
   

VAI TRÒ CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 

 

Vậy kiểm soát nội bộ đóng vai trò như thế nào trong doanh nghiệp? 

Về cơ bản, kiểm soát nội bộ có vai trò quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, đặc biệt trong 

việc ra quyết định của nhà quản lý, là một trong năm chức năng của quản lý bao gồm: (1) Xác định 

mục tiêu; (2) Lập kế hoạch; (3) Tổ chức thực hiện; (4) Phối hợp và (5) Kiểm soát.  

Thông qua kiểm soát nội bộ, nhà quản lý có thể nhìn nhận được những thiếu sót trong hệ thống 

tổ chức để đề ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời. Khi có kiểm soát, nhà quản lý sẽ có đầy đủ 

thông tin để ra quyết định thích hợp nhằm thích ứng với môi trường, đạt được mục tiêu đề ra. 

Như chúng ta đã biết, hoạt động của một doanh nghiệp luôn phải đối mặt với các vấn đề như 

hoạt động không hiệu quả, lãng phí nguồn lực, thiếu giám sát hiệu quả, tổ chức và chức năng kém, 

thiếu tầm nhìn, chiến lược rời rạc, thiếu liên kết, kiểm soát phức tạp, chi phí cao, thông tin thiếu 

tính toàn vẹn, phức tạp một cách không cần thiết... Kiểm soát nội bộ thực chất là sự tích hợp các 

hoạt động, biện pháp, cơ chế kiểm soát bên trong doanh nghiệp nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa 

những rủi ro có thể xảy ra cho doanh nghiệp. Hệ thống này thường được lồng ghép trong hệ thống 

quản lý và quản trị doanh nghiệp gồm 03 khía cạnh đó là hoạt động, quản lý và công tác tổ chức.  

Đầu tiên, ở khía cạnh hoạt động, kiểm soát nội bộ hữu hiệu giúp DN  

• Một là tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh: Kiểm soát nội bộ hữu hiệu đòi hỏi phải tích 

hợp và chuẩn hóa các quy trình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp 

giảm thời gian hao phí, tăng khối lượng công việc được xử lý trong một khoảng thời 

gian và giảm thời gian không hiệu quả.  

• Hai là gia tăng chất lượng hoạt động kinh doanh: Kiểm soát nội bộ hữu hiệu sẽ giúp các 

nhà quản lý hạn chế và ngăn ngừa những rủi ro không cần thiết hoặc những thiệt hại 

không đáng có, giúp doanh nghiệp có thể giảm tỷ lệ sai sót, gia tăng tính chính xác của 

dữ liệu. 

• Ba là đảm bảo tính liên hoàn, chính xác của các số liệu tài chính, kế toán, thống kê cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hay đầu tư.  

Tiếp đến là khía cạnh quản lý, kiểm soát nội bộ có những vai trò sau: 

• Thứ nhất là giúp DN quản trị nguồn lực tốt hơn: Đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu 

quả, sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra; bảo vệ tài sản khỏi bị hư 

hỏng; ngăn chặn sớm các gian lận, trộm cắp, tham nhũng, lợi dụng sử dụng nguồn lực 

của doanh nghiệp. 

• Thứ hai, kiểm soát nội bộ là công cụ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và ra quyết định: Nhờ 

việc được cung cấp thông tin kịp thời và phong phú về tất cả các mảng hoạt động của 

doanh nghiệp cũng như việc kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn, việc đưa ra các quyết định 

sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn; giúp việc ứng phó với các thay đổi môi trường kinh 

doanh tốt hơn và nhanh chóng, hiệu quả hơn. 



   

• Thứ ba là gia tăng hiệu quả quản lý ở tất cả các cấp quản lý: Kiểm soát nội bộ đòi hỏi 

được thực hiện ở mọi khâu hoạt động, mọi cấp quản lý đều hình thành các chốt chặn 

kiểm soát để thực hiện việc kiểm tra, giám sát và cung cấp các thông tin hữu ích giúp 

người quản lý thực hiện hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn. 

• Thứ tư là tạo ra cơ chế vận hành trơn chu, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản 

lý điều hành của đơn vị. 

• Và thứ năm là bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và gây dựng lòng tin đối với họ 

(trường hợp công ty cổ phần). 

Cuối cùng là ở khía cạnh công tác tổ chức, kiểm soát nội bộ hiệu quả sẽ mang đến những lợi 

ích sau: 

• Mọi thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp cũng 

như các quy định của luật pháp, yêu cầu mỗi cá nhân, thể hiện qua quan điểm, đạo đức 

và động lực mỗi cá nhân cũng như sự phối hợp, hợp tác giữa các nhân viên trong doanh 

nghiệp. Điều này tạo nên văn hóa chung toàn doanh nghiệp là tất cả đều cùng hướng tới 

mục tiêu chung của doanh nghiệp, hướng tới phong cách làm việc: chuyên nghiệp, kỷ 

luật, hợp tác và chịu trách nhiệm. 

• Trong quá trình phát triển và hội nhập ngày nay, tham nhũng đã và đang được nhận diện 

ngày càng rõ ràng cả về tính chất, đặc điểm và tính nguy hiểm trên bình diện quốc tế 

nói chung và Việt Nam nói riêng, không chỉ trong khu vực công mà cả trong khu vực 

tư, làm suy yếu sức cạnh tranh và tạo ra những bất bình đẳng, cũng như làm giảm lòng 

tin đối với doanh nghiệp, xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư - những yếu tố quan trọng 

để duy trì và phát triển các quan hệ xã hội và kinh tế. Điều này đòi hỏi cần sớm có các 

biện pháp hữu hiệu để phòng chống tham nhũng góp phần tạo dựng môi trường cạnh 

tranh lành mạnh, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế bền vững. Đáp ứng những đòi hỏi tất 

yếu của sự phát triển nền kinh tế thị trường cũng như quá trình hội nhập quốc tế, pháp 

luật về phòng chống tham nhũng của Việt Nam hiện nay đang được hoàn thiện theo 

hướng tiếp cận điều chỉnh đa chiều, mềm dẻo, các quy định của pháp luật có liên quan 

được hoàn thiện theo hướng tạo cơ chế cho hoạt động phòng chống tham nhũng tại các 

tổ chức, doanh nghiệp thực hiện một cách tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động và tích 

cực.  

Như vậy, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ đủ mạnh để quản lý rủi ro và ngăn ngừa 

tham nhũng là vấn đề mà mỗi doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm. Hệ thống này cần được thiết 

kế và vận hành nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý gian lận hay sai sót có nguy cơ xảy ra để đảm 

bảo các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo các 

thông tin tài chính được công bố là đáng tin cậy và các hoạt động đảm bảo tính hiệu lực, tính kinh 

tế, tính hiệu quả, trong đó chú trọng cơ chế khuyến khích các cổ đông hoặc người có lợi ích liên 

quan của công ty đại chúng, tổ chức tín dụng tự phát hiện tham nhũng và tiến hành thủ tục cần 

thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. 

 


