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TÓM TẮT 
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nhà quản lý doanh nghiệp đã 

đánh giá lại mô hình tổ chức và thấy được vai trò của quản trị rủi ro cũng như vai 
trò của kiểm toán nội bộ trong mỗi doanh nghiệp. Nó đặt ra sự cần thiết phải xây 
dựng kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp xác định và đánh giá rủi ro, đặc biệt là 
rủi ro trọng yếu ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Nghiên cứu này tổng hợp các nghiên cứu về kiểm toán nội bộ từ những năm 1990 
đến nay qua việc nghiên cứu về chức năng của kiểm toán nội bộ và thực hiện 
kiểm toán nội bộ. Từ đó, nghiên cứu cũng chỉ ra một số hướng nghiên cứu trong 
tương lai về kiểm toán nội bộ. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu 
có cấu trúc xây dựng 10 bước theo nghiên cứu của Massaro và cộng sự [1]. 

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, chức năng kiểm toán nội bộ, tổng quan tài liệu có 
cấu trúc. 

ABSTRACT 
After the global economic crisis, business managers reassessed the 

organizational model and saw the role of risk management as well as the role of 
internal audit in each enterprise. It raises the need for an internal audit to help 
businesses identify and assess risks, especially critical risks affecting the business 
situation of businesses. This study summarizes research about internal audit 
from the 1990s to the present through study about function and implementation 
of internal audit. Since then, the research also shows out some future research 
related internal audit. The author uses document research method to have 
structure to include 10-step based on the research of Massaro et al. [1]. 
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1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI 
LIỆU CÓ CẤU TRÚC: NGHIÊN CỨU KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

Ngày nay, khi đánh giá tài liệu, các nhà nghiên cứu có 
thể sử dụng nhiều phần mềm, công cụ tìm kiếm trực tuyến 
như Google Scholar và cơ sở dữ liệu nghiên cứu được liên 
kết với các bài báo. Điều này giúp các nhà nghiên cứu dễ 
dàng truy cập kiến thức. Trong thời đại mà sự sẵn có của 
thông tin, các nhà nghiên cứu choáng ngợp với khối lượng 

thông tin khổng lồ với chất lượng thông tin khác nhau thì 
việc sắp xếp, lựa chọn nghiên cứu chất lượng là rất quan 
trọng. Phương pháp nghiên cứu tài liệu có cấu trúc là một 
phương pháp cho nghiên cứu số lượng lớn tài liệu để phát 
triển những hiểu biết, những phản ánh phê phán, con 
đường nghiên cứu trong tương lai và câu hỏi nghiên cứu. 
Đây là phương pháp nghiên cứu dựa trên các nghiên cứu 
định lượng và định tính về lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Nó 
cho phép chúng ta chứng mình rằng các đánh giá tài liệu 
được phát triển toàn diện đầy đủ và được chấp nhận. Phát 
triển kiến thức đòi hỏi phải kết nối nghiên cứu mới với quá 
khứ. Theo [2] nhu cầu về một nghiên cứu mới không lớn 
bằng nhu cầu tổng hợp những nghiên cứu hiện có. Ý tưởng 
này được thể hiện qua các nhà tư tưởng vĩ đại như Bernard 
của Chartes và Isaac Newton: “Nếu tôi đã nhìn xa hơn thì đó 
là bằng cách đứng trên vai của người khổng lồ” - 
Saresberiensis [3]. Do vậy với phương pháp này, đánh giá 
tài liệu có cấu trúc góp phần phát triển các hướng nghiên 
cứu bằng cách cung cấp một nền tảng được xây dựng từ 
nghiên cứu trước. Những tiến bộ về kiến thức được xây 
dựng trên nền tảng của các nghiên cứu trước. Theo Lord 
Rayleigh, nhà khoa học đoạt giải thường Nobel về vật lý 
năm 1885, đã cho rằng: “Nếu như khoa học không bao gồm 
gì ngoài sự tích lũy công sức của sự thật thì nó sẽ sớm bị bế 
tắc vì sức nặng của chính nó. Điều quan trọng nhất là phát 
hiện đi đôi với giải thích và không chỉ những sự kiện mới 
mà là mối quan hệ của chúng với những cái cũ được chỉ ra” 
[4]. Đánh giá văn học tạo ra trật tự và sẵn có từ các nghiên 
cứu trước, cung cấp nền tảng mà các nghiên cứu xây dựng 
cái mới theo Dixon-Woods [5].  

Mười bước trong nghiên cứu tài liệu của Massaro và cộng 
sự (2016) [1]: 

1. Viết một giao thức xem xét tài liệu. 
2. Xác định các câu hỏi mà tổng quan tài liệu đang đặt 

ra để trả lời. 
3. Xác định loại nghiên cứu và thực hiện tìm kiếm tài liệu 

toàn diện. 
4. Đo lường tác động bài viết. 
5. Xác định khung phân tích. 
6. Thiết lập độ tin cậy xem xét tài liệu. 
7. Kiểm tra tính hợp lệ xem xét tài liệu. 
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8. Dữ liệu mã sử dụng khung phát triển. 
9. Phát triển những hiểu biết và phê bình thông qua 

việc phân tích dữ liệu. 
10. Phát triển các con đường nghiên cứu và câu hỏi 

trong tương lai. 

STT Mười bước nghiên cứu tài liệu có 
cấu trúc của Massaro và cộng sự 

Phác thảo nghiên cứu  
của tác giả 

1 Viết giao thức xem xét tài liệu: 
Thu thập, đánh giá và trình bày các 
bằng chứng nghiên cứu có sẵn: Tổng 
quan hệ thống; phân tích tổng hợp, 
xem xét nhanh trong đó tóm tắt và 
giải thích những đóng góp trước đây, 
so sánh các khái niệm, lý thuyết mới 
nổi với các tài liệu. Phương pháp 
được mô tả giúp xây dựng lại và định 
hình lại phương pháp xem xét tài 
liệu hiện có trong nghiên cứu kế 
toán, kiểm toán 

Tác giả xây dựng nội dung cơ bản 
của tổng quan tài liệu tóm tắt 
qua file excel 

2 Xác định câu hỏi mà các nghiên 
cứu đã đề cập và câu trả lời của 
vấn đề: Cần có cách nhìn sâu sắc về 
các vấn đề đã và đang nghiên cứu, 
các câu hỏi được đưa ra, các mâu 
thuẫn và lý do của vấn đề 

Tác giả đưa ra câu hỏi: Các 
nghiên cứu đã tập trung vào các 
vấn đề gì của chức năng kiểm 
toán nội bộ, phương pháp, cách 
thức gì được thực hiện trong quá 
trình kiểm toán nội bộ thực tế để 
có thể đề xuất các hướng nghiên 
cứu mới trong tương lai. 

3 Xác định loại nghiên cứu và tìm 
kiếm toàn diện tài liệu: Thực hiện 
tìm kiếm tài liệu toàn văn qua các 
từu khóa, tạp chí, khoảng thời gian, 
chỉ số trích dẫn, mức độ ảnh hưởng. 

Tác giả thực hiện tìm kiếm toàn 
văn, xác định thời gian từ năm 
1990 đến 2018, cơ sở dữ liệu trên 
ABM, danh sách các tạp chí xếp 
hạng A*, A và B trên ABS, ABDC, 
www.elsevier.com, 
www.emeraldinsight.com. 

4 Đo lường tác động bài viết: Chọn 
bài viết có ảnh hưởng nhất thông 
qua các yếu tố: Danh sách xếp hạng 
tạp chí của hội đồng Deans, Chỉ số 
trích dẫn, yếu tố tác động. 

Tác giả đánh giá, đo lường bài 
viết thông qua số lượng trích 
dẫn, danh sách tạp chí được 
đánh giá cao A*, A của ABS và 
ABDC. 

5 Xác định khung phân tích: Các 
nghiên cứu cần được coi là dữ liệu 
độc lập và được phân tích tương ứng, 
phân loại theo các tiêu chisL phương 
pháp luận, vị trí, nền tảng lý thuyết, 
các đóng góp chính 

Tôi thực hiện phân tích qua các 
nhóm chức năng của kiểm toán 
nội bộ, mô tả quá trình thực hiện 
kiểm toán nội bộ. 

6 Thiết lập độ tin cậy và xem xét 
tài liệu: Tổng hợp và phân tích các 
tài liệu theo khung phân tích đã xây 
dựng 

Tác giả phân tích tổng hợp các 
tài liệu theo câu hỏi được xây 
dựng trong khung phân tích 
(Bảng excel) 

7 Kiểm tra tính hợp lệ xem xét tài 
liệu: Các nhà nghiên cứu cần phải thực 
hiện các quy trình đảm bảo chất lượng 
công việc về tính hợp lệ như sử dụng 
sơ đồ, biểu đồ để hiển thị. 

Phân tích và đánh giá tác giả dựa 
trên xếp hạng tạp chí, mức độ 
ảnh hưởng. 

8 Mã hóa dữ liệu sử dụng khung 
phát triển: Cần mã hóa tài liệu làm 
bằng chứng và thích hợp khi phân 
tích và tìm kiếm 

Tác giả mã hóa tài liệu theo nội 
dung nghiên cứu để dễ dàng tìm 
kiếm và phân tích 

9 Phát triển những hiểu biết và 
phê bình thông qua việc phân 
tích dữ liệu: Phát triển những hiểu 
biết thông qua phân tích và đánh giá 
tài liệu 

Tác giả đánh giá, phân tích các 
nghiên cứu thông qua những 
hiểu biết cá nhân về kiểm toán 
nội bộ. 

10 Phát triển các hướng nghiên cứu 
và câu hỏi nghiên cứu trong 
tương lai: Cuối cùng, nhà nghiên 
cứu đề xuất con đường nghiên cứu 
hoặc câu hỏi nghiên cứu mới 

Phần đánh giá và kết luận đưa ra 
hướng nghiên cứu mới trogn 
tương lai về kiểm toán nội bộ 

2. NGHIÊN CỨU VỀ CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
Nhóm tác giả thực hiện đánh giá, phân tích 38 bài báo 

trên hệ thống đánh giá của ABS, www.emeraldinsight.com; 
www.abdc.edu.au; https://aaajournals.org... Theo [6], về cơ 
bản, vai trò kiểm toán viên nội bộ giờ đây đã trở nên thiết yếu  
như là sự kiểm soát trong các tổ chức và là chìa khóa để quản 
lý rủi ro hiệu quả. Kiểm toán viên nội bộ tham gia rất nhiều 
vào tổ chức trong quá trình kiểm toán nội bộ liên tục và cuối 
cùng chia sẻ với các ban đề xuất của họ, những dự kiến sẽ 
đóng góp cho các mục tiêu của tổ chức. Các chức năng kiểm 
toán nội bộ thể hiện rõ nét qua các chức năng sau: 

2.1. Chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, tuân thủ 
pháp luật và hành chính 

Một cuộc kiểm toán của kiểm toán nội bộ ban đầu đó 
bao gồm các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm 
tra việc tuân thủ pháp luật và hành chính, đảm bảo tính 
trung thực của các quyết định của Ban giám đốc và tiến 
hành một cuộc kiểm toán hoạt động [7]. Theo [8, 9] kể từ 
năm 1950 kiểm toán nội bộ đã phát triển mạnh mẽ về chức 
năng, nhiệm vụ cũng như số lượng các kiểm toán viên nội 
bộ. Trong những năm 1950, 1960 kiểm toán nội bộ như 
một công cụ kiểm tra lại và xác nhận tính chính xác của các 
giao dịch đã được hạch toán, giá trị tài sản và báo cáo các 
sự kiện trong quá khứ tới các nhà quản lý khác nhau. Tuy 
nhiên, gần đây, kiểm toán nội bộ đã phát tiển trở thành 
một công cụ đắc lực, hiệu quả trong quản lý rủi ro, quản trị 
doanh nghiệp làm gia tăng giá trị của tổ chức. 
Chức năng Năm 
Kiểm tra hồ sơ kế toán 1950 
          Đánh giá sự tuân thủ 1960 
                     Kiểm tra thủ tục 1970 
                           Đánh giá về kiểm soát 1980 
                                 Báo cáo về SIC (Statement on Internal Control) 1990 
                                            Đánh giá quản lý rủi ro 2000 
                                                     Tạo điều kiện quản lý rủi ro 2001 
                                                              Đảm bảo rủi ro, kiểm soát 2002 
                                                                        Gia tăng giá trị tổ chức 2003 

(Nguồn: [8, 9]) 
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Cũng theo [8], kiểm toán nội bộ phát triển đến ngày nay 
là một nghề phát triển đầy đủ. Theo Lawrence Sawyer đã 
nói rằng kiểm toán nội bộ có một thời gian dài và lịch sử 
cao quý. Đi cùng với sự phát triển về chức năng của kiểm 
toán nội bộ là sự phát triển của tuyên bố trách nhiệm của 
kiểm toán nội bộ. 

2.2. Chức năng đảm bảo các hoạt đông tư vấn 
Trong nghiên cứu [10], nhóm tác giả đã gửi bảng câu 

hỏi đến giám đốc bộ phận kiểm toán nội bộ tại 157 công ty 
niêm yết và 67 công ty liên doanh trong đó có 135 công ty 
nghĩ rằng một bộ phận kiểm toán đã tồn tại để đánh giá sự 
tuân thủ của các bộ phận kiểm toán nội bộ với SPPIA. Bao 
gồm sự độc lập, chuyên nghiệp, trình độ, phạm vi công việc 
được thực hiện và quản lý bộ phận kiểm toán nội bộ. Kết 
quả cho thấy, mức độ phản hồi nhấn mạnh tầm quan trọng 
vai trò truyền thống của kiểm toán nội bộ là về độ tin cậy 
của thông tin tài chính và việc tuân thủ các quy định, thủ 
tục, đánh giá và kiểm tra kiểm soát nội bộ. Trong đó, việc 
kiểm tra các bộ phận khác dường như là mục đích đầu tiên 
của IA. Và vai trò kiểm toán nội bộ liên quan đến tính kinh 
tế và hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên còn hạn chế. 
Nghiên cứu sử dụng lý thuyết thể chế để phân tích cho 
thấy nguyên nhân đó là phạm vi công việc kiểm toán bị 
hạn chế do thiếu hỗ trợ kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn 
tiếng anh nên dịch sang tiếng Ả rập, thiếu ngân sách và 
đầu tư nhân sự cho phòng kiểm toán nội bộ. Điều quan 
trọng nữa do bộ phận quản lý đánh giá thấp IA, phòng 
kiểm toán nội bộ coi đó như là chi phí không hiệu quả. 71% 
nhà quản lý thiếu hiểu biết về công việc kiểm toán nội bộ. 
Bên cạnh đó việc thiếu nhân viên có trình độ cũng như quy 
mô nhỏ của nhiều cuộc kiểm toán nội bộ các bộ phận có 
khả năng hạn chế đáng kể phạm vi, nhiệm vụ được thực 
hiện của kiểm toán nội bộ.  

Theo [11], nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát 173 công 
ty đại chúng và tư nhân, đối tượng khảo sát là giám đốc 
kiểm toán nội bộ hoặc CAE. Nghiên cứu tiến hành kiểm tra 
các chức năng kiểm toán nội bộ bao gồm: kiểm toán hoạt 
động - các quy trình hoạt động, kiểm toán tài chính - kiểm 
toán tài chính truyền thống, kiểm toán IT - quá trình phát 
triền IT, kiểm soát thay đổi IT, bảo mật IT - quyền riêng tư và 
bảo mật, kiểm toán quản trị, mức độ tuân thủ luật pháp và 
các quy định - cung cấp ý kiến về kiểm soát nội bộ phù hợp 
với COSO; và tuân thủ SOX. Kết quả cho thấy nhiệm vụ phổ 
biến nhất của chức năng kiểm toán nội bộ liên quan đến 
hoạt động kiểm toán: bao gồm các hoạt động chống gian 
lận, kiểm soát nội bộ, kiểm soát cải tiến và kiểm toán bên 
thứ 3. Đồng thời, nhóm tác giả cũng chỉ ra kiểm toán hoạt 
động nhận được nguồn lực lớn nhất, tiếp theo là các hoạt 
động SOX và kiểm toán tài chính còn quản lý rủi ro, tư vấn 
và điều tra chiếm tỷ lệ thấp. 

Thông qua cuộc khảo sát từ 137 doanh nghiệp tư và 
công, sử dụng bảng hỏi, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn 
qua điện thoại, cho thấy chức năng của kiểm toán nội bộ 
trong các công ty cần phải thay đổi để kiểm toán nội bộ trở 
thành một công cụ hiệu quả cải tiến doanh nghiệp tăng giá 

trị cho doanh nghiệp [12]. Kiểm toán nội bộ ảnh hưởng lớn 
đến sự cải thiện doanh nghiệp, các giải pháp hiệu quả cho 
công ty thông qua hai chức năng là Tư vấn và kiểm soát. 
Kết quả cũng chỉ ra kiểm toán nội bộ là một công cụ loại bỏ 
hoàn toàn các rối loạn chức năng của tổ chức (12% số 
người được hỏi), cải thiện tổ chức. Tuy nhiên, trong khu vực 
tư nhân thì chức năng chính của kiểm toán nội bộ là kiểm 
soát và đánh giá, chức năng tư vấn ở vị trí thứ 4. Ngược lại, 
trong khu vực công thì chức năng tư vấn là quan trọng 
nhất sau đó là chức năng đánh giá và báo hiệu.  

Tuy nhiên trong nghiên cứu [13] chỉ ra kiểm toán nội bộ 
là một chức năng độc lập, được thành lập trong một tổ 
chức để kiểm tra và đánh giá các hoạt động như một dịch 
vụ cho tổ chức. kiểm toán nội bộ cung cấp cho nhà quản lý 
phân tích, đánh giá, khuyến nghị, tư vấn và thông tin liên 
quan đến các hoạt động được xem xét với mục tiêu thúc 
đẩy kiểm soát hiệu quả với chi phí hợp lý liên quan đến tất 
cả các thành viên của tổ chức bao gồm cả nhà quản lý và 
ban giám đốc. Nghiên cứu cũng cho thấy phạm vi của kiểm 
toán nội bộ sẽ bao gồm kiểm tra và đánh giá đầy đủ và hiệu 
quả của kiểm soát nội bộ và chất lượng thực hiện trong 
trách nhiệm được giao. 

Tương tự trong nghiên cứu [14] cũng cho thấy vai trò 
của kiểm toán nội bộ trong các công ty tại Libya chỉ giới 
hạn trong các dịch vụ truyền thống. kiểm toán nội bộ trong 
các doanh nghiệp công không được coi là gia tăng giá trị 
hoặc có khả năng cải thiện hoạt động của một tổ chức, 
thậm chí kiểm toán nội bộ không đóng vai trò quan trọng 
trong việc hỗ trợ các tổ chức giảm thiểu lãng phí, tối đa hóa 
mức độ làm việc và tăng mức lương và mức sản xuất.  
Đây cũng là nghiên cứu định tính và nghiên cứu chức năng 
của kiểm toán nội bộ của một nước có nền kinh tế đang 
phát triển [12]. 

Nghiên cứu [15] tiến hành khảo sát các kiểm toán viên 
nội bộ trong 68/273 công ty niêm yết tại Malaysia, kết quả 
cho thấy kiểm toán nội bộ thực hiện chúc năng chính là 
kiểm toán tài chính và hoạt động chiếm 70,6% còn lại là 
kiểm toán IT hoặc kết hợp với kiểm toán tài chính. Tác giả 
thực hiện phỏng vấn sâu và dùng Nvivo 10 phân tích chức 
năng kiểm toán nội bộ làm tăng giá trị cho tổ chức và tác 
động của nó đến quản trị doanh nghiệp. 

Nghiên cứu [16] cho thấy vai trò của kiểm toán nội bộ 
chủ yếu tập trung vào kiểm tra độ tin cậy của báo cáo tài 
chính, tuân thủ các quy tắc và quy định, và đánh giá và 
kiểm tra kiểm soát nội bộ và một phần gia tăng giá trị. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của kiểm toán nội bộ trong 
việc cung cấp dịch vụ tư vấn trong quản lý rủi ro kiểm soát 
và quản trị. Đồng thời, các tác giả cũng chỉ ra rằng các quốc 
gia trong khu vực MENA đã đưa ra các quy tắc quản trị dựa 
trên sự kết hợp chức năng của kiểm toán nội bộ và chức 
năng kiểm toán nội bộ của IIA. Trong nghiên cứu của mình, 
xuất phát từ định nghĩa kiểm toán nội bộ của IIA [17]: “Một 
hoạt động tư vấn và đảm bảo khách quan, độc lập được 
thiết kế để tăng giá trị và cải thiện hoạt động của một tổ 
chức. Nó giúp một tổ chức hoàn thành mục tiêu của mình 
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bằng cách đưa một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật 
vào đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát 
và quy trình quản trị” nhóm tác giả phân tích ba nội dung 
bao gồm: Tính độc lập, khách quan của IA, đảm bảo các 
hoạt động tư vấn và vai trò quản trị rủi ro trong kiểm soát 
và quản trị. Định nghĩa của IIA về kiểm toán nội bộ đã nhấn 
mạnh vai trò của kiểm toán nội bộ bằng cách mở rộng 
phạm vi sang các đảm bảo hoạt động tư vấn. Bản chất và 
phạm vi của các cam kết đảm bảo được xác định bởi IA. 
Nhiệm vụ tư vấn kiểm toán nội bộ phổ biến nhất là quản lý 
rủi ro, quản trị dự án, quản trị và lập kế hoạch dự phòng và 
phục hồi thảm họa. Ngoài ra các hoạt động tư vấn khác bao 
gồm thực hiện đào tạo kiểm soát nội bộ, cung cấp các tư 
vấn  cho ban quản lý về các mối quan tâm kiểm soát trong 
hệ thống mới, các hoạt động mới. 

Tương tự trong nghiên cứu [18] khi thực hiện các khảo 
sát từ 450 CAE và thực hiện hai thí nghiệm về chức năng 
của kiểm toán nội bộ về việc thực hiện các khuyến nghị 
kiểm toán nội bộ đã khẳng định thêm vai trò của kiểm toán 
nội bộ trong doanh nghiệp. Các khuyến nghị của kiểm toán 
nội bộ thực sự có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các 
quyết định của nhà quản lý. Khẳng định chức  năng của 
kiểm toán nội bộ cung cấp các dịch vụ khác nhau từ truyền 
thống đến cung cấp các dịch vụ tư vấn đảm bảo.  

2.3. Chức năng của kiểm toán nội bộ trong quản lý rủi 
ro, kiểm soát và quản trị 

Các nghiên cứu [19-23] quan tâm đến khía cạnh quản trị 
cho răng kiểm toán nội bộ được coi là một cơ chế quản trị 
giám sát nhằm giảm các vấn đề của Doanh nghiệp, đảm 
bảo cho hoạt động của ủy ban kiểm toán không chỉ đơn 
thuần là báo cáo tài chính. Nhóm nghiên cứu chỉ ra tính 
hữu dụng của kiểm toán nội bộ với vai trò là trụ cột của 
quản trị giám sát nằm ở khả năng: Ngăn ngừa, phát hiện và 
cải thiện những điểm yếu của kiểm soát nội bộ và những 
gian lận tài chính [24-27]; Nâng cao độ tin cậy của thông tin 
tài chính [22, 28]. Tuy nhiên, quan điểm của Norman và 
cộng sự [27] cho rằng chức năng phòng ngừa, phát hiện và 
báo cáo gian lận cần xem xét rõ hơn vì trong một số trường 
hợp kiểm toán nội bộ có xu hướng bảo vệ ban lãnh đạo cao 
nhất khỏi những tiêu cực xuất phát từ ủy ban kiểm toán. 

Theo IIA [29], vai trò kiểm toán nội bộ cốt lõi liên quan 
đến quản trị rủi ro bao gồm các nội dung: đảm bảo về quy 
trình quản lý rủi ro; đảm bảo rằng rủi ro được đánh giá 
chính xác; Đánh giá quy trình quản lý rủi ro và xem xét việc 
quản lý các rủi ro chính trong doanh nghiệp. Vai trò của 
kiểm toán nội bộ được coi như là tư vấn cho nhà quản lý 
cấp cap nhằm cải thiện hệ thống quản lý rủi ro tổng thể. 
Các chức năng của kiểm toán nội bộ cho thấy là kiểm toán 
nội bộ nên tập trung vào các rủi ro của tổ chức và quản lý, 
thúc đẩy sự hiểu biết trong tổ chức về các rủi ro và quản lý 
của doanh nghiệp bao gồm những đóng hóp trong việc cải 
thiện hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro của một tổ chức. 

Nghiên cứu [30] thực hiện khảo sát mẫu gồm 53 doanh 
nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ của Malaysia là các doanh 
nghiệp tài chính và phi tài chính về quản lý rủi ro và chức 

năng quản lý rủi ro của IA. Kết quả cho thấy 91,7% chương 
trình quản lý rủi ro trong các công ty tài chính thuộc trách 
nhiệm/ giám sát của bộ phận quản lý rủi ro. Và chương 
trình quản lý rủi ro trong các công ty phi tài chính thuộc về 
trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ.   

Tương tự trong nghiên cứu  [20, 31] khẳng định vai trò 
của kiểm toán nội bộ trong Quản lý rủi ro toán doanh 
nghiệp. Điều này phù hợp với nghiên cứu [32] phân tích 
các yếu tố cụ thể của công ty liên quan đến việc áp dụng 
kiểm toán dựa trên rủi ro và khám phá vai trò kiểm toán nội 
bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM).  

Nghiên cứu [33] sử dụng khảo sát 107 công ty với mô 
hình hồi quy logistic cho thấy phân tán cơ cấu sở hữu vốn 
càng nhiều càng có khả năng là công ty áp dụng kiểm toán 
nội bộ với lý thuyết được giải thích đó là kiểm toán nội bộ 
có thể là một giải pháp để đảm bảo lợi ích của cổ đông và 
trong các công ty có cơ cấu vốn sở hữu phân tán nó cũng 
làm giảm sự bất cân xứng thông tin giữa nhà quản lý với cổ 
đông và giữa các nhóm chủ sở hữu khác nhau đồng quan 
điểm với nghiên cứu [20]. Nghiên cứu cũng khẳng định việc 
doanh nghiệp sử dụng kiểm toán nội bộ như một phần của 
hệ thống quản trị doanh nghiệp chất lượng cao để phát 
hiện xem nguồn vốn có được sử dụng như dự toán trong 
các doanh nghiệp niêm yết có vốn chủ sở hữu là nhà nước. 
Trong nghiên cứu của nhóm tác giả cũng khẳng định thêm 
rằng các công ty niêm yết có cổ đông là người nước ngoài 
có xu hướng làm tăng khả năng áp dụng IA. Điều này được 
giải thích là các chủ sở hữu nước ngoài cho rằng doanh 
nghiệp có mô hình quản trị tốt khi áp dụng IA. Những phát 
hiện của nghiên cứu có thể đưa ra kết luận là kiểm toán nội 
bộ được xem như là một phần quan trọng của hệ thống 
quản trị doanh nghiệp chất lượng cao. 

Nghiên cứu [34] khi phân tích chức năng của kiểm toán 
nội bộ trong IR cho thấy một trong những hoạt động chính 
được thực hiện bởi kiểm toán nội bộ là đánh giá rủi ro tạo 
ra phần đáng kể của IR. Cũng như một khẳng định về việc 
xác định rủi ro, quản lý rủi ro để phát triển bền vững, kiểm 
toán nội bộ mang quan điểm rủi ro vào mọi việc làm, hành 
động của mình. kiểm toán nội bộ cũng được giao nhiệm vụ 
để đánh giá sự phù hợp của quản trị, quản lý rủi ro và quy 
trình kiểm soát. Những đánh giá này được thực hiện trên 
tất cả các quy trình tài chính, hoạt động và quy trình phi tài 
chính trong doanh nghiệp. Và việc kiểm toán nội bộ tham 
gia vào IR liên quan đến chức năng kiểm toán nội bộ càng 
sớm càng tốt để hoàn thành chiến lược vai trò tư vấn. ĐIều 
này sẽ hỗ trợ chức năng kiểm toán nội bộ xác định phạm vi 
thích hợp của công việc kiểm toán nội bộ và tài chính trong 
kế hoạch của IA.  

Nghiên cứu [12] thực hiện cuộc khảo sát 137 doanh 
nghiệp bao gồm 57 tổ chức khu vực công và 80 từ khu vực 
tư nhân. Cuộc khảo sát được gửi đến những người biết các 
nguyên tắc hoạt động kiểm toán nội bộ trong công ty chủ 
yếu là nhà quản lý, IA, giám đốc, chủ tich hoặc thành viên 
ban giám đốc, ban giám sát. Nghiên cứu cho thấy các lĩnh 
vực cải tiến chính gắn liền với chức năng quản lý nguồn lực, 
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cải tiến các quy trình tài chính kế toán hoặc cải thiện các cơ 
chế kiểm soát hiện có. Như một kết luận rằng kiểm toán nội 
bộ là một công cụ hiệu quả của cải tiến thể chế khi đóng 
góp cho việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức, là một yếu 
tố của hệ thống kế hoạch, loại bỏ sự bất thường và cải 
thiện hiệu quả của tổ chức. Nghiên cứu cũng khẳng định 
hai chức năng là kiểm soát và tư vấn là quan trọng nhất của 
IA. Dường như trong khu vực tư nhân chức năng chính của 
kiểm toán nội bộ không gì khác ngoài kiểm soát và đánh 
giá, chức năng tư vấn đứng ở vị trí thứ tư. Trái ngược với 
khu vực công là chức năng tư vấn là quan trọng nhất, sau 
đó là chức năng đánh giá và báo hiệu.  

Ngày càng phát triển và hoàn thiện chức năng của kiểm 
toán nội bộ là là vai trò trong quản trị rủi ro. 

2.4. Chức năng khác 
Cuộc khảo sát 159 công ty với cuộc khảo sát được gửi cho 

những người làm việc trong kế toán, quản lý, giám sát kết 
quả trong nghiên cứu [35] cho thấy ba nhiệm vụ cơ bản của 
kiểm toán nội bộ là: Đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp 
với pháp luật, chính sách, thực tiễn kinh doanh và thủ tục 
quản lý 77%; phát hiện và ngăn ngừa lỗi và các hoạt động 
bất hợp pháp 66%; và chuẩn bị kịp thời các báo cáo tài chính 
chất lượng 53%. 52% người được hỏi cho rằng kiểm toán nội 
bộ đã đánh giá về kinh tế, hiệu quả và tính hữu hiệu trong 
việc hoàn thành các nhiệm vụ trong kinh doanh. 

Trong nghiên cứu [36] chỉ ra rằng: Chức năng của kiểm 
toán nội bộ là luôn phát triển và rất phức tạp. Cụ thể trong 
nghiên cứu [37], nhóm tác giả đã phát hiện ra rằng kiểm 
toán nội bộ có hai vai trò quan trọng là người bảo vệ và là 
người trợ giúp hàng đầu của tổ chức trong doanh nghiệp. 
Hoặc trong nghiên cứu  [38] cho rằng kiểm toán nội bộ 
đóng vai trò trung tâm trong quản lý rủi ro. Hơn nữa, trong 
nghiên cứu [39] cho rằng kiểm toán nội bộ như một cơ chế 
quản trị và cần xem xét vai trò của với kiểm soát quản lý. Từ 
quan điểm của Roussy, Mihret cho rằng, kiểm toán nội bộ 
như một công cụ về nguyên tắc kỷ luật tương tự như kiểm 
soát quản lý [40]. Khi đó, kiểm toán nội bộ có thể được coi 
là một công cụ kiểm soát giúp tạo ra các giá trị bằng cách 
cung cấp dịch vụ tư vấn và đảm bảo cho doanh nghiệp. 
Ngoài ra, một số nghiên cứu chỉ ra, kiểm toán nội bộ như 
một bệ phóng tạo ra các nhà quản lý cấp cao trong tương 
lai, quản trị CNTT và tính bền vững [11, 41]. Trong khi đó, 
nghiên cứu [42] cho rằng kiểm toán nội bộ tập trung vào 
đánh giá rủi ro và đánh giá kiểm soát CNTT. 

Nghiên cứu [18] xem xét đến cách sử dụng chức năng 
của kiểm toán nội bộ như một nền tảng để đào tạo các nhà 
quản lý (MTG). Nghiên cứu dựa trên khảo sát 355 kiểm toán 
trưởng giám đốc điều hành (CAES) cho thấy các nhà quản 
lý nhiều khả năng sử dụng các đề xuất của kiểm toán nội 
bộ có tương lai là nhà quản lý (MTG) hơn là các kiểm toán 
nội bộ phi MTG. Lý do được chứng minh qua 2 thí nghiệm 
từ 147 giám đốc điều hành và nhóm công nhân Mturk cho 
thấy các nhà quản lý cho rằng các kiểm toán nội bộ MTG có 
kỹ năng và khả năng tự nhiên hơn nhưng lại thiếu kỹ năng 
kiểm toán nội bộ và ít khách quan hơn. 

Một nghiên cứu mới hơn về vai trò của kiểm toán nội bộ 
đó là chức năng quan trọng trong báo cáo tích hợp (IR) và 
tích hợp quy trình báo cáo (IRP) [34]. Vai trò của kiểm toán 
nội bộ trong IR ban đầu đó là kiểm toán nội bộ tham gia về 
đánh giá cấu trúc tổ chức và hệ thống thông tin chính bên 
dưới báo cáo tổng hợp. Đó là vì kiểm toán nội bộ có tầm 
nhìn rộng, các kiến thức về các hệ thống và quy trình tạo ra 
thông tin cũng như sự hiểu biết về sự tồn tại của các rủi ro 
và kiểm soát trong doanh nghiệp. Thứ hai, CAE trong IR gắn 
liền với vai trò hiện có của CAE và có trong kế hoạch của IA. 
Thông qua đánh giá rủi ro, quy trình kiểm soát, sự phù hợp 
của quản trị thì cho thấy kiểm toán nội bộ không đảm bảo 
về IR nhưng kiểm toán nội bộ cung cấp sự đảm bảo về 
những điều kiểm toán nội bộ xây dựng và báo cáo. Và đóng 
vai trò quan trọng trong xây dựng IR. Chức năng kiểm toán 
nội bộ được sử dụng để theo dõi tiến trình của các chỉ số tài 
chính và phi tài chính để đặt mục tiêu cho doanh nghiệp. 
Nghiên cứu cũng chỉ rõ sự cần thiết của kiểm toán nội bộ 
để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong IR cũng như vai 
trò của kiểm toán nội bộ là chuẩn bị IRP cho sự đảm bảo 
bên ngoài. Và chức năng kiểm toán nội bộ đảm bảo cho IRP 
dựa trên những kiến thức chuyên sâu của kiểm toán nội bộ 
về doanh nghiệp. Đồng thời, chức năng kiểm toán nội bộ  
có thể thông báo nội dung của báo cáo tích hợp, thiết kế 
các quy trình và kiểm soát thích hợp nhất để đảm báo tính 
chính xác và hợp lệ của dữ liệu trong IR. Việc kiểm toán nội 
bộ thực hiện trong IR sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi 
phí do không phải thuê chuyên gia ngoài, hoặc kiểm toán 
nội bộ thực hiện một phần chức năng trong IR cũng sẽ 
giảm được một phần chi phí. 

Một số hạn chế của chức năng kiểm toán nội bộ 
Engelbrecht và cộng sự cho thấy chức năng kiểm toán 

nội bộ thường bị giới hạn trong kiểm toán hoạt động và 
không nhất thiết phải là kiểm toán chiến lược hơn [34].  

Theo kết quả nghiên cứu [12], 93% số người được hỏi 
cho rằng kiểm toán nội bộ không phải là một công cụ hiệu 
quả của cải tiến tổ chức. Điều này liên quan đến số lượng 
các khuyến nghị được thực hiện. Đây là thước đo thực tế 
của hiệu quả IA. Các thủ tục khắt khe của việc chấp nhận 
các khuyến nghị cho mục đích thực hiện của nó sẽ đảm bảo 
hiệu quả của quy trình thực hiện các khuyến nghị. Nghiên 
cứu chỉ ra rằng chỉ có 77% khuyến nghị được thực hiện 
trong các tổ chức công và 88% trong tổ chức tư nhân. Tuy 
nhiên các kết quả này có ý nghĩa khác nhau khi xem xét số 
lượng các khuyến nghị được đề xuất. Các khuyến nghị được 
xây dựng nhiều hơn ở khu vực công so với khu vực tư.  

Đánh giá chung 
Phạm vi và chức năng của kiểm toán nội bộ đã tăng lên 

theo thời gian để đáp ứng với những thay đổi môi trường 
nhanh chóng của nền kinh tế thị trường. Các chức năng 
được phát triển theo từng giai đoạn bắt đầu từ kiểm toán 
tài chính, xem xét báo cáo tài chính đến kiểm toán tuân thủ 
và hoạt động. Và cuối cùng là bổ sung vai trò mới trong 
quản lý rủi ro. Kiểm toán nội bộ đã phát triển từ chức năng 
đánh giá độc lập sang chức năng quản lý rủi ro là nhu cầu 
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của bất kỳ doanh nghiệp nào bởi vì nó cung cấp việc tạo ra 
giá trị gia tăng của các công ty thông qua sự độc lập khách 
quan đảm bảo và tư vấn các hoạt động. IIA bằng cách đánh 
giá quy trình quản lý, kiểm toán nội bộ đưa ra các khuyến 
nghị phù hợp để cải thiện tổ chức thông qua các mục tiêu 
cụ thể: Thúc đẩy các nguyên tắc và giá trị đạo đức phù hợp 
trong cơ quan; đảm bảo có hiệu lực quản lý hiệu quả và 
thiết lập trách nhiệm quản lý; Truyền đạt thông tin hiệu 
quả về rủi ro và kiểm soát các bộ phận liên quan của công 
ty; đảm bảo tính hiệu lực của truyền thông và thông tin đến 
thành viên hội đồng quản trị, kiểm toán nội bộ và kiểm 
toán viên bên ngoài và nhà quản lý [43]. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu về công nghệ thông tin có xuất hiện trong tài 
liệu về chức năng của kiểm toán nội bộ nhưng mới chỉ 
dừng lại ở các cuộc phỏng vấn với kiểm toán viên nội bộ 
mà chưa quan tâm tới vai trò của kiểm toán nội bộ đến 
quản trị công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, tiền điện tử. Với 
sự phát triển công nghệ 4.0, đây sẽ hứa hẹn là điểm mới 
trong nghiên cứu về kiểm toán nội bộ trong tương lai về 
chức năng của kiểm toán nội bộ. Thêm nữa, các nghiên cứu 
về chức năng kiểm toán nội bộ với vai trò xã hội của kiểm 
toán nội bộ cũng chưa được đề cập đầy đủ. Theo IIA, kiểm 
toán viên nội bộ là các chuyên gia với các chứng chỉ được 
chấp nhận theo quốc gia hoặc thông lệ quốc tế, cùng với 
đó là sự tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, kiểm 
toán viên nên làm việc vì lợi ích cộng đồng. Các nghiên cứu 
về vai trò xã hội của kiểm toán nội bộ cần được thực hiện 
nghiên cứu sâu hơn trong tương lai để kiểm toán nội bộ 
thực sự là một nghề theo nghĩa cơ bản của xã hội học của 
các ngành nghề [44]. 
3. NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

Các nghiên cứu về thực hiện kiểm toán nội bộ còn rất 
hạn chế. Trong nghiên cứu [12] cho thấy, cả hai cách tiếp 
cận dựa trên hệ thống và dựa trên tình huống sẽ xác định 
điều chỉnh các nhiệm vụ, hoạt động, công cụ, cấu trúc giải 
pháp có liên quan và các tài nguyên sở hữu để thực hiện 
toàn bộ quá trình IA. Có nghĩa là khi thực hiện IA, các kiểm 
toán nội bộ phải nhận ra sự phức tạp của mọi tình huống 
cũng như chủ động đến việc lựa chọn một giải pháp, và 
trong mỗi trường hợp sẽ hoạt động tốt nhất có thể. Vì kiểm 
toán nội bộ là một khái niệm được đặc trưng bởi tính mô 
đun và tính lặp nên điều quan trọng đối với toàn bộ quá 
trình kiểm toán là tiến hành theo một phương pháp cụ thể. 
Nó được áp dụng trong các điều kiện cụ thể phù hợp với 
nhu cầu và để đạt được mục tiêu. Một yếu tố quan trọng 
khác của của phương pháp kiểm toán nội bộ là việc lựa 
chọn các phương pháp và kỹ thuật phù hợp. Đây là một 
yếu tố khó khăn và trách nhiệm cao. Mục đích của kiểm 
toán nội bộ là chọn công cụ và phương pháp thích hợp 
trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh 
rằng mục đích, chủ đề và phạm vi của một nhiệm vụ kiểm 
toán cụ thể sẽ cho thấy các xu hướng liên quan đến việc lựa 
chọn phương pháp và kỹ thuật kiểm toán. Nghiên cứu cũng 
chỉ ra một số khó khăn liên quan đến quá trình lập kế 
hoạch và quá trình thực hiện kiểm toán ảnh hưởng đến 
hiệu quả kiểm toán. Trong quá trình lập kế hoạch bị thiếu 

thời gian và rối loạn thông tin. Tiếp theo là rào cản tổ chức 
và số lượng kiểm toán viên nội bộ còn ít. Các công cụ 
thường được các kiểm toán viên áp dụng trong quá trình 
kiểm toán bao gồm: phỏng vấn, kế hoạch kiểm toán, thông 
báo kiểm toán, phân tích tài liệu nguồn, quan sát trực tiếp, 
danh sách kiểm tra, phân tích tài liệu, phỏng vấn, phân tích 
giao thức kiểm soát, xác minh và bảng câu hỏi. Đối với câu 
hỏi về mức độ kết nối giữa kiểm toán nội bộ và chức năng 
lập kế hoạch trong một công ty, hơn một nửa số người 
được hỏi trả lời rằng nó là trung bình và cao. Chỉ có 13% số 
người được hỏi trả lời rằng nó rất cao và đầy đủ. Mặt khác, 
khi trả lời câu hỏi liệu kiểm toán có đóng góp cho việc thực 
hiện các mục tiêu của công ty hay không,  chỉ có 1/3 số 
người được hỏi cho biết họ đóng góp ở mức độ đầy đủ và 
rất lớn, trong khi 3/4 - ở mức độ trung bình và lớn. Ngoài ra, 
cải thiện kế hoạch chiến lược chỉ được đề cập bởi 2% số 
người được hỏi. Đây là một trong những lĩnh vực ít được 
kiểm toán nhất trong một công ty, mặc dù thực tế đây là 
vấn đề quan trọng nhất theo quan điểm phát triển của tổ 
chức. Nghiên cứu cũng xác nhận rằng việc xem xét kiểm 
toán trong quá trình lập kế hoạch ảnh hưởng đến hiệu quả 
của các giải pháp đã thực hiện. Thật không may, trong 
trường hợp của các công ty được kiểm tra, việc xem xét 
kiểm toán nội bộ ở giai đoạn lập kế hoạch là không đủ, và 
kiểm toán góp phần thực hiện các mục tiêu của công ty ở 
mức độ trung bình.  

Nghiên cứu [45] cũng khẳng định vẫn còn mơ hồ về các 
quy trình, mục đích và hoạt động của IA. Những câu hỏi đặt 
ra như: Lý do tại sao chúng ta có IA, họ được giao nhiệm vụ 
gì trong thực tế, cách họ vận hành như thế nào? Sự khác 
biệt trong thành công của kiểm toán nội bộ này với kiểm 
toán nội bộ khác là ra sao? Và các quy trình chính và các 
yếu tố thành công khi thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ 
là gì? Nhóm tác giả cũng khẳng định, những vấn đề đó là 
hướng nghiên cứu mới tiếp theo trong tương lai về IA. 

Trong nghiên cứu [15], tác giả thực hiện khảo sát và 
đánh giá các hoạt động, chức năng của kiểm toán nội bộ 
thông qua 4 giai đoạn của kiểm toán nội bộ. Thứ nhất, việc 
lập kế hoạch kiểm toán liên quan đến việc truy cập không 
hạn chế, thiết lập số liệu đánh giá hiệu quả các hoạt động, 
xác định nội dung kiểm toán trọng yếu trong quá trình kinh 
doanh, đánh giá hiệu quả của thực hiện chính sách, việc bổ 
nhiệm kiêm toán viên, năng lực giám sát của kiểm toán 
viên cho mục đích đào tạo. Tiếp theo là giai đoạn thực hiện 
kiểm toán là thực hiện kiểm toán các hoạt động trọng yếu, 
kiểm toán đúng tiến độ, kiểm tra sự hiểu biết thông tin, các 
giao dịch xử lý, phát hiện lỗi, sử dụng thống kê để xem xét 
hiệu quả hệ thống. Thứ ba, báo cáo kiểm toán với hoạt 
động: có kiến nghị kiểm toán là dễ dàng nhất, các báo cáo 
kiểm toán được chấp nhận mà không truy vấn thêm cũng 
dễ với kiểm toán nội bộ, còn việc nêu rõ ý nghĩa, tiềm năng 
của những tồn tại, thảo luận với nhà quản lý về tính hợp lý 
của kết quả kiểm toán, các khuyến nghị được nêu ra để 
khắc phục và báo cáo liên quan quản lý tài nguyên là khó 
khăn. Cuối cùng là các theo dõi sau kiểm toán bao gồm: 
mẫu được theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị kiểm 
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toán, xem xét thông tin phản hồi về hoạt động được kiểm 
toán, quản lý giám sát các hoạt động cải tiến, số liệu phân 
tích thống kê trong việc thực hiện các khuyến nghị, cập 
nhật liên tục các thủ tục kiểm toán.  

Đánh giá chung 
Trong các nghiên cứu cho thấy không có bất cứ nghiên 

cứu nào có giấy tờ làm việc liên quan đến lập kế hoạch. Giai 
đoạn thực hiện kiểm toán các nguồn tài liệu hạn chế. Việc 
theo dõi các khuyến nghị sau kiểm toán cũng chưa được đề 
cập và đánh giá cụ thể trong mỗi cuộc kiểm toán, chưa có 
ghi nhận nào về đàm phán giữa nhà quản lý với kiểm toán 
viên nội bộ - đây là bước quan trọng trong giai đoạn kết 
luận của quy trình kiểm toán nội bộ. Chúng ta thấy rằng, có 
quá ít các nghiên cứu về quy trình, quá trình thực hiện kiểm 
toán nội bộ. Theo nhóm tác giả, nội dung này nên được 
nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc trong tương lai theo bất kỳ 
phương pháp nào. Một khía cạnh cần nhấn mạnh thêm đó 
là giá trị đạo đức của kiểm toán viên nội bộ ảnh hưởng đến 
các giai đoạn của quá trình kiểm toán nội bộ, không chỉ 
khách quan, năng lực mà cần có kỹ năng bao gồm khả 
năng phát hiện những tình huống khó xử về đạo đức và 
giải quyết một cách thành thạo. Đây cũng là lĩnh vực hứa 
hẹn triển vọng nghiên cứu mới trong tương lai về kiểm 
toán nội bộ. 

4. KẾT LUẬN 
Để thực hiện nghiên cứu của mình, nhóm tác giả đã 

xem xét các bài báo được công bố trên các tạp chí chất 
lượng cao từ năm 1990 đến nay. Nghiên cứu đề cập tới hai 
nội dung: chức năng kiểm toán nội bộ và thực hành kiểm 
toán nội bộ. Qua phân tích tổng hợp, thực hiện qua 10 
bước của Massaro [1] cho thấy, quá nhiều chức năng của 
kiểm toán nội bộ, cũng có sự đồng nhất về quan điểm chức 
năng kiểm toán nội bộ. Thực hành kiểm toán nội bộ: quá ít 
thông tin, nghiên cứu về nội dung này, cần có thêm những 
nghiên cứu về cả 4 bước của quá trình thực hiện kiểm toán 
nội bộ. Tuy nhiên, một số nhân tố mới cần khai thác thêm 
phù hợp với chính trị, kinh tế của từng quốc gia. Nhóm tác 
giả cũng nhận thấy, nghiên cứu của mình còn một số hạn 
chế về phạm vi: Các nghiên cứu được thu thập và đánh giá 
chưa có sự phân loại giữa nước phát triển và đang phát 
triển khi có sự khác biệt rất lớn và vai trò cũng như sự phát 
triển của kiểm toán nội bộ và quản trị doanh nghiệp. Vấn 
đề này sẽ được nhóm tác giả nghiên cứu trong tương lai. 
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