạo đức, kỷ luật nghiêm đối với những người gian lận, không trung 

thực ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp. 

• Hai là trong chính sách tuyển dụng nhân sự cần quy định rõ kỹ năng và kiến thức đối với 

các vị trí công việc cần tuyển dụng, thiết lập bảng mô tả công việc cho từng vị trí. Xây 

dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. 

• Ba là nhà quản lý cần quán triệt phổ biến cho cấp dưới và nhân viên về vai trò của KSNB 

trong việc kiểm soát rủi ro; Thường xuyên đánh giá về KSNB và cần có cam kết về đảm 

bảo KSNB hiệu quả. 

• Bốn là thực hiện tốt việc kiện toàn cơ cấu tổ chức hợp lý, đảm bảo tính xuyên suốt và nhất 

quán từ trên xuống dưới trong việc ban hành các quyết định, triển khai cũng như kiểm tra 

việc thực hiện các quyết định trong phạm vi toàn đơn vị; Thực hiện việc rà soát, ban hành 

quy chế bằng văn bản, quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các phòng 

ban, bộ phận. 

• Năm là thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, bổ nhiệm 

và sa thải nhân viên; Đảm bảo chế độ lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khác cho 

cán bộ. Đặc biệt là, cần xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả công việc. 

• Sáu là cần chú trọng đến việc nhận diện, phân tích và đánh giá, kiểm soát rủi ro có hiệu 

quả. DN cần xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu chi tiết, mục tiêu ngắn hạn, trung hạn 

và dài hạn trong từng lĩnh vực; Nhận diện và xác định được từng loại rủi ro từ bên trong 

và bên ngoài doanh nghiệp; Thực hiện tốt quy trình phân tích và đánh giá rủi ro để xác định 

được mức độ ảnh hưởng của rủi ro đến mục tiêu của doanh nghiệp, xác định rủi ro nào nên 

tránh, rủi ro nào cần giảm thiểu hoặc chấp nhận. Thực hiện tốt chính sách khen thưởng đối 

với những nhân viên đề xuất các biện pháp hữu hiệu đối phó với các rủi ro; Đưa ra các biện 

pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, thiết lập các thủ tục kiểm soát để hạn chế rủi ro. Quy 

định người chịu trách nhiệm về quản lý rủi ro; Xây dựng hệ thống báo cáo, kiểm tra và 

đánh giá việc tuân thủ quy trình quản lý rủi ro. 

• Bảy là cần duy trì và hoàn thiện tốt hoạt động kiểm soát tổng quát, kiểm soát các hoạt động 

trọng tâm, được thực hiện thường xuyên hoặc định kỳ. Trước hết các nguyên tắc kiểm soát 

cần phải thực hiện tốt như phân công phân nhiệm, bất kiêm nhiệm, phê chuẩn ủy quyền. 

Cần bố trí cán bộ nhân viên thực hiện hoạt động kiểm soát có năng lực và đủ thẩm quyền. 

• Tám là DN phải công khai, minh bạch thông tin cho toàn đơn vị và các đối tượng bên 

ngoài, đồng thời phải thực hiện tốt việc truyền đạt thông tin và nhận thông tin phản hồi 



   

nhằm giúp cho việc kiểm soát hiệu quả và nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Thiết lập 

trang thông tin để tiếp hình ảnh và toàn bộ thông tin cần thiết của doanh nghiệp. 

• Chín là ban hành quy định về cung cấp thông tin giữa các bộ phận trong đơn vị, quy định 

về cung cấp thông tin ra bên ngoài. Cần có đường dây nóng bố trí trực 24/24h và có kênh 

thông tin khẩn trực tiếp tới lãnh đạo đơn vị các cấp, để đảm bảo sự truyền tải những thông 

tin bí mật hoặc mang tính cấp thiết. 

• Mười là thiết lập kiểm soát ở tất cả cấp độ từ nhân viên đến lãnh đạo. Nên xây dựng kết 

hợp cả giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ thông qua việc thiết lập hệ thống các 

tiêu chuẩn kiểm soát tuân thủ  để đảm bảo các các quy chế được thực hiện theo đúng các 

quy định mà đơn vị đã đề ra. Bên cạnh đó, cần quy định rõ trong việc bố trí cán bộ thực 

hiện công tác giám sát cần phải am hiểu chuyên môn về lĩnh vực giám sát để nâng cao hiệu 

quả giám sát.  

Nếu tất cả những nội dung trên được đảm bảo thì hoạt động kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng 

xử chắc chắn sẽ mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp.    

 


