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Vị trí: CÁN BỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHƢƠNG TRÌNH CMF  

Đơn vị chủ quản: Chương trình TCVM Cộng đồng thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn  

                              lực Tài chính Cộng đồng (CFRC) 

Báo cáo: Trực tiếp báo cáo cho Trưởng Ban kiểm soát/Trưởng Ban quản lý CMF  

Địa điểm làm việc: Văn phòng chính CFRC tại Hà Nội 

Hình thức làm việc: Toàn thời gian 

I. YÊU CẦU VỚI CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ  

1.1 Bảo đảm hoạt động Tài chính vi mô trong mạng lưới Tài chính vi mô Cộng đồng CMF tuân 

thủ theo đúng các chính sách và các quy định do Ban Quản lý chương trình ban hành phù hợp 

với pháp luật Việt Nam. 

1.2 Đảm bảo các sai phạm xảy ra phải được phát hiện và báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, 

trung thực; 

1.3 Đề xuất với Ban quản lý về những bất cập gây trở ngại cho việc thực hiện các chính sách, thủ 

tục vận hành chương trình và những khuyến nghị cải thiện. 

II. CÁC LĨNH VỰC KIỂM TOÁN 

2.1 Việc thực hiện chính sách và thủ tục cho vay bao gồm lập hồ sơ cho vay (đơn, hợp đồng, giấy 

bảo lãnh/ủy quyền..), xác định mức vay, thẩm định, phê duyệt, phát vốn và thủ tục thu hồi bao 

gồm in/nhận phiếu thu, ghi chép số thu, nộp tiền và vào sổ…, chậm trả & chất lượng dư nợ 

gốc; 

2.2 Thực hiện chính sách và thủ tục tiết kiệm, ghi chép sổ tiết kiệm, đối chiếu số dư tiết kiệm, rút 

tiết kiệm; 

2.3 Kiểm tra việc nhập liệu, ghi chép sổ sách kế toán liên quan và lưu giữ hồ sơ chứng từ, sổ sách 

quản lý; 

2.4 Kiểm soát việc quản lý tài sản tại các phòng bao gồm mua sắm/tiếp nhận tài sản, mẫu biểu 

quản lý và sử dụng, bảo quản. 

III. CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

3.1 Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trong toàn tổ chức, hàng quý, hàng tháng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch này sau khi được Ban kiểm soát/Ban quản lý phê duyệt; 

3.2 Cán bộ KTNB là người phát hiện, chỉ ra những vi phạm, sai trái so với chính sách, quy trình, 

thủ tục quản lý Chương trình; thông báo lại cho cán bộ quản lý nơi kiểm toán, báo cáo cho 

Trưởng Ban kiểm soát/Trưởng Ban quản lý CMF để Ban quản lý có hành động chấn chỉnh, 

hướng dẫn, uốn nắn cán bộ thực hiện cho đúng quy định. 
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3.3 CBKTNB là người đánh giá mức độ tuân thủ các quy định, thủ tục và công cụ quản lý của 

Chương trình và xem xét chúng nhằm đảm bảo các hoạt động của Chương trình được quản lý 

một cách hiệu quả và có kiểm soát. 

3.4 Lập các báo cáo kiểm toán bao gồm đánh giá mức độ các vi phạm, nguyên nhân và nguy cơ 

rủi ro, đồng thời khuyến nghị các giải pháp khắc phục; 

3.5 Tham gia xây dựng hệ thống quy chế thủ tục quản lý chương trình và kiểm soát nhằm bảo đảm 

cho Chương trình phát triển an toàn. 

IV. NHIỆM VỤ CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ  

Kiểm toán định kỳ/đột xuất hoạt động tài chính và sự tuân thủ các quy trình, quy định tại các 

phòng giao dịch theo kế hoạch kiểm toán đã xây dựng từng năm với các nội dung sau: 

4.1 Kiểm toán sự thực hiện quản lý hoạt động cung cấp Tài chính vi mô cho khách hàng:  

4.1.1 Hàng kỳ: Kiểm tra tính đầy đủ, đúng đắn và chính xác của toàn bộ hồ sơ phát vay trong kỳ 

kiểm toán, bao gồm: Phiếu khảo sát thông tin thành viên và điều kiện để thành viên được 

vay vốn, lịch sử hoàn trả, nguồn trả; kiểm tra đơn, báo cáo đề xuất giải ngân, hợp đồng, 

giấy ủy quyền/giấy bảo lãnh, giấy nhận nợ, danh sách nhận vốn, danh sách nộp phí, chữ 

ký, điểm chỉ… 

4.1.2 Hàng kỳ: Kiểm tra việc ghi thẻ vốn và sổ tiết kiệm của CBKT cho thành viên, kiểm tra số 

dư vốn/tiết kiệm để bảo đảm trong năm, tất cả các thành viên đều được kiểm tra sổ, thẻ 

vốn và đối chiếu số dư. 

4.1.3 Hàng tháng: Kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 4 cuộc phát vốn/tháng tại các điểm quy định của 

CB phát vay ở phòng giao dịch kiểm toán; 

4.1.4 Mỗi tháng, độc lập kiểm tra ít nhất 4 thành viên chậm trả (luân phiên giữa các phòng) để 

bảo đảm rằng ít nhất ½ số thành viên chậm trả được kiểm tra trong năm nhằm hiểu rõ tính 

xác thực và hiểu đúng nguyên nhân, đánh giá cách xử lý của CBKT và CB quản lý phòng 

đã tiến hành với những trường hợp này. 

4.2  Kiểm toán sổ sách chứng từ kế toán, nhập liệu, sổ quỹ, kiểm két, tài sản, việc lưu giữ  

4.2.1 Hàng kỳ, kiểm tra toàn bộ hệ thống chứng từ, sổ sách trong kỳ/tháng để đánh giá mức độ 

chính xác, trung thực, đầy đủ, hợp lý, hợp lệ (nội dung, chữ ký những người có liên quan) 

4.2.2 Hàng tháng chứng kiến việc kiểm két thường kỳ ít nhất 1 lần/phòng giao dịch (luân phiên 

nhau giũa các phòng để bảo đảm trong năm tất cả các phòng giao dịch đều được dự kiểm 

két ít nhất 4 lần/phòng) nhằm xem xét sự tuân thủ quy định về mức tiền dư két, đối chiếu 

tính cân đối giữa sổ kế toán, sổ quỹ và tiền mặt trong két. Có thể đề nghị kiểm két đột xuất 

nếu thấy có dấu hiệu bất thường;  

4.2.3 Hàng 6 tháng, kiểm tra sổ tài sản, đối chiếu tài sản và đánh giá tình trạng tài sản và quản 

lý tài sản của từng cá nhân và các phòng, chỉ ra các nguy cơ thất thoát hoặc sử dụng kém 

hiệu quả tài sản. 
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4.2.4 Hàng năm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc của 

công tác kiểm toán trong thực tế; nghiên cứu bổ sung cập nhật danh mục rủi ro cần kiểm 

toán và các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại các phòng; 

4.2.5 Khi phát sinh: Khi nhận được thông tin phản ánh về việc vi phạm quy định, chính sách 

của CFRC/CMF và Chủ trương, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất Trưởng Ban 

KS/Ban quản lý tổ chức kiểm toán đặc biệt nhằm ngăn chặn/hạn chế những tác hại của rủi 

ro có thể xảy ra; 

4.2.6 Tham gia giải quyết khiếu nại của khách hàng, cộng tác viên, cụm trưởng, các chủ thể 

khác liên quan đến hoạt động của theo sự phân công của Trưởng KTNB;  

4.2.7 Chuẩn bị, cung cấp thông tin cho kiểm toán độc lập, kiểm tra, đôn đốc các phòng thực hiện 

những kiến nghị của kiểm toán độc lập (nếu có); 

4.2.8 Hàng mỗi tháng: lưu trữ, bảo quản các văn bản liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ, 

các quy định và các báo cáo kiểm toán. 

4.2.9 Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ; các quy trình công 

việc, các chính sách, các công cụ, biểu mẫu, thủ tục kiểm toán 

4.3  Phát hiện sai phạm và cảnh báo các rủi ro trong quy trình hoạt động tín dụng 

4.3.1 Khi phát hiện các sai phạm so với các quy định trong việc lập hồ sơ vay vốn, thẩm định và 

xét duyệt, mức vay, loại vốn cho vay, kiểm tra sử dụng/tư vấn cho người vay hoặc thu các 

loại phí, lãi, gốc và tiết kiệm… thì phải ghi chép cụ thể, sau đó làm việc với Trưởng/phó 

phòng giao dịch và thông báo cho cán bộ quản lý biết từng trường hợp sai phạm, mức độ 

sai và dự báo tác động của việc sai phạm để cán bộ quản lý cấp phòng có hành động chấn 

chỉnh ngay. Các nội dung này sẽ được đưa vào báo cáo định kỳ 2 tuần và tháng gửi cho 

Trưởng Ban kiểm soát/Trưởng Ban quản lý CMF hoặc người ủy quyền là Trưởng bộ phận 

vận hành. 

4.3.2 Khi có dấu hiệu gian lận, kịp thời báo cáo Trưởng Ban kiểm soát/Ban Quản lý CMF để tổ 

chức điều tra, thanh tra nhằm xác định mức độ, hành vi và biểu hiện của các hoạt động 

gian lận, các vụ việc đáng nghi ngờ hoặc vi phạm quy định của Chương trình. 

4.4   Làm báo cáo kết quả kiểm toán hàng tuần, báo cáo tổng hợp hàng tháng, hàng năm, báo cáo 

kiểm toán đặc biệt 

4.4.1 Hàng tuần: làm báo kết quả các việc kiểm toán trong tuần, chỉ rõ sự không tuân thủ quy 

định, rủi ro trọng yếu liên quan đến các mặt hoạt động; đề nghị trưởng phòng chỉ đạo khắc 

phục các kiến nghị, kết quả đã thực hiện các khuyến nghị (bao gồm trước đó và trong kỳ) 

nộp cho Trưởng Ban kiểm soát/Ban Quản lý CMF;  

4.4.2 Hàng tháng: (vào ngày mồng 3-5 của tháng tiếp theo), lập và nộp Báo cáo kết quả kiểm 

toán tháng trước cho Trưởng Ban kiểm soát/Ban quản lý CMF; 

4.4.3 Hàng 6 tháng, một năm tổng hợp các báo cáo kiểm toán trong kỳ báo cáo, chốt lại những 

điểm đề xuất đã được khắc phục và những tồn tại cần tiếp tục chấn chỉnh, phân tích rõ 

nguyên nhân và mức độ rủi ro;  
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4.4.4 Khi phát sinh: KTNB cần lập Báo cáo đặc biệt về các cuộc kiểm toán đột xuất khi có các 

vấn đề nổi cộm xảy ra như nghi vấn về lạm dụng vốn, gian lận hồ sơ để chiếm dụng vốn, 

tiết kiệm… 

Nội dung báo cáo cần đưa ra các đánh giá kiểm toán một cách trung thực, khách quan, không 

bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sợ hãi hay mong muốn làm hài lòng lãnh đạo hoặc nhân 

viên trong phòng, cụm trưởng/thành viên phạm lỗi… 

Lưu ý: nêu tất cả các lỗi gặp phải nhằm kịp thời giúp Trưởng văn phòng đại diện/trưởng/phó 

phòng có hành động sửa chữa. 

4.5 Hợp tác cùng kiểm toán bên ngoài  

4.5.1 Hỗ trợ kiểm toán độc lập trong việc cung cấp tài liệu, thông tin cho kiểm toán độc lập; 

4.5.2 Đôn đốc các phòng thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán độc lập đã được Ban quản lý 

chấp thuận. 

V. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TOÁN 

5.1 Kiểm toán các văn bản của phòng, hồ sơ, sổ sách, các file lưu giữ bao gồm trên phần mềm và 

bản cứng tại trụ sở phòng giao dịch/VPC; 

5.2 Kiểm toán thực địa tại các buổi phát/thu vốn, tiết kiệm, họp cụm, sơ tổng kết, thăm hộ gia 

đình, gặp gỡ thành viên và những đối tác (cụm trưởng, trưởng bản, chi hội trưởng, chính 

quyền, công an…) khi cần thiết. 

VI. THẨM QUYỀN 

6. Kiểm toán nội bộ có thẩm quyền: 

6.1 Dựa trên tính chất, phạm vi và thời gian xảy ra vi phạm, kiểm toán nội bộ có quyền quyết định 

kiểm tra tại chỗ (ngoài kế hoạch kiểm toán thường kỳ) sau khi báo cáo và được Trưởng Ban 

kiểm soát/Trưởng Ban quản lý CMF chấp thuận. 

6.2 Được Trưởng Ban quản lý phân quyền truy cập và kiểm tra các tài liệu và sổ sách ghi chép của 

các PGD thuộc CMF. 

6.3 Yêu cầu bất kỳ một cán bộ của PGD STU Tuần Giáo, Mường Ảng hoặc Đồng Hỷ cung cấp 

thông tin, tài liệu, sổ sách ghi chép và giải trình cụ thể phù hợp với nhu cầu của hoạt động 

kiểm toán hay mục tiêu của cuộc điều tra.  

6.4 Được tiếp cận không hạn chế với cán bộ quản lý chuyên trách hay các cán bộ của PGD Tuần 

Giáo, Mường Ảng và Đồng Hỷ cho mục đích điều tra hoặc kiểm toán. 

VII. TIÊU CHUẨN 

7.1 Phẩm chất 

7.1.1 Trung thành với Sứ mệnh, Tầm nhìn hoạt động của CFRC; tận tâm với người nghèo, với 

thành viên vay vốn, tận tụy với công việc, nhiệm vụ được giao; 

7.1.2 Có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành các Quy chế, Quy định của CFRC, CMF và các 

Quy định của Pháp luật; 

7.1.3 Chuyên cần, tính tự học cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí cống hiến và động cơ làm 

việc vì sự phát triển của Tổ chức và cộng đồng; 
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7.1.4 Trung thực, minh bạch, chính trực trong mọi hoạt động. Kiên quyết đấu tranh chống 

những sai trái trong hoạt động của các phòng giao dịch nói riêng và của CMF nói chung; 

7.1.5 Biết lắng nghe, tôn trọng, đồng cảm, chia sẻ với đồng nghiệp, thành viên và người nghèo. 

7.2  Bằng cấp - Năng lực:  

7.2.1 Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, luật, ưu tiên các chuyên ngành kế toán – kiểm toán, tài 

chính, tín dụng, ngân hàng; thành thạo vi tính văn phòng; 

7.2.2 Có kiến thức về tín dụng, tài chính vi mô, kế toán, kiểm toán. 

7.2.3 Thông thạo nghiệp vụ kế toán hoặc tín dụng tại một tổ chức/dự án, hiểu biết pháp luật liên 

quan đến hoạt động kế toán, vận hành tài chính vi mô 

7.3  Các điều kiện khác 

7.3.1 Có kinh nghiệm 01 năm công tác tại ở vị trí tín dụng hoặc kế toán, kiểm toán; 

7.3.2 Sẵn sàng chấp nhận việc đi công tác thường xuyên tại các phòng giao dịch; 

7.3.3 Có đủ sức khỏe để bảo đảm công tác. 

 

 


