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Bài giảng 

PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ  

TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

1.1. Nguyên tắc kiểm tra kiểm soát nội bộ trong hệ thống NHCSXH 

a) Các cuộc kiểm tra phải có kế hoạch, đề cương kiểm tra được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

b) Việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở quyết định thành lập Đoàn kiểm 

tra hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền.  

c) Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của NHCSXH. 

d) Đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, không định kiến, không 

chồng chéo, không làm cản trở ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn 

vị/đối tượng được kiểm tra. 

đ) Kết hợp chặt chẽ các phương pháp kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao 

hiệu quả, chất lượng KTKSNB.  

1.2. Xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra kiểm soát nội bộ 

1.2.1. Tại NHCSXH cấp huyện 

a) Giám đốc căn cứ kế hoạch, đề cương KTKSNB của NHCSXH cấp tỉnh 

và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch, đề cương KTKSNB của 

đơn vị, gửi Phòng KTKSNB trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch. 

b) Cán bộ chuyên trách làm công tác KTKSNB xây dựng kế hoạch theo 

chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị gửi Phòng 

KTKSNB trước ngày 15/12 để tổng hợp, trình Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh phê 

duyệt. Trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch, cán bộ chuyên trách phải trình 

Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện (trình thông qua 

Phòng KTKSNB để biết, theo dõi). 

c) Kế hoạch KTKSNB phải được xây dựng cụ thể theo tháng. Trường hợp 

có thay đổi kế hoạch, Giám đốc phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch bằng văn bản 

trước khi thực hiện và gửi NHCSXH cấp tỉnh biết để theo dõi.  

d) Kế hoạch, đề cương KTKSNB phải cụ thể một số nội dung chính về: 

phạm vi kiểm tra, đơn vị/đối tượng được kiểm tra, nội dung/thời hạn/thời hiệu 

kiểm tra. Kế hoạch, đề cương KTKSNB phải gửi cho các đơn vị/đối tượng được 

kiểm tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có). 

đ) Căn cứ yêu cầu công tác quản lý, điều hành, Giám đốc chỉ đạo kiểm tra 

đột xuất hoặc phê duyệt kế hoạch kiểm tra đột xuất theo đề nghị của Tổ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

e) Giám đốc chỉ đạo Tổ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tự 

kiểm tra. 
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1.2.2. Tại NHCSXH cấp tỉnh 

a) Các Phòng CMNV căn cứ yêu cầu quản lý nghiệp vụ chuyên môn, xây 

dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra chuyên đề, gửi Phòng KTKSNB trước ngày 15/12 

năm trước năm kế hoạch. 

b) Phòng KTKSNB căn cứ kế hoạch, đề cương KTKSNB được Tổng 

Giám đốc ban hành và tình hình cụ thể của đơn vị; tổng hợp kế hoạch kiểm tra 

chuyên đề của các Phòng CMNV, kế hoạch, đề cương KTKSNB của cán bộ 

chuyên trách tại NHCSXH cấp huyện để xây dựng kế hoạch, đề cương 

KTKSNB của chi nhánh, trình Giám đốc phê duyệt trước ngày 20/12 năm trước 

năm kế hoạch. 

c) Gửi kế hoạch, đề cương KTKSNB của đơn vị về Ban KTKSNB trước 

ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc, theo 

dõi quá trình thực hiện.  

d) Kế hoạch KTKSNB hằng năm phải được xây dựng cụ thể theo tháng. 

Trường hợp có thay đổi kế hoạch, Giám đốc phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch 

bằng văn bản trước khi thực hiện và gửi Hội sở chính NHCSXH biết để theo dõi.  

đ) Kế hoạch, đề cương KTKSNB phải cụ thể một số nội dung chính về: 

phạm vi kiểm tra, đơn vị/đối tượng được kiểm tra, nội dung/thời hạn/thời hiệu 

kiểm tra. Kế hoạch, đề cương KTKSNB phải gửi cho các đơn vị/đối tượng được 

kiểm tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có). 

e) Căn cứ yêu cầu công tác quản lý, điều hành, Giám đốc chỉ đạo kiểm tra 

đột xuất hoặc phê duyệt kế hoạch kiểm tra đột xuất theo đề nghị của Phòng chuyên 

môn nghiệp vụ. 

g) Giám đốc chỉ đạo Phòng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tự 

kiểm tra. 

1.3. Công tác tự kiểm tra tại NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện 

Công tác tự kiểm tra phải được thực hiện hằng ngày ở tất cả các bộ phận 

đối với mọi hoạt động, quy trình nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ, đúng quy 

định của pháp luật và của NHCSXH; đảm bảo mọi nghiệp vụ, công việc đều 

được tự rà soát, kiểm tra lại. 

1.3.1. Tại NHCSXH cấp huyện 

a) Hằng tháng, Giám đốc hoặc người được ủy quyền phân công cán bộ tại 

các Tổ CMNV thực hiện việc rà soát, tự kiểm tra: 

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ chưa được kiểm tra. 

- Kiểm tra trực tiếp khách hàng. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của tổ chức chính trị-xã hội nhận 

ủy thác. 
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- Kiểm tra việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót sau kiểm tra, kiểm 

toán, thanh tra. 

- Kết hợp việc kiểm tra chéo địa bàn (trong kiểm tra hoạt động tín dụng) 

để đảm bảo công tác tự kiểm tra thực hiện có chất lượng, hiệu quả.  

b) Hằng tháng, Cán bộ được phân công thực hiện 

- Lập Phiếu tự kiểm tra hoặc Bảng kê chi tiết tự kiểm tra gồm các nội 

dung: tồn tại, sai sót; nguyên nhân; trách nhiệm; biện pháp và thời gian khắc 

phục, chỉnh sửa.  

- Báo cáo những nội dung tự kiểm tra kèm Phiếu tự kiểm tra hoặc Bảng 

kê chi tiết tự kiểm tra cho Tổ trưởng CMNV để theo dõi, giám sát việc khắc 

phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót.  

b) Hằng tháng, Tổ trưởng CMNV thực hiện 

- Tổng hợp việc thực hiện công tác tự kiểm tra; kết quả khắc phục, chỉnh 

sửa sau kiểm tra, kiểm toán, thanh tra (nếu có) của các thành viên trong Tổ. 

- Gửi biểu tổng hợp báo cáo cho Giám đốc hoặc người được ủy quyền; 

đồng thời, gửi Cán bộ chuyên trách làm công tác KTKSNB để tổng hợp, theo dõi, 

đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

c) Kết thúc tháng làm việc, Cán bộ chuyên trách làm công tác KTKSNB 

thực hiện. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả việc thực hiện công tác tự kiểm tra, kết quả 

khắc phục, chỉnh sửa sau kiểm tra, kiểm toán, thanh tra do các Tổ CMNV cung 

cấp, giúp Giám đốc NHCSXH cấp huyện soạn thảo báo cáo để báo cáo Giám 

đốc NHCSXH cấp tỉnh theo quy định.  

d) Giám đốc thực hiện 

- Trong quá trình tự kiểm tra, nếu thấy cần thiết, Giám đốc quyết định ban 

hành văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra. 

- Kết thúc tháng làm việc, trên cở sở dự thảo báo cáo kết quả tự kiểm tra do 

cán bộ chuyên trách giúp; xem xét, ký duyệt báo cáo kết quả việc thực hiện công 

tác tự kiểm tra; kết quả khắc phục, chỉnh sửa sau kiểm tra, kiểm toán, thanh tra (nếu 

có) tại đơn vị mình cho Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh (thông qua Phòng 

KTKSNB). 

1.3.2. Tại NHCSXH cấp tỉnh 

a) Hằng tháng, Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh hoặc người được ủy quyền 

phân công cán bộ tại các Phòng CMNV thực hiện việc rà soát, tự kiểm tra: 

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ chưa được kiểm tra. 

- Kiểm tra trực tiếp khách hàng. 
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- Kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của tổ chức chính trị-xã hội nhận 

ủy thác. 

- Kiểm tra việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót sau kiểm tra, kiểm 

toán, thanh tra. 

- Kết hợp việc kiểm tra chéo địa bàn (trong kiểm tra hoạt động tín dụng) 

để đảm bảo công tác tự kiểm tra thực hiện có chất lượng, hiệu quả.  

b) Hằng tháng, Cán bộ được phân công thực hiện 

- Lập Phiếu tự kiểm tra hoặc Bảng kê chi tiết tự kiểm tra gồm các nội 

dung: tồn tại, sai sót; nguyên nhân; trách nhiệm; biện pháp và thời gian khắc 

phục, chỉnh sửa.  

- Báo cáo những nội dung tự kiểm tra kèm Phiếu tự kiểm tra hoặc Bảng 

kê chi tiết tự kiểm tra cho Trưởng phòng CMNV để theo dõi, giám sát việc khắc 

phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót.  

c) Hằng tháng, Trưởng phòng CMNV thực hiện 

- Tổng hợp việc thực hiện công tác tự kiểm tra; kết quả khắc phục, chỉnh 

sửa sau kiểm tra, kiểm toán, thanh tra (nếu có) của các thành viên trong phòng. 

- Gửi biểu tổng hợp báo cáo cho Giám đốc hoặc người được ủy quyền; 

đồng thời, gửi Phòng KTKSNB để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao.  

1.4. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ của cán bộ chuyên trách làm 

công tác KTKSNB 

1.4.1. Trường hợp tham gia Đoàn kiểm tra 

Trường hợp tham gia Đoàn kiểm tra theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền, cán bộ chuyên trách KTKSNB căn cứ hướng dẫn tại văn bản 

9299/NHCS-KTNB ngày 24/12/2019 của Tổng Giám đốc và quyết định thành 

lập Đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ. 

1.4.2. Trường hợp thực hiện KTKSNB theo kế hoạch 

a) Khi kiểm tra sổ sách, hồ sơ, chứng từ, phải lập bảng kê chi tiết những 

tài liệu được kiểm tra; nêu rõ nội dung còn tồn tại, sai sót, nguyên nhân, trách 

nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục, chỉnh sửa. 

b) Khi kiểm tra việc tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ của 

các Tổ CMNV, tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV, khách hàng 

và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan đến nội dung kiểm tra, cán bộ phải lập 

biên bản làm việc, biên bản kiểm tra,... 

c) Thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của NHCSXH cấp huyện, 

báo cáo kịp thời Giám đốc và Trưởng phòng KTKSNB NHCSXH cấp tỉnh 
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những vụ việc phát sinh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của 

NHCSXH. 

d) Kết thúc tháng làm việc, cán bộ chuyên trách KTKSNB có trách nhiệm 

báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân với Giám đốc 

NHCSXH cấp tỉnh.  

đ) Việc gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân 

với Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh của cá nhân được gửi cùng với báo cáo kết quả 

việc thực hiện công tác tự kiểm tra; kết quả khắc phục, chỉnh sửa sau kiểm tra, 

kiểm toán, thanh tra của NHCSXH cấp huyện qua Phòng KTKSNB. 

1.5. Chuẩn bị kiểm tra trong trường hợp có thành lập Đoàn kiểm tra 

1.5.1. Tại NHCSXH cấp huyện 

- Giám đốc NHCSXH cấp huyện quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để thực 

hiện kế hoạch KTKSNB đã xây dựng. 

- Cán bộ chuyên trách làm công tác KTKSNB tại NHCSXH cấp huyện, 

trong trường hợp cần thiết, đề nghị Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh thành lập Đoàn 

kiểm tra để thực hiện kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. 

- Đoàn kiểm tra có Trưởng Đoàn và các thành viên. Trường hợp cần thiết, bố 

trí Phó Trưởng Đoàn kiểm tra. Thành phần, cơ cấu cụ thể do Người quyết định 

kiểm tra quyết định. Không bố trí thành viên Đoàn kiểm tra đối với những người 

có bố/mẹ đẻ; bố/mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng, con ruột, con rể hoặc con 

dâu, anh, chị, em ruột là cấp trưởng/cấp phó của đơn vị được kiểm tra. 

1.5.2. Tại NHCSXH cấp tỉnh 

- Phòng KTKSNB có trách nhiệm đề xuất thành lập Đoàn kiểm tra trình Giám 

đốc NHCSXH cấp tỉnh quyết định.  

- Phòng Hành chính - Tổ chức, căn cứ đề xuất được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, tham mưu trình Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập 

Đoàn kiểm tra.  

- Quyết định kiểm tra quy định cụ thể thời hạn kiểm tra tối thiểu và tối đa đối 

với mỗi đơn vị được kiểm tra. 

1.6. Tiến hành kiểm tra của Đoàn kiểm tra 

1.6.1. Chuẩn bị 

a) Căn cứ Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Trưởng Đoàn lập chương 

trình, kế hoạch kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; chỉ đạo thu 

thập thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ cho việc kiểm tra. 

b) Công bố quyết định kiểm tra 
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- Nội dung: thông báo thành phần Đoàn kiểm tra; nội dung, chương trình, 

thời hạn, thời hiệu kiểm tra; đề cương kiểm tra; danh mục hồ sơ yêu cầu đơn vị 

được kiểm tra cung cấp; nắm bắt sơ bộ tình hình hoạt động của đơn vị/đối tượng 

được kiểm tra; thống nhất với đơn vị/đối tượng được kiểm tra các yêu cầu cần 

thiết khác phục vụ quá trình kiểm tra.  

- Thành phần tham dự: Đoàn kiểm tra, lãnh đạo đơn vị được kiểm tra và 

các thành phần khác do Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định. 

1.6.2. Tiến hành kiểm tra 

a) Căn cứ quy định của pháp luật; nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ 

của NHCSXH; Đoàn kiểm tra xem xét hồ sơ, tài liệu, chứng từ, khai thác dữ liệu 

trên hệ thống...; tổ chức kiểm tra, làm việc trực tiếp với đơn vị/đối tượng được 

kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan (cấp ủy, chính quyền địa phương; 

tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn, khách hàng.....) 

để thu thập, xác minh, đánh giá các bằng chứng liên quan đến nội dung kiểm tra, 

làm cơ sở cho việc đánh giá, kết luận về tính tuân thủ quy định của pháp luật, 

quy định của NHCSXH đối với đơn vị/đối tượng được kiểm tra. Khi kiểm tra, 

cán bộ kiểm tra và đơn vị/đối tượng được kiểm tra phải ký xác nhận bằng văn 

bản về nội dung, số liệu kiểm tra. 

b) Vào giữa đợt kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo 

bằng văn bản kết quả, tiến độ kiểm tra; dự kiến kế hoạch thông qua biên bản kiểm 

tra thông qua Phòng KTKSNB để tham mưu Người quyết định kiểm tra quyết 

định thời gian và người chủ trì thông qua biên bản. Trường hợp phát hiện vụ việc, 

sai phạm nghiêm trọng, Trưởng Đoàn kiểm tra phải báo cáo ngay cho Người 

quyết định kiểm tra biết, chỉ đạo xử lý. 

c) Thông qua biên bản kiểm tra 

- Đoàn kiểm tra có trách nhiệm gửi đơn vị/đối tượng được kiểm tra dự 

thảo biên bản kiểm tra trước ngày thông qua biên bản kiểm tra tối thiểu 1/2 

ngày. Biên bản kiểm tra phải trình bày rõ: nội dung kiểm tra, phạm vi kiểm tra; 

đánh giá, kết luận và cơ sở đưa ra đánh giá, kết luận về nội dung đã được kiểm 

tra; các yếu kém, tồn tại, sai sót, vi phạm (nếu có); kiến nghị các biện pháp sửa 

chữa, khắc phục sai sót và xử lý vi phạm (nếu có); đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ 

chế chính sách, quy trình nghiệp vụ ...(nếu có). Biên bản kiểm tra phải có ý kiến 

của đơn vị được kiểm tra. Trong trường hợp đơn vị được kiểm tra không thống 

nhất với kết quả kiểm tra, biên bản kiểm tra cần nêu rõ ý kiến không thống nhất 

của đơn vị được kiểm tra và lý do. 

- Cuộc họp thông qua biên bản kiểm tra do Người quyết định kiểm tra 

hoặc người được ủy quyền chủ trì.  

- Thành phần tham dự thông qua biên bản kiểm tra gồm Lãnh đạo đơn vị 

được kiểm tra, Tổ trưởng CMNV và các thành phần khác do người chủ trì quyết 
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định trên cơ sở tham mưu của Trưởng Đoàn kiểm tra và đề xuất của Giám đốc 

đơn vị được kiểm tra. 

- Nội dung: Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo biên bản kiểm tra; đơn vị 

được kiểm tra báo cáo giải trình về những nội dung chưa thống nhất, cung cấp 

hồ sơ, tài liệu và có quyền bảo lưu ý kiến; ý kiến làm rõ của thành viên Đoàn 

kiểm tra (nếu có); Người quyết định kiểm tra hoặc người được ủy quyền chủ trì 

kết luận.  

1.7. Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra 

1.7.1. Nội dung báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra 

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra, 

Trưởng Đoàn kiểm tra phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra với Người 

quyết định kiểm tra. Báo cáo kết quả kiểm tra phải có một số nội dung chính sau: 

- Đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; việc chấp hành chính sách, 

chế độ, nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ của đơn vị/đối tượng được kiểm tra. 

- Xác định tính chất, mức độ của các sai phạm, tồn tại, sai sót; nguyên 

nhân; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có). 

- Kết luận những nội dung được kiểm tra. 

- Kiến nghị biện pháp xử lý vi phạm, sai sót, tồn tại (nếu có); thời hạn 

khắc phục, chỉnh sửa của đơn vị được kiểm tra. 

- Các yêu cầu cần phối hợp xử lý sau kiểm tra. 

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, hướng dẫn quy trình 

nghiệp vụ….(nếu có). 

1.7.2. Gửi báo cáo kết quả kiểm tra 

a) Trưởng Đoàn kiểm tra phải gửi báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra 

với Người quyết định kiểm tra. 

b) Trường hợp nếu là Đoàn kiểm tra do Giám đốc NHCSXH cấp huyện 

thành lập thì Trưởng đoàn ngoài việc gửi báo cáo cho Người quyết định kiểm tra 

thì phải gửi cho Tổ tổng hợp/cán bộ chuyên trách làm KTKSNB tại NHCSXH 

cấp huyện hồ sơ, tài liệu sau để tổng hợp, theo dõi và lưu giữ: 

- Biên bản kiểm tra đã được thống nhất thông qua giữa Đoàn kiểm tra và 

đơn vị/đối tượng được kiểm tra. 

- Báo cáo giải trình của đơn vị/đối tượng được kiểm tra kèm hồ sơ, tài liệu 

(nếu có). 

- Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu giữa Đoàn kiểm tra và đơn vị/đối tượng 

được kiểm tra (nếu có). 
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c) Trường hợp nếu là Đoàn kiểm tra do Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh 

thành lập thì Trưởng đoàn ngoài việc gửi báo cáo cho Người quyết định kiểm tra 

thì phải gửi cho Phòng KTKSNB (nếu là kiểm tra toàn diện) và Phòng CMNV 

(nếu là kiểm tra chuyên đề) những hồ sơ, tài liệu sau để tổng hợp, theo dõi và 

lưu giữ: 

- Biên bản kiểm tra đã được thống nhất thông qua giữa Đoàn kiểm tra và 

đơn vị/đối tượng được kiểm tra. 

- Báo cáo giải trình của đơn vị/đối tượng được kiểm tra kèm hồ sơ, tài liệu 

(nếu có). 

- Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu giữa Đoàn kiểm tra và đơn vị/đối tượng 

được kiểm tra (nếu có). 

1.8. Chấn chỉnh sau kiểm tra 

1.8.1. Tại NHCSXH cấp huyện 

a) Trong quá trình tự kiểm tra (không thành lập Đoàn kiểm tra), nếu thấy 

cần thiết, Giám đốc quyết định ban hành văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra. 

b) Đối với thành lập Đoàn kiểm tra: Kết thúc đợt kiểm tra, căn cứ biên bản và 

báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tổ 

tổng hợp/Cán bộ chuyên trách làm công tác KTKSNB (đối với kiểm tra toàn diện) 

hoặc Tổ CMNV (đối với kiểm tra chuyên đề) tham mưu Giám đốc ban hành văn bản 

chấn chỉnh sau kiểm tra, nêu rõ những yêu cầu và thời hạn khắc phục, chỉnh sửa.  

1.8.2. Tại NHCSXH cấp tỉnh 

Kết thúc đợt kiểm tra, căn cứ biên bản và báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn 

kiểm tra, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng KTKSNB (đối với kiểm tra toàn 

diện) hoặc Phòng CMNV (đối với kiểm tra chuyên đề) tham mưu Giám đốc ban 

hành văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra, nêu rõ những yêu cầu và thời hạn khắc 

phục, chỉnh sửa.  

1.9. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra 

1.9.1. Tại NHCSXH cấp huyện 

a) Tổ trưởng Tổ CMNV có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, 

chỉnh sửa tồn tại, sai sót được giao cho từng cán bộ thuộc đơn vị quản lý gồm: 

- Việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót do tự kiểm tra, phát hiện; 

- Việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót do các Đoàn kiểm tra của 

NHCSXH cấp tỉnh. 

- Việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót do các Đoàn thanh tra, kiểm 

toán, giám sát của các cơ quan chức năng. 
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b) Cán bộ chuyên trách làm công tác KTKSNB: Trên cơ sở tổng hợp kết 

quả việc thực hiện văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra do các Tổ CMNV cung cấp, 

theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót của toàn đơn vị. 

1.9.2. Tại NHCSXH cấp tỉnh 

a) Phòng CMNV có trách nhiệm: 

- Theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót do tự kiểm 

tra, phát hiện. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản chấn chỉnh đối với các chuyên 

đề đã kiểm tra.  

- Hàng tháng, gửi kết quả khắc phục, chỉnh sửa cho Phòng KTKSNB để 

tổng hợp, tiếp tục theo dõi, đôn đốc và báo cáo Giám đốc. 

b) Phòng KTKSNB tại NHCSXH cấp huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn 

đốc việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót trong toàn chi nhánh gồm: 

- Việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót do tự kiểm tra, phát hiện của 

từng NHCSXH cấp huyện, Hội sở tỉnh; 

- Việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót do các Đoàn kiểm tra do Giám 

đốc NHCSXH cấp tỉnh thành lập. 

- Việc khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót do các Đoàn thanh tra, kiểm 

toán, giám sát của các cơ quan chức năng. 

1.10. Kiểm tra việc thực hiện văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra (trước 

đây gọi là phúc tra) 

a) Trường hợp cần thiết, Phòng KTKSNB/Tổ tổng hợp/Cán bộ chuyên 

trách làm công tác KTKSNB tham mưu Giám đốc thành lập Đoàn kiểm tra việc 

thực hiện văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra.  

b) Trình tự kiểm tra thực hiện như đối với kiểm tra thông thường, lưu ý 

biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra phải nêu rõ: 

- Những việc đã/đang/chưa và không thể khắc phục, chỉnh sửa. 

- Nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với của những việc 

chưa/không thể khắc phục, chỉnh sửa.  

- Phương hướng, thời hạn tiếp tục khắc phục, chỉnh sửa. 

- Đề xuất các biện pháp xử lý tiếp theo của Đoàn kiểm tra. 

1.11. Hồ sơ kiểm tra 

1.11.1. Tại NHCSXH cấp huyện 

1.11.1.1. Hồ sơ tự kiểm tra không thành lập Đoàn kiểm tra 
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Tổ trưởng Tổ CMNV có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra của từng 

cán bộ thuộc đơn vị quản lý, danh mục gồm: 

a) Báo cáo kết quả tự kiểm tra kèm bảng kê chi tiết; 

b) Báo cáo giải trình của đơn vị được kiểm tra (nếu có); 

c) Văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra (nếu có);  

d) Báo cáo kết quả khắc phục, chỉnh sửa tồn tại, sai sót sau kiểm tra;  

đ) Biên bản xác nhận số liệu; biên bản làm việc, kiểm tra các bộ phận 

chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV, 

khách hàng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung kiểm tra. 

e) Các hồ sơ, tài liệu khác (nếu có). 

1.11.1.2. Hồ sơ tự kiểm tra có thành lập Đoàn kiểm tra 

a) Giám đốc có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra trong trường hợp có thành 

lập Đoàn kiểm tra do Giám đốc NHCSXH cấp huyện thành lập, danh mục gồm: 

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra được thống nhất thông qua giữa Đoàn kiểm tra và đơn 

vị/đối tượng được kiểm tra; 

- Báo cáo giải trình của đơn vị/đối tượng được kiểm tra kèm hồ sơ, tài liệu 

(nếu có); 

- Văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra;  

- Báo cáo của đơn vị/đối tượng được kiểm tra về kết quả khắc phục, chỉnh 

sửa tồn tại, sai sót sau kiểm tra;  

- Biên bản xác nhận số liệu; biên bản làm việc, kiểm tra các bộ phận 

chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV, 

khách hàng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung kiểm tra. 

- Các hồ sơ, tài liệu khác (nếu có). 

b) Giám đốc NHCSXH cấp huyện hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác 

KTKSNB giúp Giám đốc tổng hợp kết quả tự kiểm tra của các Tổ CMNV và 

kiểm tra của Đoàn kiểm tra do Giám đốc NHCSXH cấp huyện thành lập. 

1.11.1.3. Hồ sơ kiểm tra của cán bộ chuyên trách 

Cán bộ chuyên trách làm công tác KTKSNB có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ 

kiểm tra của mình và lưu trữ tổng hợp kết quả tự kiểm tra của NHCSXH cấp huyện. 

1.11.2. Tại NHCSXH cấp tỉnh 

1.11.2.1. Hồ sơ tự kiểm tra, kiểm tra chuyên đề tại Hội sở tỉnh 
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Trưởng phòng CMNV có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra của từng 

cán bộ thuộc đơn vị quản lý và Đoàn kiểm tra chuyên đề do Giám đốc 

NHCSXH cấp tỉnh thành lập. 

1.11.2.2. Hồ sơ kiểm tra toàn diện 

Phòng KTKSNB có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ kiểm tra toàn diện của các 

Đoàn kiểm tra do Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh thành lập và lưu trữ tổng hợp kết 

quả khắc phục, chỉnh sửa của các Phòng CMNV và NHCSXH cấp huyện. 
 


