
Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW  

Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) được thành lập 
vào năm 1880 tại Anh và được Nữ hoàng Anh Victoria trao tặng Hiến 
chương Hoàng gia Anh cho phép các Hội viên của Viện được sử dụng 
danh hiệu “Chartered Accountant”.  

ICAEW hỗ trợ, phát triển và 
khuyến khích hơn 144.000 
Chartered Accountants tại hơn 
160 quốc gia trên thế giới. Là tổ 
chức nghề nghiệp chuyên nghiệp 
hàng đầu thế giới, bên cạnh trụ sở 
chính tại Luân Đôn, Vương quốc 
Anh, ICAEW còn có các văn phòng 
tại Bắc Kinh, Bỉ, Dubai, Hồng Kông, 
Malaysia, Singapore, Việt Nam và 
Indonesia. 

Với vai trò là một trong những tổ 
chức nghề nghiệp lâu đời nhất 
trên thế giới, sở hữu thư viện cổ 
nhất nước Anh về tài chính – kế 
toán cùng đội ngũ chuyên gia cao 
cấp, ICAEW luôn thực hiện các 
hoạt động nghề nghiệp nhằm chia 
sẻ kiến thức, hiểu biết và chuyên 
môn với mong muốn đóng góp vào sự phát triển tích cực tương lai của nghề 
nghiệp tại mỗi quốc gia nói riêng và trên phạm vi toàn cầu nói chung. “Chartered 
Accountant Hall” – trụ sở chính của ICAEW đặt tại trung tâm tài chính của Luân 
Đôn quy tụ các chuyên gia hàng đầu lập thành bảy (07) ban chuyên môn gồm 
Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính và quản lý; Báo 
cáo tài chính; Dịch vụ Tài chính; Công nghệ thông tin; Thuế cung cấp những 
nguồn thông tin và tư vấn nghề nghiệp hữu ích cùng các tài liệu chuyên môn cập 
nhật nhất. Bên cạnh đó, ICAEW hợp tác với Oxford Economics, cơ quan nghiên 
cứu và dự báo kinh tế uy tín, thực hiện các nghiên cứu và xuất bản định kỳ báo 
cáo quý về đánh giá và dự báo tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á. 

Tại Việt Nam, từ năm 2011, ICAEW đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với VACPA và 
cùng phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nghề nghiệp có chất lượng và đem lại 
giá trị thiết thực cho Hội viên của cả hai tổ chức. Trong khuôn khổ E.Book 1.7, 
ICAEW gửi tới các hội viên VACPA một số các tài liệu ấn phẩm chuyên môn do 
ICAEW phát hành được chia thành một số mảng cụ thể như sau: 
 

- Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo (các báo cáo chuyên sâu hoạt động kiểm 
toán trong các ngành nghề lĩnh vực và các trao đổi về chuẩn mực kiểm 
toán) 

- Tài chính doanh nghiệp (các nghiên cứu và ấn phẩm về chức năng tài 
chính doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro…) 



- Đạo đức nghề nghiệp và tính liêm chính (các nghiên cứu về vai trò của 
người làm công tác kế toán trong doanh nghiệp, Báo cáo về các giải pháp 
giúp doanh nghiệp khuyến khích tính liêm chính….) 

- Báo cáo tài chính (thông tin về các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, 
kinh nghiệm và bài học áp dụng) 

- Công nghệ thông tin và an ninh mạng (an ninh mạng với hoạt động kiểm 
toán, Phân tích và sử dụng dữ liệu lớn, Mối đe dọa và giải pháp bảo mật 
thông tin, Điện toán đám mây…) 

- Báo cáo dự báo tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á (các báo cáo nghiên 
cứu và dự báo tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á do ICAEW phối hợp 
với các đối tác là các cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thực hiện và 
xuất bản hàng quý) 

 

Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu và cập nhật 
thông tin hữu ích dành cho cộng đồng kiểm toán viên tại Việt Nam. ICAEW sẽ 
luôn đồng hành cùng VACPA tiếp tục cập nhật thường xuyên nguồn tài liệu cũng 
như mở rộng thêm các mảng chuyên môn liên quan và hỗ trợ cho ngành nghề 
kiểm toán độc lập của Việt Nam. Bên cạnh các tài liệu được cung cấp trong e-
book, ICAEW rất mong được chia sẻ rất nhiều nguồn tài liệu hữu ích khác thông 
qua website www. icaew.com 
 

Trân trọng cảm ơn./. 


