








Nghiên cull trao dổi

đạo các trường và các nhà nghiên 
cứu. Một số gợi ý đưa ra đối 
với nghiên cứu về lĩnh vực này 
như sau:

- Tìm hiểu về nhận thức về vai 
trò, vị trí và thực tiễn triển khai 
công tác KTNB tại các đơn vị tự 
chủ đại học.

- Nhận diện, đánh giá các dạng 
rủi ro trong hoạt động của các 
trường đại học để định hình các kế 
hoạch kiểm toán phù hợp, làm bài 
học kinh nghiệm cho các CSGD 
chuẩn bị thực hiện tự chủ hoàn toàn.

- Nghiên cứu tác động của 
KTNB đối với hiệu quả hoạt động 
cùa các CSGD đại học.

- Nghiên cứu tác động của 
KTNB đối với hệ thống KSNB tại 
các CSGD đại học Việt Nam.o
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Thứ tư, các đơn vị, tổ chức, cơ 

sở đào tạo
Cần tập trung tháo gỡ, hoàn 

thiện các vấn đề văn bản pháp lý 
cả lĩnh vực KT, Ki.T và lĩnh vực 
công nghệ; đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật công nghệ tương 
ứng, các điều kiện khác về công 
nghệ, dữ liệu số, hệ thống bảo 
mật, các phần mềm hỗ trợ KT, 
Ki.T đảm bảo; tập trung rà soát, 
xây dựng, đổi mới nội dung, 
chương trinh, phương pháp, 
phương thức tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 
KT, Ki.T phù hợp xu thế phát triển 
và ứng dụng công nghệ vào lĩnh 
vực KT, Ki.T, quản lý, quản trị, 
điều hành các hoạt động thích ứng 
kịp với thời đại công nghệ số.

Tóm lại, trong bối cảnh và xu 
hướng phát triển công nghệ số, 
trong Cuộc CMCN 4.0 đã đưa 
đến nhiều cơ hội tốt. Đồng thời, 

cũng có nhiều khó khăn thách 
thức và đặt ra nhiều yêu cầu cao, 
đối với công tác đào tạo nguồn 
nhân lực KT và Ki.T Việt Nam. 
Trước những yêu cầu, đòi hỏi 
ngày càng cao về ứng dụng công 
nghệ vào nghề nghiệp KT và 
Ki.T, các đơn vị, cơ quan, tổ 
chức, các cơ sờ đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ KT, Ki.T cần tận 
dụng thời cơ, những cơ hội tốt 
nhất và có những giải pháp phù 
hợp tích cực nhất vượt qua những 
thách thức, để đào tạo đội ngũ 
nhân lực KT, Ki.T đáp ứng yêu 
cầu thời đại số. Đối với đội ngũ 
KT viên, Ki.T viên cần tích cực, 
khẩn trương và nhanh chóng tiếp 
cận, làm chủ kiến thức, kỹ năng, 
phương pháp cả về chuyên môn 
sâu, rộng, chuẩn mực, nhất là về 
công nghệ và ứng dụng công 
nghệ, chú trọng đạo đức nghề 
nghiệp, đổi mới cách thức, tư duy 

và phong cách làm việc thích ứng 
nhanh với nghề nghiệp KT, Ki.T 
trong thời đại số.o
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