
KIEM TOAN NHA NU'OC CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TJc 1p - Tir do - Hnh phüc 

s&OrL /2022/QD-KTNN Ha N5i, ngay//thángJ näm 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành quy dnh  trInh tir 1p, thm djnh, xét duyt và phát hành 

báo cáo kiêm toán cüa Kiêm toán nhà ntthc 

Can ci Luçt Kié'm toán nhà nu'ó'c ngày 24 tháng 6 nám 2015, Lu2t tha ddi 
sung mç5t s6 diu cia Lut Kim toán nhà nu'ó'c ngày 26 tháng 11 nám 2019; 

Can c&Luçt ban hành van ban quyphgmpháp luçt ngày 22 tháng 6 nám 2015, 
Lut tha ddi, bd sung mt sd diu cia Luçit ban hành van ban quy phgm pháp luçit 
ngày 18 tháng 6 näm 2020, 

Can cz' Quyit djnh s 1662/QD-KTNN ngày 03 tháng 11 nám 2017 cia Tdng 
Kkm toán nhà nwóc ban hành Quy ché' sogn tháo, thâm djn/i, ban hành van ban quy 
phgm pháp 1ut và van ban quán lj cüa Kim toán nhà nwàc, 

Theo dé nghj cüa Vy tru'ó'ng Vy Tdng hQp, 

Tdng Kkm toán nhà nu'ác ban hành Quylt djnh Quy d/nh trInh ty lap, thdm 
djnh, xét duyt và phát hành báo cáo kiê'm toán cña Kkm toán nhà nu'ó'c. 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay quy dijnh trInh tir lap, thtm djnh, 
xét duyt và phát hánh báo cáo kim toán cüa Kim toán nhà rnthc. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành sau 45 ngày k ti'r ngày k và 
thay the Quyêt djnh so 01/201 7/QD-KTNN ngày 24 tháng 02 11am 2017 cüa Tng 
Kim toán nhà nithc ban hành quy djnh trInh tir lap, thrn djnh, xét duyt và phát 
hành báo cáo kiêm toán cüa Kim toán nhà nithc. 

Diu 3. Thu truâng các dun vj trirc thuc Kim toán nhà nithc, các Doàn kim 
toán và cac t chüc, cá nhân có lien quan chju trách thim thi hành Quyt djnh nay./. 

Noinhân: 
- Ban Bf thur Trung rnmg Dãng; 
- Chü tjch Quoc hOi,  các Phó Chü tjch Quoc hi; 
- Thu tm5'ng, các PhO ThU tixàng Chfnh phU; 
- U' ban Thuvng vii Quoc hOi; 
- Vn phàng TW và các Ban cüa Bang; 
- V.n phông ChInh phü; 
- HOi dông dan tOc  và các Uy ban cUa Quoc hQi; 
- Các bO,  cci quan ngang B, ca quan thuc ChInh phi; 
- HDND, UBND các tinh, thành phô trirc thuOc TW; 
- Vin KSND tôi cao, Tàa an nhân dan tôi cao; 
- BO hr pháp (Ciic Kiêm tra VBQPPL); 
-Côngbáo; 
- Lnh dao  KTNN; các dan vj trrc thuc KTNN; 
- Liru: VT, Vii Tng hcip (O2)...— 

TONG KIEM TOAN NHA NIXOC 



KIEM  TOAN NHA NU'OC CONG HOA xA 1101  CHU NGHA VIT NAM 
Doe 1p - Tir do - Hnh phóc 

QUY D!NH 
Trinh tir 1p, thâm djnh, xét duyt và phát hành 

báo cáo kim toán cüa Kim toán nhà nir&c 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so04/2022/QD-KTNNngàyifS'thángj nárn 2022 

cia Tong Kiêm toán nhà nithc,) 

Chm:rng I 

NII(JNG QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phim vi diu chinh 

Quy dnh nay quy djnh trInh tr, ni dung Cong vic, nhim v1i, trách nhim 
cüa các dcm vj, t chüc, cá nhân có lien quan trong vic lap, thm djnh, xét duyt 
và phát hành báo cáo kim toán cüa Kim toán nhà nuc (sau day vi& tt là Báo 
cáo kim toán). 

Diu 2. Di t1r9'ng áp diing 

Quy djnh nay áp dung di vói các dcm vj trrc thuc Kim toán nhà nuóc 
và các ca quan, t chirc, cá nhân có lien quan dn cong tác lap, thm djnh, xét 
duyt và phát hành Báo cáo kim toán. 

Diu 3. Nguyen tc 1p Báo cáo kim toán 

1. Báo cáo kim toán dugc 1p theo h thng mu biu h sa kim toán, 
tuân thu h thng chun mirc, quy trInh kim toán do Tng Kim toán nhà nithc 
ban hành. 

2. Báo cáo kim toán duçic 1p trên ca s& bng chirng kim toán, biên bàn 
kim toán cüa các t kim toánvà các tài 1iu có lien quan. 

Diêu 4. Giãi thIch tfr ngü 

Trong Quy djnh nay, các tü ngtt duâi day ducc hiu nhii sau: 

1. Do'n vi chü trI cuôc kirn toán là dan vj trrc thuc Kim toán nhà nuOc 
duçic Tng Kim toán nhà nuOc giao nhim vi t chüc thirc hin cuc kim toán. 

2. Trithng Doàn kkrn toán là nguYi duc Tng Kim toán nhà nuóc quyt 
dnh theo d nghj cüa thu trtthng dan vj chü trI cuOc kim toán. 

3. Thông báo kit qua kirn toán cia Kié'rn toán nhà nuác là van bàn do Tng 
Kim toán nhà nuâc hoc ngithi ducic Tng Kim toán nhà nuóc üy quyn k ban 
hành d thông báo torn tt k& qua kim toán chü yu và kin nghj kim toán trong 
Báo cáo kiêm toán. 
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4. Cong van thông báo kê't qua, kiê'n nghj kiê'm toán là van bàn do Tng Kim 
toán nha ninrc hoc ngu1i duçic Tng Kim toán nhà nuóc üy quyn k3 ban hành 
d thông báo kt qua kim toán và kin nghj kim toán dn eo quan nba nurc có 
thm quyn lien quan tói kin nghj kim toán trong Báo cáo kim toán. 

5. Thông báo kêt qua kiêm toán tgi don vj ducic kiêm toán chi tiêt là van bàn 
do thu tru&ng dcm vj chü trI cuc kim toán k) ban hành d thông báo kt qua kim 
toán và kin nghj kim toán tai  dan vj duçic kim toán chi ti& nêu trong Báo cáo 
kim toán. 

6. Thông báo kIt lugn, kiln nghj vái các ben lien quan là van bàn do thu 
trueing dan vj chü trI cuc kim toán k ban hành d thông báo kt lun và kin 
nghj kim toán dn các ca quan, t chüc, cá nhân có lien quan dn hoat  dng kim 
toán dixçc xác djnh trong qua trInh kim toán tai  dan vj duçc kim toán. 

Diêu 5. Trách nhim cüa thu trtr&ng don vj chü trI cuc kim toán 

1. Chi dto Trithng Doàn kim toán thirc hin dy dü, kjp thii các quy djnh 
tai khoãn 1, 2, 3, 4, 5 Diu 6 Quy djnh nay. 

2. T chirc thm djnh, xét duyt dir thào Báo cáo kim toán theo quy djnh 
tai Diu 11 Quy djnh nay. 

3. Chju trách nhim truâc Tng Kim toán nhà nuâc v kt qua xét duyt 
dir thào Báo cáo kim toán và chu trách nhim lien dâi di vói nhüng sai sot v 
tInh dung dan, trung thçrc, hcip pháp cüa các kin dánh giá, xác nh.n, kt luãn 
và kin nghj trong Báo cáo kim toán, và trong các van bàn quy djnh tai  khoán 3, 
4, 5, 6 Diu 4 Quy djnh nay. 

Diu 6. Trách nhim cüa Trithng Doàn kim toán 

1. T chüc 1p dir thào Báo cáo kim toán theo quy djnh cüa Kim toán nhà 
nuóc trInh thu truàng dan vj chü trI cuc kim toán th chüc xét duyt, dng thii 
báo cáo torn tt nhng kt qua quan tr9ng cho Tng Kim toán nhà nuc bi& d 
chi d.o (truóc khi th chüc xét duyt It nht 07 ngày lam vic); 1p báo cáo tip thu 
và giài trhih d& vOi ni dung thm djnh cüa T thrn djnh, báo cáo k& qua kim 
soát cht luçing kim toán, kin tham gia trong cuc h9p xét duyt; hoàn thin 
dir tháo Báo cáo kim toán theo kt qua xét duyt cüa thu truâng dan vj chü trI 
cuôc kim toán. 

2. L.p và gui các dan vj tham muu báo cáo tip thu và giâi trInh di vói các 
ni dung trong báo cáo kiêm soát cht hrcing kim toán và báo cáo th.m djnh dir 
thào Báo cáo kim toán cüa các dan vj tham mxu trithc khi Tong Kim toàn nhà 
nithc t chirc xét duyt dr thão Báo cáo kim toán. 

3. T chüc hoàn thin dr thão Báo cáo kim toán sau khi Tng Kim toán 
nba rnthc t chrc xét duyt dir thào Báo cáo kim toán, gui l.y kin dan vi di.rcic 
kim toán v di,r thão Báo cáo kim toán dã hoàn thin theo quy djnh, gui Vii Tng 
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hqp, Vi Ch d và Kim soát chat luçing kim toán, Vii Pháp ch; dng th?yi 1p 
dir thão thông báo k& qua kim toán cUa Kim toán nhà nrnrc và dir tháo cong 
van thông báo k& qua, kin nghj kim toán dn Co quan nhà nrnc có lien quan 

(n&i co), g11i Tng Kim toán nhà nuóc trrnc khi thông qua dr tháo Báo cáo kim 
toán vci dan vi ducic kim toán. 

4. Lp báo cáo giái trInh, d xut hrncng xü 1 di vôi các kin tham gia 
cüa don vi duçic kim toán v dr tháo Báo cáo kim toán d thu tru6ng dan vi 
chü trI cuOc  kim toán báo cáo Tng Kim toán nhà nuâc xem xét, cho kin chi 
dao trtthc khi thông qua dir tháo Báo cáo kim toán vOi don vj duçic kim toán 
hoc trithc khi hoàn thin dir thão Báo cáo kim toán d trInh Tng Kim toán 
nhà nithc phát hành theo quy djnh tii khoán 1 Diu 15 Quy djnh nay. 

5. T chirc hoàn thin dir tháo Báo cáo kim toán, dir tháo thông báo kt 
qua kim toán cüa Kim toán nhà nu&c và dir thâo cong van thông báo k& qua, 
kin nghj kim toán dn co quan nhà nithc có lien quan (nu co) theo kin k& 
lun cüa Tng Kim toán nhà nithc tti cuc hçp thông báo k& qua kim toán v&i 
dan vj duqc kim toán hoc kin tham gia cUa don vj dixgc kim toán theo quy 
djnh ti khoãn 1 Diu 15 Quy djnh nay trixc khi trInh Tng Kim toán nhà nu& 
phát hành Báo cáo kim toán. 

6. Chi dao  T kim toán l.p thông báo k& qua kim toán tti don vj kim 
toán chi ti& và thông báo k& 1un, kin ng vâi các ben lien quan phü hçip v&i 
Báo cáo kim toán phát hành; soát xét d trInh thu trithng don vj chü trI cuc kim 
toán k ban hành. 

7. Chju trách nhim truâc thu trueing don vj, Tng Kim toán nhà nithc và 
pháp 1ut v tInh dung din, trung th%rc, khách quan cüa các kiên dánh giá, xáC 
nhn, k& 1un và kin nghj trong Báo cáo kim toán, và trong các van ban quy 
djnh tti khoán 3, 4, 5, 6 Diu 4 Quy djnh nay. 

l3iêu 7. Trách nhim cüa các thin vj tham mu'u 

1. Vii Tong hgp 

a) T chüc thm djnh dir thao Báo cáo kim toán theo quy djnh tti khoàn 1 
Diu 12 Quy djnh nay truâc khi trInh Tng Kim toán nba nithc t chüc xét duyt. 

b) D tháo thông báo kt lun cüa Tng Kim toán nhà nuâc tai  cuOc h9p 
xét duyt dr thào Báo cáo kim toán, phi hcip vâi Van phông Kim toán nba 
nuóc trInb Tng Kim toán nba nrn9c phê duyt trrncc khi ban hánb. 

c) Kim tra, rà soát vic hoàn thin cUa don vj chü trI cuc kim toán di vth: 

- Di,r tháo Báo cáo kim toán theo thông báo k& lun cüa Tong Kim toán 
nba nuâc v xét duyt dçr tháo Báo cáo kim toán và ki&'i thm djnh cüa các don 
vj tham muu, kin kt luan  cüa Tng Kim toán nhà nrnc tti cuc h9p thông 
báo kt qua kiêm toán v6i don vj duc kim toán hoc kin tham gia cüa don vj 
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duçic kim toán theo quy djnh tai  khoãn 1 Diu 15 Quy dnh nay truic khi trInh 
Tng Kim toán nhà nithc phát hânh Báo cáo kim toán. 

- D%r tháo thông báo k& qua kim toán cüa Kim toán nhà nithc trithc khi 
trInh Tng Kim toán nhà nuâc k ban hành. 

- Dr tháo cong van thông báo kt qua, kin nghj kim toán dn ca quan nhà 
rnr6c có lien quan (nu co). 

d) Chju trách nhim trurc Tng Kim toán nhà nrnfc v các kin thm 
djnh và kt qua kim tra, rà soát vic hoàn thin dir thão Báo cáo kim toán, dir 
thão thông báo kt qua kim toán cüa Kim toán nhá nuâc và dir thão cOng van 
thông báo kt qua, kin nghj kim toán dn ca quan nhà nuOc có lien quan (nu 
co) cüa dan vj chü trI cuc kim toán truóc khi trInh Tng Kim toán nhà nuâc 
k ban hành cüng vâi vic trInh Tng Kim toán nhà nuâc phát hành Báo cáo 
kim toán. 

2. Vi Pháp ch th chi'rc thm djnh d%r thão Báo cáo kim toán theo quy djnh 
tai khoãn 2 Diu 12 Quy djnh nay tri.râc khi trInh Tng Kim toán nba nithc t 
chüc xét duyt và chju trách nhim truóc Tng Kim toán nhà nithc v các kin 
thm djnh. 

3. Vii Ch d và Kim soát cht lucmg kim toán t chüc kim soát và thm 
djnh dir thâo Báo cáo kim toán theo quy djnh ti khoán 3 Diu 12 Quy djhh nay 
truâc khi trinh Tng Kim toán nba nuóc t chüc xét duyt và chju trách nhim 
trrnc Tng Kiêm toán nhà nuóc v các kin kim soát và thrn dinh. 

4. Trong trithng hçp Tng Kim toán nhà nuâc yêu cu khi xét duyt du 
thão Báo cáo kim toán, Vi Pháp ch, V%1 Ch d và Kim soát chat luqng kim 
toán có kin bang van ban vâi dan v chü trI cuc kim toán v ni dung tip 
thu, chinh s1ra nhftng kin kim soát, thrn djnh cüa don vj mInh và kin kt 
lun có lien quan tii thông báo k& 1un cüa Tng Kim toán nba nrnrc v xét 
duyt dir thão Báo cáo kim toán trên co si rà soát Báo cáo kim toán g1ri 1.y $r 

kin dan vj (hoàn thành trong thi gian 07 ngày k ti'r ngày Báo cáo kim toán 
duçic gui 1y kin cho don vj ducc kim toán), chju trách nhim truóc Tng 
Kim toán nhà nithc v các kin cüa mInh. 

s. van phông Kim toán nha nithc thirc hin nhim v1i thu k, giüp vic 
TOng Kim toán nba nuOc trong vic t chuc xét duyt, thông báo kt qua kim 
toán va phát hanb Báo cáo kim toán. 

Diêu 8. Trách nhim thirc hin quy djnh v bão v bI mt nhà ntr&c 

Doàn kim toán, dan vj chü trI cuc kim toán, các don vi tham mixu va các 
th chüc, cá nhân có lien quan dn cOng tác lap, thm djnb, xét duyt và phát hath 
Báo cáo kim toán chju trách nbim thirc hin theo dt'ing quy djnh v bào ye bI 



5 

mat nhà nuc theo quy djnh cüa pháp luat  và danh mic bI mat  nhà nuâc thuc 
lTnh virc kim toán nhà nuóc do Thu tung ChInh phü ban hành. 

Chiro'ng II 

TRINH TV LiP, THAM B!rm, XET DUYET vA PHAT HANH 

BAO CÁO IUEM TOAN CUA KIEM TOAN NHA NTfOC 

Diu 9. Trinh tiy các bu'óc 1p,  thm djnh, xét duyt Va phát hành Báo 
cáo kiêm toán 

1. Các buc lap, thm djnh, xét duyt và phát hành Báo cáo kim toán: 

a) Lap  du thâo Báo cáo kim toán. 

b) Thu tnthng &in vj chü trI cuc kim toán th chic xét duyt dir thão Báo 
cáo kimtoán. 

c) Ttng Kim toán nhà nithc t chirc xét duyt dir tháo Báo cáo kim toán. 

d) Hoàn thin d tháo Báo cáo kim toán, gi1i ly kin dan vj duçic kim 
toán và các dan vi tham muu theo quy djnh tii khoân 3 Diu 6 Quy djnh nay. 

d) T chüc thông báo k& qua kim toán vâi dan vj duçic kim toán. 

e) Phát hành Báo cáo kim toán. 

2. Vic thirc hin các bithc lap, thrn djnh, xét duyt và phát hành Báo cáo 
kim toán ducic thirc hin trong thii gian thi da 45 ngày (k tü ngày k& thüc kim 
toán tai dan vj duçic kim toán); riêng cuc kim toán ngân sách dja phuong, cuc 
kim toán vic quán l sü dicing tài chInh công, tài san cong tti các b, ca quan 
trung uang có thai gian kim toán 60 ngày và cuc kim toán có quy mô krn, tInh 
chat phirc t.p (do Tng Kim toán nhà nithc quy& djnh khi xét duyt dir thão Báo 
cáo kim toán can cü d xu.t cüa thu truâng dan vi chü trI cuc kim toán) dugc 
thirc hin trong th?i gian ti da 60 ngày (k tü ngày k& thüc kim toán ti dan vj 
ducic kim toán). Thii gian thrc hin các buóc duçxc quy djnh chi ti& tai  "Phy 
lye quy dinh thô'i gian thtc hin các bwác 4p, thdm dinh, xét duyt và phát hành 
Báo cáo kkm toán" kern theo Quy djnh nay. 

Diêu 10. Lp dir thão Báo cáo kim toán 

1. Thu tru&ng dan vj chü tn cuc kim toán chi dao  Tru&ng Doàn kim 
toán t chüc lap dr tháo Báo cáo kim toán theo trInh tr các buóc nhu sau: 

a) Tap hqp các bang chung kim toán và k& qua kim toán. 

b) Kim tra, phân 1oi, thng hqp k& qua kim toán. 

c) Lap dir thão Báo cáo kim toán. 

d) Tháo luan,  ly kin thành viên doàn kim toán di vâi dir thão Báo cáo 
kim toán. 
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Ni dung chi tit cüa ti'rng bithc cong vic trên thrc hin theo quy djnh tai 
Quy trInh kim toán cüa Kim toán nhà nuâc, huó'ng dk kim toán lTnh v1rc phü 
hçp v&i cuc kim toán, Quy ch th chüc và hott dng cüa Doàn kim toán nha nuâc. 

2. Tru&ng Doãn kiêm toán hoàn thành dir tháo Báo cáo kim toán trInh thu 
trtthng dan vj t chtrc xét duyt theo quy djnh, dng thôi báo cáo torn tt nhüng 
kt qua quan tr9ng cho Tng Kim toán nhà nithc bi& d chi dao  (truic khi t 
chüc xét duyt It nht 07 ngày lam vic). 

Diu 11. Thu trir&ng don vj chü trI cuc kim toán t chfrc xét duyt 
dir thão Báo cáo kim toán 

1. Thu trithng don vj chü trI cuc kim toán thành 1p th thm djnh d th 
chirc thrn djnh và 1p báo cáo thm djnh dii tháo Báo cáo kim toán theo nhftng 
ni dung sau: 

a) K& qua thirc hin k hotch kirn toán thng quát cüa Doàn kim toán dã 
dixqc Tng Kim toán nhà nmc phê duyt v miic tiêu, tr9ng yu, nôi dung, pharn 
vi, giri han,  don vj dugc kim toán, thai han  kim toán. 

b) Kt qua thiic hin các kin chi dao  cüa Tng Kim toán nhà nuâc trong 
qua trInh kim toán (nu co). 

c) TInh dy dü, thIch hçp cüa các bang chirng kim toán lam co s0 cho cac 
dánh giá, k& lun và kin nghj kirn toán. 

d) TInh dñng dn, d.y dü và chInh xác cüa s 1iu; tInh hçp 1, hçp pháp cüa 
nhQng dnh giá, k& lun, kin nghj và tInh khâ thi cua nhftng kin nghj kim toán. 

d) Vic tuân thu các yêu cu v Báo cáo kim toán quy djnh trong H thng 
chun muc kim toán nhà nithc. 

e) Tuân thu mu Báo cáo kim toán v kt c.u, ni dung Báo cáo kim toán 
theo quy djnh tai  h thng mu biu h so kim toán; tInh hçp 1, chit chê trong 
trInh bay báo cáo, van pham và 1i chInh tá. 

g) Vic tuân thu quy djnh v tài lieu, h so cua cuc kim toán. 

2. Thu truOng don vj chü trI cuc kiêm toán th chüc xét duyt dir tháo Báo 
cáo kim toán theo thành phn, dja dim và trInh tir xét duyt nhu sau: 

a) Thành phn: Thu tru&ng don vj hoc ngu?ii duqc thu tru&ng don vi u' 
quyn; Trithng Doàn kim toán và rnt s thành viên cüa doàn kim toán tharn 
gia 1p d%r tháo Báo cáo kim toán; dai  din lânh dao  PhOng Tng hçip; dai  din t 
thrn djnh, t kim soát cht luqng kim toán di vâi cuc kim toán và các thành 
phn khác do thu tru&ng don vj quyt djnh. 

b) Dja dim: Do thu tru&ng don vi quy& dnh. 

c) TrInh tir xét duyt: 
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- Thu truông don vj hoc nguñ dugc thu truô'ng don vj üy quyn chü trI 
xét duyt chi djnh thu k cuc h9p. 

- Trrnng Doàn kim toán hoc ngu1i dugc TruOng Doàn kim toán üy 
quyn trInh bay torn t&t ni dung chü yu cüa dir thào Báo cáo kim toán. 

- Di din th thm djnh dv thâo Báo cáo kim toán trmnh bay báo cáo th.m 
dinh d%r thão Báo cáo kim toán. 

- Dai din th kim soát chit luçmg kim toán trInh bay báo cáo kim soát 
cht luçing kim toán. 

- kin tham gia cüa các dai  biu tham dv. 

- ' kin giãi trInh, tip thu cüa Truâng Doàn kim toán v nhtmg ni dung 
trong báo cáo th.m djnh dir thão Báo cáo kim toán, báo cáo kim soát cht luqng 
kim toán và kin tham gia cüa các d.i biu tham dii cuc h9p xét duyt. 

- ' kin kt 1un, chi do cüa nguii chii tn xét duyt dv tháo Báo cáo kim ton. 

d) Thu k ghi biên ban cuc hp xét duyt d%r thâo Báo cáo kirn toán theo 
mu quy djnh trong h so kim toán, trong do darn báo mOt  s ni dung chü yu: 
Thành phn tham dir cuc hçp xét duyt; các kin tham gia di vOi dir tháo Báo 
cáo kim toán, kin tip thu cüa Truàng Doàn kim toán và k& 1un cüa ngui 
chü tn xét duyt dr thâo Báo cáo kim toán. 

3. Hoàn thin dv tháo Báo cáo kim toán và 1p h so trInh Tng Kim toán 
nhà nithc xét duyt dir tháo Báo cáo kim toán. 

a) TruOng Doàn kim toán b sung, chinh süa, hoàn thin dv thão Báo cáo 
kim toán theo quy djnh và 1p h so trInh Tng Kirn toán nhà nuóc xét duyt 
dv tháo Báo cáo kim toán. T kim soát cht lugng kim toán di vâi cuc kim 
toán th chüc soát xét viéc b sung, chinh sua, hoàn thin dr tháo Báo cáo kim 
toán cüa Trtthng Doàn kim toán trithc khi thu tnthng don vj chü fri cuc kim toan 
trInh Tng KMm ton nhà nuóc xét duyt d thào Báo cáo kim toán. 

b) H so trInh Tng Kim toán nhà nuâc xét duyt dv thâo Báo cáo kim 
toán dirge gui v Van phOng Kim toán nhà nithc (PhOng Thu k - Tng hqp), Vit 
Tng hgp, Vi Pháp ch, Vii Ch d và Kim soát cht luçing kim toán mi don 
vj 02 b. H so gôm: 

- Th trInh cüa thu trtthng don vj th trI cuc kim toán, trong do nêu rô: 
K& qua thvc hin k hoach kim toán thng quát (k cá diu chinh nu có), kt qua 
thvc hin các kin chi dao  cüa Tng Kim toán nhà nuc trong qua trInh kim 
toán (nu có), các k& qua kim toán ni bet,  các ni dung cn xin kin chi dao 
cüa Tng Kirn toán nba nuc, dc bit là các kin bâo hi-u cua thành viên doàn 
kirn toán (nu co), các ni dung cOn có kin khác nhau giüa thành viên doàn 
kim toán, Tru&ng Doàn kim toán voi thu trithng don vi chu trI cuc kim toán 
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va vOi các dan vj, du m& duçic kim toán, di chiu (chi ti& thc hin theo quy 
dinh v mu biu cüa Kim toán nhà nuóc). 

- Dr thào Báo cáo kim toán cia hoàn thin theo k& qua xét duyt cüa thu 
tnrYng dan vj. 

Diu 12. Thm djnh thy thão Báo cáo kiêm toán cüa Vii tham mu'u 

Vii Tng hcip, Viii Pháp ch, Vti Ch d và Kim soát cht luçmg kim toán 
(gpi chung là Vii tham muu) có trách nhim: 

1.ViiTnghçip 

a) T chüc thm djnh d%r thào Báo cáo kim toán theo các ni dung sau: 
K& qua thirc hin miic tiêu, tr9ng yu, ni dung, pham vi, giOi han  kim toán, don 
vj duçic kim toán trong k hoach kim toán tng quát; vic thrc hin các 9 kin 
chi dao  cüa Tng Kim toán nhà nithc trong qua trInh kim toán (nu có); vic 
tuân thu các quy djnh chung v Báo cáo kim toán; tinh logIc, dung dn, phü hcip 
giUa k& qua kim toán vói dánh giá, xác nhn, k& 1un và kin nghj kim toán; 
tInh dung dan, hçip 19 cUa nhffiig 9 kin dánh giá, k& 1un kim toán; tInh khà thi 
cüa nhftng kin ngh kim toán và các vn d khác (nu co). 

b) Di vói nhüng Báo cáo kim toán quan tr9ng, Vii Tng hçip tham mini 
cho Tng Kim toán nhà nithc thành 1p Hi dng kim toán nhà nuâc d giüp 
Tng Kim toán nhà nuóc thm djnh dir thào Báo cáo kim toán. 

2. Vii Pháp ch t chüc thm djnh tInh pháp 19 cüa dçr thão Báo cáo kim 
toán theo các nOi  dung sau day: TInh hqp pháp cüa các dánh giá, kt 1un, kin 
nghj kim toán trong dir thão Báo cáo kim toán; vic vin dn áp diing các v5n 
bàn quy pham pháp 1ut trong kt 1un, kin nghj kim toán; nhUng ni dung cn 
phài lam rO d dam báo co sâ pháp 19 cho vic dua ra các dánh giá, k& 1un, kin 
nghj kim toán; các k& 1un, kin nghj kim toán cn b sung d dam báo dung 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Vii Ch d và Kim soát chit luçing kim toán t chüc kim soát và thm 
djnh dir thào Báo cáo kim toán theo các ni dung: Vic tuân thu các quy djnh v 
h so, mu biu kim toán, th thüc; ni dung dir thào Báo cáo kim toán thng 
tht vi các ni dung cüa k hoach kim toán thng quát dä dugc phé duyt va 
thirc t thirc hin kim toán; các ni dung cüa dir thào Báo cáo kim toán dam bào 
tInh phü hqp, thng nht; bang chá'ng kim toán dy du và thIch hçp v9i các dánh 
giá, xác nhn, k& 1un, kin nghj trong dr thâo Báo cáo kim toán (di vói các 
ni dung kim toán duçic kim soát trirc tip, dt xut); tuân thu 9 kin chi dao, 
k& 1un cua cp có thm quyn trong qua trInh l.p  Báo cáo kim toán. 

4. Trong qua trInh thm djnh, trithng hqp cn thit, Vi tham mini có th d 
nghj dan vj chu trI cuc kim toán (btng vAn bàn) cung cp them các thông tin, 
tài 1iu, giái trInh phc vi..1 cho vic thm djnh dir tháo Báo cáo kim toán. 
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Diêu 13. Tng Kiêm toán nhà niro'c ti chu'c xét duyt dij thão Báo cáo 

kiêm toán 

Tng Kim toán nhà nuâc t chüc xét duyt dir tháo Báo cáo kim toán 
btng mt tTong hai hinh thüc: (i) T chüc h9p xét duyt (trrc tiêp hotc trtrc tuyên); 
(ii) T chc 1y kin thm djnh bng vn ban (không t chüc hçp xét duyt). Ciii th: 

1. HInh thüc th chüc h9p xét duyt (trçrc tip hoc trirc tuyn) 

Tng Kim toán nhà nthc t chüc hçp xét duyt dir tháo Báo cáo kim toán 
vói thành phn, dja dim, trInh tir xét duyt nhu sau: 

a) Thành phn: Tng Kim toán nhà nithc; dan vj chü trI cuc kim toán 
(thu truâng dan vj hoc ng'tthi duqc thu trung dan vj üy quyn, lãnh dto Doàn 
kim toán, lãnh dao  Phông Tng hçip và các thành viên khác có lien quan); dai 
din thnh dto Vi và cong chirc có lien quan trirc tip dn cOng tác kim soát, thrn 
djnh dir thão Báo cáo kim toán cüa Viii Tng hçp, Vii Pháp ch& Vi Ch d và 
Kim soát chit luqng kim toán; Van phông Kim toán nhà nuâc (Phông Thu k 
- Tng hqp); các thành phn khác do Tng Kim toán nhà nithc yêu cu khi xét 
thy cn thi&. 

b) Dja dim: Tri,i s& Kim toán nhà rnróc ho.c tri sâ Kim toán nhà nuâc 
khu vçrc theo quyt djnh cüa Tng Kim toán nhà nuâc. 

c) TrInh tir xét duyt 

- Tng Kim toán nhà nuâc chü trI xét duyt. 

- Thu trung dan vj chü trI cuc kim toán hoc Tnning Doàn kim toán 
trInh bay torn tt ni dung chü yu trong dir thâo Báo cáo kim toán. 

- Lãnh dao  Vt Tng hçp, Pháp ch trInh bay báo cáo thm djnh d thão 
Báo cáo kim toán. 

- Länh do Vi Ch d và Kim soát cht 1irçng kim toán trInh bay báo cáo 
kim soát cht luçing kim toán và báo cáo thrn djnh dr tháo Báo cáo kim toán. 

- ' kin tham gia cüa các di biu tham dir (nu có). 

- ' kin giãi trInh, tip thu cüa Trinng Doàn kim toán di vâi nhimg ni 
dung trong báo cáo thm djnh dr tháo Báo cáo kim toán, báo cáo kim soát cht 
luçing kim toán cüa Vi,i tham muu, kik tham gia cüa các dai  biu tharn d%r cuc 
h9p và kin cüa Tng Kim toán nba nuóc tti cuc hçp. 

- ' kin giái trInh, tip thu cüa thu trir&ng dan vj chü trI cuc kim toán 
hoc nguii ducic thu trtthng dan vj chü trI cuc kim toán uy quyn di vOi nhOng 
ni dung trong báo cáo thm djnh dux thao Báo cáo kim toán, báo cáo kim soát 
cht luçing kim toán cüa Vii tham mini, kin tham gia cüa các dai  biu tham d 
cuc h9p và kin cüa Tng Kim toán nhà nixôc tai  cuc hop. 

- kin kt lun, chi dto cüa Tng Kim toán nhà nuâc. 
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d) Vi Tng hçip ci cong chirc ghi chép ni dung, k& 1un cüa Tng Kim 
toán nha nithc ti cuc hpp; hoàn thin d%r thào thông báo kêt 1un cüa Tng Kim 
toán nhà nithc v xét duyt dir tháo Báo cáo kiêm toán, phOi hçip vó'i Vànphông 
Kim toán nhà nithc trInh Tng Kim toán nba nuâc phé duyt tnrcc khi ban hành. 
Thông báo kt 1un cüa Tong Kim toán nhà nuóc là can cir d: Dan vj chü trI 
cuOc kim toán hoàn thin Báo cáo kim toán; Van phông Kim toán nhà nuâc, 
Vii Pháp ch, Vii Ché d và Kim soát chit luçing kim toán, Viii Tang hçp kim 
soát vic hoàn thiên du tháo Báo cáo kim toán cüa dan vj thu trI cuOc  kim toán. 

2. HInh thüc t chüc ly kin thm djnh bkg vn bàn (không t chirc hçp 
xét duyt) 

a) Sau khi nhn dugc báo cáo kt qua thm djnh, báo cáo kim soát cht 
luçmg kim toán cüa Vi tham muu, thu tnr&ng dan vj chü trI cuc kim toán chi 
dao vic 1p van bàn tip thu, giài trInh v nhng ni dung trong báo cáo k& qua 
thm djnh, báo cáo kim soát ch.t hrçng kim toán theo quy djnh. Van bàn tip 
thu, giài trInh cüa dan vj chü trI cuc kim toán phâi dugc gui Tng Kim toán 
nhà nm1c, dng thôi glri Vii tham mixu chm nht 01 ngày k tr ngày nhn duçic 
báo cáo k& qua th.m djnh, báo cáo kim soát ch,t luçmg kim toán. 

b) Vi tham mini sau khi nhn duçic van bàn tip thu, giâi trInh cüa dan vj 
chü trI cuc kim toán 1p van bàn trao di gi:ri dan vj chü trI cuc kim toán v 
các ni dung thng nht ho.c chua thng nht vói kin tip thu, giãi trInh chm 
nht 01 ngày k tü ngày nhan dugc van bàn tip thu, giãi trInh cüa dan vj chü trI 
cuôc kim toán. 

c) Can cü van bàn trao di cüa Vii tham mini, dan vi chü trI cuc kim toán 
1pTi trInh trInh Tng Kim toán nhà miâc v vic tip thu, giãi trInh kin th.m 
djIih, kim soát cüa Vi tham mini (trong do nêu rô các kin cüa Vu tham mini 
chua thng nht và trInh kern các van bàn trao di cUa Vi tharn mini) chm nht 
01 ngày k tir ngày nhn duçc du vn bàn trao di cüa Vii tham muu. 

d) Dan vj chü tn cuc kim toán t chuc hoàn thin dir thão Báo cáo kim 
toán can c1r kin chi dio cüa TOng Kim toán nba nuâc di vâi Th trInh; trong 
trueing hcip Tng Kim toán nba rnthc yêu cu, Vit Tng hqp soan thào, trInh ban 
hành thông báo kt lun cüa Tng Kim toán nhà nuc theo quy djnh tai  dim d, 
khoàn 1 Diêu nay. 

Diêu 14. Hoàn thin dir thão Báo cáo kim toán, gfri 1y kin do'n vl 
diro'c kiêm toán 

1. Can cü thông báo kt 1un hoc kin chi dto cüa Tng Kim toán nhà 
nuâc v xét duyt dir thào Báo cáo kim toán, thu tru&ng dan vj chü trI cuc kim 
toán chi do Trithng Doàn kim toán hoàn thin dii thào Báo cáo kim toán; giài 
trInh bing van bàn v nh€tng ni dung tip thu, không tip thu di vth các ni 
dung trong thông báo kt lun hoc kin chi do cüa TOng Kim toán nba nu&c, 
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kin cüa Vi tham muu trong báo cáo thâm djnh và báo cáo kim soát chat lucing 
kim toán di vói dr tháo Báo cáo kim toán; 1p dir thão thông báo kêt qua kim 
toán cüa Kim toán nhà nuâc và dir thâo cong van thông báo kt qua, kiên nghj 
kim toán dn cu quan nhà nuâc có lien quan (nu co) trén co s& Báo cáo kim 
toán dã hoãn thin. 

2. Thu tru&ng don vj chü tn cuc kim toán chju trách nhim giri dr thào 
Báo cáo kim toán dä duc hoàn thin theo quy djnh tai  khoãn 1 Diu nay tâi dun 
vi duçyc kim toán d 1y kin tham gia, gui Vii Tng hçip, Vii Pháp ch, Vii Ch 
do và Kim soát cht luçmg kim toán d bit và theo doi; thixc hin theo quy djnh 
tai khoàn 4 Diu 7 Quy djnh nay trong trumg hçip Tng Kim toán nhà nithc yêu 
cu. Dng thai gri Tng Kim toán nhà nuâc dr thào thông báo kt qua kim 
•toán cüa Kim toán nhà nuóc và dir thào cong van thông báo kt qua, kin nghj 
kim toán dn co quan nhà nthc có lien quan (nu co) truóc khi thông qua dir 
thào Báo cáo kim toán vói dun vj drnic kim toán. 

D& vi nhttng Báo cáo kim toán phüc ttp, phài chinh si'ra nhiu theo các 
ni dung trong thông báo kt 1un cüa Tng Kim toán nhà nrn9c v xét duyt d 
thào Báo cáo kim toán, thu tnrâng dun vj chü trI cuc kim toán phãi glri dçr thào 
Báo cáo kim toán dã hoàn thin và báo cáo giái trInh theo quy djnh tai  khoàn 1 
Diu nay cMn Tng Kim toán nhà nrnc d báo cáo, dng thii gài Vii Tng hçip, 
Vii Pháp ch, Vii Ch d và Kim soát cht luçmg kim toán cho kiên trithc khi 
gui dun vj duçc kim toán d 1y kin tham gia. 

Diêu 15. T chfrc thông báo kêt qua kim toán vó'i don vj dirçrc kim toán 

Trin khai thrc hin di vâi tirng tru?mg hcip sau: 

1. Dun vj chü tn cuc kim toán không nhn dugc kin tham gia bang 
van bàn hoc nhn dugc kin thng nht bang van bàn cüa don vj dugc kim 
toán d& vâi các ni dung trong dir thào Báo cáo kim toán hoc nhn duçic kin 
tham gia bang van bàn cüa dun vj duçic kim toán di vi mt s ni dung trong 
dii thào Báo cáo kim toán nhixng thu tru&ng dun vj chü trI cuc kim toán và 
Doàn kim toán xét thy có th tip thu dugc dy du kin tham gia cüa dun vj 
dugc kim toán, thu truOng don vj chü tn cuc kim toán chi dao  Tnrng Doàn 
kim toán th chüc hoàn thin dir thão Báo cáo kim toán theo kin tham gia cUa 
dun vj duçc kim toán, tnInh Tng Kim toán nhà nuâc cho phát hành Báo cáo 
kim toán, không t chi'rc hOi  nghj d thông báo k& qua kim toán vâi dun vj duçic 
kim toán. 

2. Dun vj chü tn cuc kim toán nhn dugc kin tham gia b&ng van bàn 
cüa dun vj duqc kim toán d& vii ni dung tnong dir thâo Báo cáo kim toán 
nhung thu truâng dun vj chü tn cuc kim toán và Doàn kim toán xét thy không 
tip thu ducc dy dii kin tham gia cua don vj duçc kim toán, thu tru&ng don 
vj chü trI cuc kim toán chi dto Tru&ng Doàn kim toán 1p báo cáo giái trInh 
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di vOi tüng kin tham gia cüa dan vj duçc kim toán d báo cáo Tng Kim 
toán nha nithc, dng thii gui Vii Tng hçip triióc khi t churc hi nghj d thông 
báo k& qua kim toán vói dan vj duçic kim toán. 

Sau khi duc sir dng cüa Tng Kim toán nba nuâc, thu tru&ng dan vj 
chü tn cuc kim toán chi dao  Tnr&ng Doàn kim toán thong nht vói don vj duqc 
kim toán t chIrc hi nghj d thông báo k& qua kim toán theo thyi gian, dja 
dim, thành phn, trInh tir và ni dung nhu sau: 

a) Th?i gian và dja dim t chIrc hi ngh: Do Tng Kim toán nhà nuâc 
quyt dnh. 

b) Thành phn 

- Kiêm toán nhà nithc: 

+ Tng Kim toán nhà nuOc hoc nguñ dugc Tng Kim ton nba nithc 
üy quyên. 

+ Thu tru&ng don vj chü tn cuOc kim toán (hoc ngix?ii duçic thu tru&ng 
dan vj chü trI cuc kim toán phân cong), lath dao  Doàn kim toán, mt s T 
tri.r&ng t kim ton và b phn tham gia tng hcip, 1p dr thão Báo cáo kim toán. 

+ Di din lãnh dao  Vii và cong chüc phông chuyên mon trirc tip thm 
dinh dir tháo Báo cáo kim toán cüa Vii Tng hcip. 

+ Các thành phn khác khi xét thy cn thi& do Tng Kim toán nhà nuóc 
quy& djnh. 

- Dan vi disoc kiêm toán: 

+ Thu truàng don vj duçc kim toán hoc ngui dirge thu truO'ng dan vj 
dirge kim toán uy quyên. 

+ Dai din các co quan tham muu giup vic thu trumg dan vj dugc kim 
toán có lien quan dn hott dng kim toán cüa Doàn kim toán. 

+ Các thành phn khác thuc don vj dugc kim toán do thu trung dan vj 
dugc kim toán quy& djnh. 

Ngoài các thánh phn trén, d& vói: 

- Cuc kim toán ngân sách dja phuang con phái b sung them thành phn 
tham dir cuc h9p là di din Hi dng nhân dan tinh, thành ph trirc thuOc trung 
irong dirge kim toán. 

- Cuc kim toán di vói doanh nghip nba nuác, t chüc tài chInh - ngân 
hang và các dir an du tu con phái b sung them thãnh phn tham dix cuc h9p là 
dai diên lath dao cp trên cua dan vi ducic kim toán. 

- Thành phn khác có lien quan dn kt qua và kin nghj kim toán do thu 
triring dan v dirge kim toán d nghj và dirge sir thng nh.t cüa thu trueing dan 
vi chü trI cuôc kim toán. 
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c) TrInh tir và ni dung cüa hi nghj 

- Dti din dan vj chü trI cuc kim toán tuyên bô 1 do, gi&i thiu di biêu 
tham dir và chuang trInh hi ngh; men Tng Kiêm toán nba nithc (hoc ngixii 
duçc Tng Kim toán nhà nuóc üy quyn) và thu tru&ng don vi duqc kiêm toán 
(hoc ngueni duçic thu tru&ng dan vj duc kim toánüy quyn) dng chü trI hi nghj. 

- Tng Kim toán nhà nmIc (hoc ngueni duçc Tng Kim toán nhà nuâc 
üy quyn) chü tn hOi  nghj giói thiu Trithng Doân kim toán (ho.c ngueni duçic 
Tru&ng Doàn kim toán üy quyn) trInh bay d thâo Báo cáo kiêm toán. 

- ' kin phát biu cüa dan vj duçc kim toán v các vn d cAn giái trInh, 
b sung di vIi ni dung trong di,r tháo Báo cáo kim toán. 

- ' kin phát biu cüa dan vj có lien quail. 

- ' kin phüc dáp cüa Truàng Doàn kim toán. 

- ' kin phát biu cüa thu tru&ng dan vj chü trI cuOc kim toán (hoc nguôi 
duçc thu trixâng dan vj chü trI cuc kim toán phân cong) và lãnh dao  Vçi Tng hçip. 

- Thu trithng dan vj duçic kim toán (hoc ngueni duçic thu tru&ng don vj 
duçic kim toán üy quyn) - dng chü trI hi nghj phát biu kin. 

- Tng Kim toán nhà nuóc (hotc ngueni ducic Tng Kim toán nhà nm9c 
üy quyn) kt 14n hi nghj. 

d) Thu trithng dan vj chü tn cuc kim toán chi dao  Doàn kim toán t 
chirc ghi biên ban cuc h9p thông báo k& qua kim toán vói don vj duqc kim 
toán theo mAu quy djnh cua Kim toán nhà nuâc và trinh Tng Kim toán nhà 
nithc hoc ngueni duçic Tong Kim toán nhà nuâc üy quyn (chü trI cuc hçp 
thông báo kt qua kim toán vi don vj duqc kim toán) cho kin truenc khi k 
km hành. 

Diêu 16. Phát hành Báo cáo kim toán 

1. Sau khi t chüc hi nghj d thông báo k& qua kim toán vâi don vj duc 
kim toán hoc sau khi nhn duçic kin cüa dan vj duçic kim toán nhu quy djnh 
tai khoân 1 Diu 15 Quy djnh nay, thu trung dan vj chü tn cuc kim toán chi 
dto Tru&ng Doàn kim toán th chuc hoàn thin di,r thão Báo cáo kim toán theo 
k& 1un cua Tng Kim toán nhà nuác tii hi nghj thông báo k& qua kim toán 
hoc kin tham gia cüa don vj duçic kim toán nhu quy djnh ti khoân 1 Diu 
15 Quy djnh nay, 1p h so trInh Tng Kim toán nba nithc (qua Vii Tng hçip) 
phát hành Báo cáo kim toán. H so trInh gm: 

a) Ti trInh cüa thu truâng don vj chu tn cuc kim toán trInh Tng Kim 
toán nba nuâc phát hành Báo cáo kim toán, trong do phái nêu dAy du nhüiig ni 
dung diu chinh, b sung chu yu giüa Báo cáo kim toán trInh phát hành vói dr 
tháo Báo cáo kim toán trInh Tng Kim toán nba nuc xét duyt, nguyen nhân 
thay di, các vAn d con có kin khác nhau gifla các thành viên doàn kim toán, 
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t kim soát cht luqng kim toán và kin cüa dan vj duçic kim toán (chi tit 
thirc hin theo quy djnh v miu biu cüa Kim toán nhà nuóc). 

b) Báo cáo kim toán dA hoàn thin (co dy dü chü k cüa Tmng Doãn 
kim toán và thu tnxó'ng dan vj chü trI cuc kim toán) theo k& 1un cUa Tng 
Kim toán nba nuóc tai  hi nghj thông báo k& qua kim toán hoc kin tham 
gia cüa dan vj duçic kim toán nhu quy djnh ti khoãn 1 Diu 15 Quy djnh nay. 

c) Dir tháo thông báo kt qua kim toán cüa Kim ton nhà nithc dä hon thiên 
theo Báo cáo kim toán trinh phát hành. 

d) Di,r thão cong van thông báo kt qua, kin nghj kim toán dn ca quan 
nha nuâc có lien quan dã hoàn thin theo Báo cáo kim toán trinh phát hành (nu co). 

d) Biên ban hçp thông qua dir tháo Báo cáo kim toán vi dan vj duçc kim 
toán dã ducic Tng Kim toán nba nuóc cho phép k luu hãnh. 

e) Van ban tham gia kin cüa dan vj duqc kim toán di vâi dir tháo Báo 
cáo kim toán dâ g1i 1y kin tham gia cüa don vj duçic kim toán. 

g) Van bn cüa Vii Pháp ch, Vii Ch d và kim soát ch.t lugng kim toán 
(trong truông hqp thirc hin theo quy djnh tai  khoán 4 Diu 7 Quy djnh nay) v 
kin phãn hi di vôi nhCtng ni dung tip thu, chinh sra kin thm djnh cüa 
dan vj mInh và i," kin k& 1un có lien quan cüa Tng Kim toán nhà nuóc tai  cuc 
h9p xét duyt d thão Báo cáo kim toán. 

h) Báo cáo tip thu kin kt 1un cüa Tng Kim toán nhà nurc tai cuc 
h9p thông báo kt qua kim toán; báo cáo tip thu, giâi trInh kin tham gia cüa 
dan vi ducic kim toán; báo cáo tip thu kin kt lun cüa Tng Kim toán nhà 
nithc tai  cuc hçp xét duyt Báo cáo kim toán; báo cáo tip thu, giãi trInh kin 
thm djnh và kim soát cht luqng kim toán cüa Vii tham mum 

i) Cong vAn v vic kin nghj tAng thu, giám chi NSNN qua kim toán 
(giám thanh toán; giám trCr dir toán, k hoch vn ctu tu...) dn dan vj có nhim 
vii kim soát, quán 1, diu hành thu, chi ngân sách hotc dan vj duçic kim toán 
theo quy djnh cüa Kim toán nba nithc. 

k) Các h so khác Co lien quan do dan vj thu trI cuOc kim toán th.y cn 
thi& trInh kern. 

2. K tir ngày nbn duçic dy dü h so cüa thu tru&ng don vj chü trI cuc 
kim toán trInh Tng Kim toán nba nuc phát bath Báo cáo kim toán, Vii Tng 
hçip có trách nhim kim tra, ra soát vic hoân thin d tháo Báo cáo kirn toán, 
d tháo thông báo k& qua kim toán cña Kim toán nba nithc, dr tháo cong vAn 
thông báo kt qua, kin ngh kim toán dn co quan nhà nuâc có lien quan (nu 
có) cüa don vj chñ trI cuOc  kim toán trInb Tng Kim toán nhà nithc phát hành 
Báo cáo kim toán. 
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Trumg hqp dir thâo Báo cáo kim toán trmnh Tng Kiêm toán nhà nuâc 
phát hành chua duçc hoàn thin dy dü theo quy djnh ti khoán 1 Diu nay và dir 
thâo thông báo kt qua kim toán cüa Kim toán nhà nuóc, dir tháo cong van 
thông báo kt qua, kin nghj kim toán dn ca quan nhà nithc có lien quan (nu 
co) không phit hçp vói dir tháo Báo cáo kim toán trInh phát hành, Vi Tng hçTp 
g11i lai dan vj chñtrI cuc kim toán d tip tiic hoân thin truOc khi trmnh Tng 
Kim toán nhà nuóc phát hành. H so Vi Tng hçip trInh Tng Kim toán nhà 
nucc cho phát hành Báo cáo kim toán gm: 

a) Th trInh cüa Vii tnrng Vii Tng hqp trInh Tng Kim toán nhà nithc 
phát hành Báo cáo kim toán và d tháo cong van gi'ri Báo cáo kim toán cho dan 
vj duçic kim toán. 

b) Di,r thâo Báo cáo kim toán sau khi da kim tra, rà soát và tMng nht vôi 
don vj chü trI cuc kim toán. 

c) Dir thào thông báo kt qua kim toán cüa Kim toán nhâ rnthc sau khi dâ 
kim tra, rà soát và tMng nh.t vói dan vj chü trI cuc kim toán. 

d) Dr thâo cOng van thông báo k& qua, kin nghj, kim toán dn co quan 
nha nithc có lien quan (nu co) sau khi da kim tra, rà soát và thng nht vâi dan 
vj chü trI cuc kim toán. 

d) Cong van v vic kin nghj tang thu, giám chi NSNN qua kim toán 
(giãm thanh toán; giám trr dir toán, k hoch vn du tu...) dn don vj có thim 
vi kim soát, quãn 1, diu hành thu, chi ngân sách ho.c don vj duçic kim toán 
theo quy djnh cüa Kim toán nhà nuóc cüa dan vj chU trI cuc kim toán. 

e) Các h so khác dà ducc trInh kern cüa don vj chü trI cuc kim toán. 

3. Van phông Kim toán nhà nuóc có trách nhim kim tra lai 1n cui h 
so cüa Vii Tng hçip trInh Tng Kim toán nhà nithc phát hành Báo cáo kirn 
toán, truác khi trInh Tng Kim toán nhà nuâc k phát hành. 

4. T kim toán ip thông báo k& qua kim toán tti dan vj kim toán chi 
ti& và thông báo kt 1un, kin nghj vii các ben lien quan phü hçip vói Báo cáo 
kim toán phát hành, trInh Tru&ng Doàn kirn toán soát xét d trInh thU truO'ng 
don vj chU trI cuc kim toán k) ban hành. 

Chiro'ng III 

I1IEU KHOAN THI HANH 

Diêu 17. Trách nhiêm thi hành 

1. Vii Tng hçp chU trI phi hgp vói các don vj trirc thuc Kiêm toán nhà 
nithc có lien quan t chUc huóng dan, kim tra vic thc hin Quy djnh nay vá 
djnh kS'  tng hçTp báo cáo Tng Kim toán nhà nuóc. 
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2. Thu tru&ng các dn vj tr%rc thuc Kim toán nhà nuc, các Doàn kim 
toán, các th chuc, cá nhân Co lien quan chu trách thim th chüc thirc hin nghiêm 
tuc Quy djnh nay; trong qua trInh thirc hin nu có vn d phát sinh mth hoc khó 
khän, vuóng mc cn phán ánh kjp th?yi v V%1 Tng hçp d thng hçip báo cáo 
Tng Kim toán nhá rnthc xem xét sua di, b sung. 
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PHU LUC QUY B!NH  THI GIAN 

CAC BU'OC LiP, THAM D!NH,  XET DUYET vA PHAT HANEI BAO CÁO KIEM TOAN (BCKT) 

TT NOI DUNG 

BCKT BI1C PHAT HANH 

TRONG THI GIAN TOI BA 45 NGAY, 

KE TIX NGAY KET THUC KIEM TOAN 

TAI B(N VI BUC KIEM TOAN 

BCKT BLQC PHAT HANH 

TRONG TH€1I GIAN TOI BA 60 NGAY, 

KE TIf NGAY KET THUC KJEM TOAN 

TM vj Blfqc KIEM TOAN 

Lp BCKT cüa doàn kim toán, xét 
duyt BCKT cüa thu tnr&ng don vj 
chü tn cuôc kiêm ton; hoàn thiên 
ho so và trInh Tong Kiêm toán nhà 
nuóc th chüc xét duyt dir thâo Báo 
cáo kiêm toán (Diu 10, Diu 11). 

Hoàn thành chãm nht trong vOng 18 ng.y, 
k tir ngày kt thüc kim toán tai  don vj 
duoc kim toán. 

Hoàn thành chm nht trong vông 22 ngày, 
k tü ngày kêt thüc kiêm toán tai  (Ion vl 
duoc hem toán. 

2 Tng Kim toán nhà nithc t chüc 
xét duyêt du thâo Báo cáo kiêm 
toán (Diêu 13). 

Tng Kim toán nhà nuâc t chirc xét duyt 
du thão Báo cáo kim toán trong th&i han  
thi (Ia 07 ngày, k tü ngày nhn dy du h 
so trInh xét duyt dr thâo Báo cáo kim toán 
cüa &m vi chü tn cuc kim toán. Trong do, 
Vu tham muu lap báo cáo kim soát cht 
luqng kim toán (d& vi Vii Ch d và 
Kim soát chat luçmg kiêm toán) và k& qua 
thm dinh dii tháo Báo cáo kim toán trInh 
Tng Kim toán nhà rnthc, dng thii gui 

Tng Kiêm toán nba nithc th chüc xét duyt 
dçr thão Báo cáo kiêm toán trong thji han 
tôi (Ia 07 ngày, kê tr ngày nhn day (Iu ho 
so trInh xét duyt dir tháo Báo cáo kiêm toán 
cüa don vi chñ tn cuc kiêm toán. Trong dO, 
Vu tham muu lap báo cáo kiêm soát chat 
1uçng kiêm toán (doi vâi Vi Chê d và 
Kiêm soát chat 1uçng kiêm toán) và kêt qua 
thm dinh du tháo Báo cáo kiêm toán trInh 
Tong Kiêm toán nba nuâc, dông thai gui 
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dan vi chü trI cuôc kim toán châm nhât 05 
ngày k tü ngày nhn dy dCi h sci trInh xét 
duyt cüa dan vj chü trI cuc kim toán. 

dan vi chü trI cuôc kim toán châm nMt 05 
ngày k tr ngày nh.n dy dü h sa trInh xét 
duyt cüa dan vj chü trI cuôc kim toán. 

3 Ban hành thông báo k& 1u.n cña 
Tng Kim toán nhà nrnc ti cuc 
h9p xét duyt dir thào BCKT (Diêu 
13). 

Trong vèng 1,5 ngày kê tü ngày két thüc 
cuc hop xét duyt dir thào BCKT. 

Trong vông 1,5 ngày k tü ngày kt thüc 
cuc hop  xét duyt dr tháo BCKT. 

4 Hoàn thin d thão Báo cáo kiêm 
toán sau khi Tong Kim toán nhà 
nithc t chCrc xét duyt, gui ly 
kin dan vj dixcic kim toán và thtrc 
hin thông báo k& qua kiêm toán 
vi dan vi dr(Yc kim toán (Dieu 
14, Diêu 15). 

Hoàn thành chQtm nht trong vông 11,5 
ngày, k t1r ngày ban hành thông báo két 
1un cüa Tong Kiêm toán nhà nuOc tai  cuc 
h9p xét duyt dir thão BCKT. 

Hoàn thành chm nhât trong vông 16,5 
ngày, kê tir ngày ban hành thông báo kt 
lun cüa Tng Kim toán nba nrnc tai cuôc 
hop xét duyt dr thâo BCKT. 

5 Dan vj chü trI cuc kim toán chi 
dto Doân kim toán hoàn thin 
BCKT sau khi thirc hin thông báo 
kt qua kim toán vi don vj dugc 
kim toán theo quy djnh tai  Diu 
15, trInh phát hnh BCKT theo quy 
dinhtaiDiêu 16. 

Trong vông 03 ngày, ké tü ngày thirc hin 
thông báo kêt qua kiêm toán vói don vj duçic 
kiêm toán theo quy djnh tai  Diêu 15, dan vj 
chü trI cuc kim toán trInh Tong Kiêm toán 
nba nithc phát hành BCKT. 

Trong vông 05 ngày, k ti'r ngày thuc hiên 
thông báo k& qua kim toán vâi don vi duoc 
kiêm toán theo quy djnh tti Diu 15, don vi 
chü trI cuc kim toán trInh Tng Kim toán 
nhà nuc phát bath BCKT. 

6 Viii Tong hqp kim tra, rà soát vic 
hoàn thin dir tháo Báo cáo kiêm 

Chm nht là 03 ngày, kê tü ngày nhnduqc 
day dü ho so cña thu tnthng don vj chü trI 

Chm nht là 06 ngày, k tir ngày nhân duc 
day dü ho so cüa thu tru&ng don vi chü trI 
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toán, dir thão thông báo kt qua 
kiêm toán, dr thâo cong van thông 
báo két qua, kien nghj kim toán 
den co quan nhà nithc có lien quan 
(neu co) cüa dan vj chü trI cuc 
kiêm toán d trInh Tng Kim toán 
nhà nithc phát hành Báo cáo hem 
toán 

cuôc kim toán trInh Tng Kim toán nhà 
nithc phát hành Báo cáo kim toán, V'ii 
Tng hqp trInh Tng Kim toán nhà nuóc 
phát hành Báo cáo kim toán (Tnrô'ng hçip 
don vi chü trI cuc kim ton trInh Tng 
Kim toán nhà nuâc phát hành dir thâo Báo 
cáo kim toán chira dirge hoàn thin dy dü 
theo quy djnh và dir tháo thông báo k& qua 
kim toán, dir tháo cong van thông báo k& 
qua, kiên nghj kiêm toán dn co quan nhà 
nuóc có lien quan (nu co) không phü hqp 
vri dir thâo Báo cáo kim toán trInh phát 
hanh, Vu Tong hap gui lal don vi chu tn 
cuc kiêm toán dê tiêp tiic hoàn thin triróc 
khi trInh Tng Kim toán nhà nuâc phát 
hành). 

cuc kiêm toán trmn.h Tng Kim toán nhà 
nuic phát hành Báo cáo hem toán, Viii 
Tng hap trmnh Tng Kiêm toán nhà nuâc 
phát hành Báo cáo kim toán (Trtthng hqp 
don vj chü trI cuc kim toán trInh Tong 
Kim toán nhà nuâc phát hành dir tháo Báo 
cáo kim toán chua dirge hoàn thin dy dü 
theo quy djnh và d thão thông báo két qua 
kim toán, dir tháo cong van thông báo kt 
qua, kin nghj kim toán den co quan nhà 
nuóc có lien quan nu co) không phü hqp 
vâi dir thão Báo cáo kim toán trInh phát 
hanh, Vu Tong hop gui lal don vi chu tn 
cuc kiêm toán dê tiêp tic hoàn thin truâc 
khi trInh Tong Kiêm toán nhà nithc phát 
hành). 

7 Van phông Kim toán nhà nuóc 
kiêm tra 1i 1n cuôi ho so cüa Vii 
Tong hop trInh Tng Kim toán 
nhá nuóc phát hành Báo cáo kim 
toán, truâc khi trInh Tong Kim 
toán nhà nuâc k phát hãnh 

Trong vông 01 ngày, k tr ngày than  dirge 
h so trInh phát hãnh cüa Viii Tng hap. 

Trong vông 02 ngày, ké tü ngày nhn dirge 
h so trInh phát hành cüa Vii Tong hap. 

*** 
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