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BẢN TIN HỘI VIÊN VACPA SỐ 01

Thông điệp của Chủ tịch VACPA

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi xin 

gửi tới toàn thể Hội viên VACPA lời chào trân trọng. 

          

Trong xu thế phát triển của ngành nghề Kiểm toán độc lập, với vai trò là một tổ chức nghề nghiệp chuyên 

nghiệp, VACPA không chỉ kết nối các kiểm toán viên hành nghề trong nước mà còn hỗ trợ nâng cao chất 

lượng hoạt động của Hội viên.

          

Với mục tiêu tạo nhiều quyền lợi hơn nữa bằng việc cung cấp các thông tin cho Hội viên, hàng quý VACPA 

sẽ phát hành “Bản tin Hội viên VACPA” với các thông tin hoạt động, sự kiện đã diễn ra trong quý cũng như 

sắp diễn ra trong quý tiếp theo của ngành Kiểm toán độc lập, của VACPA và Hội viên VACPA, cũng như 

thông tin quốc tế và VACPA thấy hữu ích với Hội viên. 

          

Bản tin Hội viên VACPA số 01, với chủ đề có liên quan đến những sự kiện quan trọng trong năm 2016 như tổng kết chặng 

đường 25 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam (1991 – 2016) cũng như các thông tin tổng hợp về 

chuyên môn, hoạt động khác của VACPA.

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các Hội viên VACPA và hy vọng “Bản tin Hội viên VACPA” sẽ 

cung cấp thông tin hữu ích và là cầu nối chặt chẽ giữa VACPA với các Hội viên.

Trong quá trình biên soạn Bản tin Hội viên, VACPA rất mong nhận được sự hỗ trợ gửi tin bài có giá trị và ý kiến đóng góp, phản 

hồi của Hội viên để Bản tin Hội viên đem lại các thông tin hữu ích và hiệu quả cao nhất.

Trân trọng, 

Phạm Sỹ Danh
Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Tin tức & Sự kiện trong nước

VACPA đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì 

Ngày 13 tháng 5 năm 1991, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ký quyết định thành lập hai 

Công ty kiểm toán đầu tiên trực thuộc 

Bộ, đánh dấu sự hình thành ngành Kiểm 

toán độc lập (KTĐL) ở Việt Nam. Thực 

ra, hoạt động KTĐL đã xuất hiện ở Việt 

Nam khi các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 

theo Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên do Quốc hội ban 

hành vào tháng 12/1987. Chính phủ Việt Nam và trực tiếp là 

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lịch sử mang tính 

đột phá, đó là cho phép thành lập văn phòng đại diện của 

Công ty Ernst & Young Việt Nam vào giữa năm 1989 và 

mấy năm sau đó cho phép các Doanh nghiệp kiểm toán 

100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (công ty 

Ernst & Young Việt Nam, công ty KPMG, công ty 

PricewaterhouseCoopers Việt Nam…), nhằm thúc đẩy 

nhanh công cuộc cải cách kế toán và kiểm toán ở Việt Nam, 

đáp ứng yêu cầu mở cửa, thu hút vốn Đầu tư nước ngoài 

vào Việt Nam – như lời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói. 

Sau 25 năm hoạt động, ngành KTĐL Việt Nam đã trưởng 

thành nhanh chóng, có những bước phát triển vượt bậc, 

Kiểm toán độc lập 25 năm một chặng đường

Vừa qua Hội nghị tổng kết và Lễ kỷ niệm 25 năm ngành 

Kiểm toán độc lập Việt Nam (1991-2016) được Bộ Tài 

chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 

tổ chức sáng 24/6/2016, tại Hà Nội.VACPA xin gửi đến các 

Quý Hội viên bài viết với chủ đề “Kiểm toán độc lập 25 năm 

một chặng đường” của PGS.TS. Trần Văn Tá (Nguyên Thứ 

trưởng Bộ Tài chính- Chủ tịch danh dự VACPA):     

đã xác lập và khẳng định được uy tín, vị thế của KTĐL,  góp 

phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế - tài chính của 

DN và tổ chức, phục vụ lợi ích DN, các nhà đầu tư, chủ sở 

hữu vốn, các đối tác, đáp ứng có hiệu quả vai trò công cụ 

quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc 

tế.

Có thể thấy sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng của ngành 

KTĐL qua 1/4 thế kỷ, được thể hiện thông qua một số đặc 

trưng chủ yếu như sau:

Một là, khuôn khổ thể chế cho hoạt động KTĐL ngày càng 

hoàn thiện.

Hai là, KTĐL trở thành một nghề cung cấp dịch vụ chất 

lượng cao, được xã hội thừa nhận.

Ba là, ngành KTĐL đã phát triển rất nhanh chóng trên tất cả 

các mặt về số lượng, quy mô các công ty kiểm toán, số 

lượng KTV, các loại hình dịch vụ, số lượng khách hàng và 

doanh thu kiểm toán.

Bốn là, đội ngũ KTV lớn mạnh nhanh chóng cả về số lượng 

và chất lượng.

Năm là, Hội nghề nghiệp về kiểm toán đã thực sự hoạt động 

theo mô hình của Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế, 

đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của ngành KTĐL.

Nhìn lại 25 năm phát triển của ngành KTĐL, những thành 

công đạt được là rất to lớn, rất đáng tự hào và trân trọng. 

Song quá khứ chỉ là phương tiện, tương lai mới là mục đích; 

nhớ lại và suy ngẫm, thấy được những bất cập hiện nay, 

nhìn về phía trước, chúng ta phải làm gì và làm thế nào để 

ngành KTĐL phát triển mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn trong 

những chặng đường tiếp theo sẽ cần chú trọng 3 trụ cột của 

kiểm toán độc lập: Cơ quan quản lý Nhà nước; Các công ty 

Kiểm toán, đội ngũ KTV và Tổ chức nghề nghiệp về kiểm 

toán. Với thế chân kiềng được củng cố vững chắc, với sự 

sung sức của tuổi 25, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng KTĐL Việt 

Nam sẽ có bước phát triển nhẩy vọt, đạt nhiều thành công 

hơn nữa trong những chặng đường đi tới

(Bài viết đã được tóm tắt, hội viên vacpa có nhu cầu xem đầy 

đủ nội dung bài viết, xin truy cập đường link: 

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=5290)

Nguồn: VACPA

VACPA tiếp tục cung cấp sản phẩm chuyên môn 

cho Hội viên “Hệ thống văn bản liên quan đến kiểm 

toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành”

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt 

Nam (VACPA) cho ra mắt “Công cụ hỗ 

trợ tra cứu Văn bản liên quan đến kiểm 

toán báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành” (gọi tắt là Ebook 1.0 kiểm toán 

xây dựng cơ bản) nhằm hỗ trợ Hội viên 

trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy 

định của văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán báo cáo 

quyết toán dự án hoàn thành một cách nhanh chóng, thuận 

tiện và hữu hiệu nhất. Các hội viên tổ chức và hội viên cá 

nhân của VACPA có thể sử dụng ID và Password Hội viên 

được cung cấp để tải về sử dụng. 

Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán 
báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

VACPA Football Cup 2016

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang xây 

dựng Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán 

báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (CTKTM-

BCQTDAHT) với mục đích góp phần đảm bảo, nâng cao 

chất lượng dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT và tăng cường sự 

tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 và các 

chuẩn mực có liên quan, đồng thời làm cơ sở cho việc đào 

tạo, cập nhật kiến thức và hỗ trợ xây dựng các tài liệu kiểm 

tra, giám sát chất lượng dịch vụ của cơ quan quản lý Nhà 

nước.

Nguyên tắc xây dựng CTKTM-BCQTDAHT là dựa trên các 

yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 và các 

chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có liên quan. Phương pháp 

luận kiểm toán thể hiện trong CTKTM-BCQTDAHT là 

phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro. Theo đó, các thủ tục 

đánh giá rủi ro như tìm hiểu môi trường hoạt động, đánh giá 

các kiểm soát nội bộ của khách hàng, dự án; xác định mức 

trọng yếu;... được nhấn mạnh hơn trong CTKTM-

BCQTDAHT. Tuy nhiên, CTKTM-BCQTDAHT không thay 

thế các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, do đó hội viên, 

doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên, theo xét đoán 

chuyên môn, phải đưa ra các sửa đổi cho phù hợp với từng 

cuộc kiểm toán BCQTDAHT.

VACPA dự kiến sẽ ban hành CTKTM-BCQTDAHT vào cuối 
năm 2016 để áp dụng từ năm 2017. Cho đến khi ban hành, 
VACPA mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp 
từ các hội viên, công ty kiểm toán và các bên quan tâm để 
hoàn thiện hơn CTKTM-BCQTDAHT (VACPA đã thực hiện 
xin ý kiến rỗng rãi lần 1 ngày 04/8/2016 và lần 2 ngày 
14/9/2016). Đồng thời, ngay sau khi ban hành, VACPA sẽ tổ 
chức các lớp cập nhật kiến thức và các khóa học khác để 
hướng dẫn cách thức thực hiện theo CTKTM-BCQTDAHT. 
Các ý kiến góp ý vui lòng gửi về chị Hoàng Thị Nga, Văn 
phòng VACPA Hà Nội, ĐT: 04.39724334 (máy lẻ 106), email: 
hanoi@vacpa.org.vn hoặc hoangthinga@vacpa.org.vn

Hội Kiểm toán viên hành nghề 

Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội 

kế toán công chứng Anh quốc 

(ACCA) đã phối hợp tổ chức 

hội thảo “Tương Lai Ngành 

Kiểm Toán” vào ngày 26/09 tại 

Tp. HCM và 27/09 tại Hà Nội 

với sự tham dự của hơn 300 đại diện gồm lãnh đạo cấp cao 

từ Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, các Sở Giao dịch 

chứng khoán, các hiệp hội, các doanh nghiệp, các chuyên 

gia và giảng viên trong và ngoài nước trong lĩnh vực tài chính 

kế toán và kiểm toán. Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận 

về xu hướng phát triển của ngành kiểm toán trong tương lai, 

mô hình doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán vừa và nhỏ cũng 

như các giải pháp, bài học dành cho ngành nghề kiểm toán 

trong bối cảnh có nhiều thách thức trên thế giới và tại Việt 

Nam như hiện nay. 

Trong không khí kỷ niệm 25 năm thành lập ngành Kiểm 

toán độc lập Việt Nam (1991-2016), Hội Kiểm toán viên 

hành nghề Việt Nam (VACPA) và toàn thể các Hội viên trên 

cả nước cùng hướng tới phong trào thể dục thể thao, 

khuyến khích tinh thần giao lưu đoàn kết của các kiểm toán 

viên, hội viên và các công ty kiểm toán. Nhằm phát huy tinh 

thần thể thao, đồng thời tạo ra sân chơi cho các kiểm toán 

viên sau một mùa kiểm toán căng thẳng, Hội Kiểm toán viên 

hành nghề Việt Nam tổ chức giải bóng đá “VACPA Football 

Cup 2016” tại Hà Nội  và TP. HCM  với 44 đội bóng tham 

gia.  Đội bóng vô địch mùa giải năm nay, khu vực miền Bắc  

thuộc về đội AVA, khu vực phía Nam thuộc về đội E&Y.

Khen thưởng Hội viên

Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành 

kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 

24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng 

góp trong hoạt động và phát triển Hội giai đoạn 2011- 

2016, VACPA đã trình khen thưởng cho hội viên 

VACPA ở ba cấp: Chủ tịch VACPA khen thưởng, Bộ Tài 

chính, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội 

viên VACPA (Chi tiết danh sách các hội viên được 

nhận khen thưởng được đăng tải tại website của Hội 

www.vacpa.org.vn)

Xin được chúc mừng và chúc cho các Hội viên VACPA 

sẽ luôn duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì sự 

nghiệp phát triển của Hội Kiểm toán viên hành nghề 

Việt Nam, của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam và 

công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước.

Kế hoạch tổ chức lớp cập nhật kiến thức năm 2017

Ngày 8/8/2016 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 

1730/QĐ-BTC về việc chấp thuận cho Hội kiểm toán 

viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được tổ chức cập 

nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề từ 

ngày 16/8/2016 đến ngày 15/8/2017 đồng thời phê 

duyệt kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức năm 2017 

của Hội. Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức năm 2017 

đã được Hội đăng tải trên website: 

 vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=5351

 

VACPA sẽ  tổ chức giải bóng đá và giải tennis xen kẽ 

hàng năm 

Được sự nhất trí thông qua của Ban chấp hành VACPA 

lần thứ 4 nhiệm kỳ IV, VACPA sẽ tổ chức thường niên và 

xen kẽ giải VACPA Football Cup và VACPA Tenis Cup  

(năm 2017 sẽ tổ chức giải VACPA Football Cup).

Kế hoạch hoạt động của VACPA

CÂU HỎI KỲ NÀY

Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài 

chính được thành lập vào ngày, tháng, năm 

nào ?

Ba phần quà thú vị sẽ dành cho 3 Hội viên 

VACPA trả lời chính xác và gửi sớm nhất về 

địa chỉ email:  banhoivien@vacpa.org.vn.

TRONG SỐ NÀY:

Kiểm toán độc lập 25 năm một chặng đường- PGS.TS. 

Trần Văn Tá (Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính- Chủ tịch 

danh dự VACPA)

Việt Nam nên sớm thực hiện kiểm toán chiến lược 

–PGS.TS. Vũ Minh Khương (Trường Chính sách Công Lý 

Quang Diệu (Singapore) và cộng tác giảng dạy tại 

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright)

VACPA tổ chức VACPA Football Cup dành cho hội viên

Kế hoạch tổ chức lớp cập nhật kiến thức năm 2017

Vinh danh hội viên cao cấp VACPA

Tin Quốc tế

Hội viên VACPA

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt 

Nam (VACPA) đã được Công ty 

TNHH PricewaterhouseCoopes Việt 

Nam (PwC) tư vấn CNTT thông qua 

Báo cáo tư vấn giải pháp gửi email tự 

động.

Trong Báo cáo này, PwC đã giúp VACPA hiểu được thực 

trạng cơ sở hạ tầng CNTT, những tồn tại và hạn chế của cơ 

sở hạ tầng CNTT.Đồng thời cũng đã đưa ra được các giải 

pháp đồng bộ và tổng thể giúp VACPA bằng việc sử dụng 

ứng dụng CNTT trong việc nâng cao năng lực quản lý Hội 

viên được tốt hơn.

Những chia sẻ, đóng góp về tư vấn giải pháp CNTT cho 

VACPA của PwC Việt Nam giúp cho việc nâng cao vị thế 

của VACPA và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ lợi 

ích của Hội viên với phương châm hoạt động: “VACPA - 

Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt 

động vì lợi ích Hội viên”.

PwC Việt Nam hiện đang cung cấp nhiều dịch vụ cho khách 

hàng trong đó có Dịch vụ tư vấn và Kiểm toán rủi ro CNTT 

như: Tư vấn hỗ trợ chuyển đổi công nghệ thông tin; Kiến 

trúc CNTT trong doanh nghiệp; Hệ thống hoạch định nguồn 

lực doanh nghiệp (ERP) & các phần mềm ứng dụng kinh 

doanh; Quản lý dữ liệu; An ninh an toàn không gian mạng 

(Cyber security)… Với các dịch vụ này sẽ được đem lại 

nhiều lợi ích cho khách hàng.

Chúc mừng 04 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành 

nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của 

Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”. Trong thời gian 

vừa qua, VACPA đã nhận được  sự ủng hộ của nhiều Công 

ty kiểm toán gia nhập là Hội viên tổ chức để góp phần phát 

triển, tăng sức mạnh cho VACPA và  nghề nghiệp kế toán, 

kiểm toán Việt Nam. VACPA xin trân trọng cảm ơn và thông 

báo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận gia 

nhập VACPA như sau:

1.   Công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành

2.   Công ty TNHH Kiểm Toán Đại Tín

     (www.kiemtoandaitin.com)

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) 

(www.kreston.vn)

4.  Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm 

toán Nam Việt (www.aascn.com.vn)

PwC Việt Nam cung cấp giải pháp CNTT cho VACPA

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng 

thông báo và chúc mừng đến các hội viên tổ chức nêu trên.  

Kreston (VN) tổ chức buổi tọa đàm Chiến lược kinh 

doanh và Quản trị doanh nghiệp

Ngày 17/08/2016 vừa qua, trong khuôn khổ hợp tác với BNI 

Việt Nam, Kreston (VN) đã tổ chức thành công buổi tọa 

đàm với nội dung "Chiến lược kinh doanh và Quản trị doanh 

nghiệp" cho gần 40 Tổng Giám đốc và Giám đốc các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. 

Quà tặng cuộc sống

NGHỊCH CẢNH HAY CƠ HỘI

Một hôm, chúa sơn lâm sư tử đến trước mặt thần linh và 

nói:

– Con rất cảm ơn ngài đã ban cho con một cơ thể khỏe 

mạnh, một sức mạnh không gì địch nổi, làm cho con có 

đủ khả năng thống trị khu rừng này.

Thần linh nghe xong, mỉm cười nói:

– Nhưng chắc chắn đó không phải là mục đích nhà 

ngươi đến tìm ta hôm nay, phải không? Hình như nhà 

ngươi có điều gì phiền muộn.

Sư tử khẽ thở dài nói:

– Ngài thật là hiểu con. Đúng là hôm nay con có chuyện 

phải nhờ cậy ngài. Tuy to lớn khỏe mạnh như thế này, 

nhưng con thường bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Con 

cầu xin ngài cho con thêm chút sức mạnh để con không 

bị tiếng gà kia làm tỉnh giấc nữa.

Thần linh cười và nói:

– Nhà ngươi hãy đi tìm voi, nó sẽ cho nhà ngươi câu trả 

lời hài lòng.

Sư tử hăm hở đến hồ nước tìm voi.Chưa nhìn thấy voi 

đâu, nhưng sư tử đã nghe thấy tiếng chân giậm thình 

thịch xuống đất.

Nó nhìn thấy voi như đang bực tức điều gì đó nên hỏi:

– Anh bạn tức giận điều gì thế?

Voi ra sức lắc mạnh cái tai to đùng của nó và kêu rống 

lên:

– Lũ muỗi chết tiệt, chúng luôn tìm cách chui vào tai voi, 

làm voi ngứa chết đi được.

Sư tử chậc lưỡi, bỏ đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn voi và 

nghĩ bụng:

– Voi nó to thế mà còn chẳng làm gì được lũ muỗi nhỏ 

bé. Dù sao thì gà ngày gáy cũng một lần, còn muỗi thì 

không khi nào là không quấy nhiễu voi. Xem ra, ta còn 

may mắn chán.

Đường đời không bao giờ suôn sẻ, bằng cách này hay 

cách khác, những chướng ngại vật hay phiền phức 

cũng sẽ xuất hiện cản bước chân của chúng ta. Đừng 

vội oán trách ông trời sao đối xử bất công với bản thân 

hay cầu xin được có thêm sức mạnh để dễ dàng vượt 

qua cản trở.

Trên thực tế, ông trời rất công bằng, cũng giống như 

cách đối xử của ngài đối với voi và sư tử. Mỗi nghịch 

cảnh đều có giá trị tồn tại của nó, mỗi trở ngại đều có 

phương thức khắc phục… Hoặc là vượt qua nó, hoặc là 

đi đường vòng để tránh nó, hoặc là đột phá nó, bằng 

cách nào thì trước tiên hãy thay đổi thái độ của bạn khi 

đối mặt với trắc trở của mình.Trắc trở không tồn tại mãi 

mãi.

Những xu hướng nổi bật nhất trong đầu tư nước ngoài 

của năm 2016 là việc lượng tiền đầu tư nhiều hơn và 

mong muốn đầu tư và các thị trường rộng lớn và phát 

triển.

Đó là thông điệp từ báo cáo Chỉ số niềm tin Đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FDI) do tập đoàn tư vấn A.T. Kearney 

công bố gần nhất. Từ việc thu nhập những phản hồi của 

các giám đốc điều hành trên toàn cầu, báo cáo Chỉ số này 

nhằm mục đích giúp nhận định những mô hình đầu tư 

nước ngoài đang phát triển.

Dưới đây là những xu hướng đầu tư nước ngoài nổi bật 

nhất

Các dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn 

cầu đang phát triển nhanh...

Tập đoàn A.T. Kearney cho biết dòng vốn FDI toàn cầu đã 

tăng lên khoảng 1,7 nghìn tỷ $ trong năm 2015, mức cao 

nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy 

ra năm 2007. “Hơn nữa, phần lớn các giám đốc điều hành 

cũng tin rằng FDI sẽ trở nên quan trọng hơn đối với lợi 

nhuận doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh trong 

những năm tới.”

... và dòng vớn FDI cũng vẫn có thể phát triển 

nhanh hơn nữa

Hơn 70% các giám đốc điều hành mà A.T. Kearney phỏng 

vấn đều có kế hoạch tăng vốn FDI trong vòng 3 năm tới. 

Các giám đốc điều hành đề cập đến sự sẵn có của các 

mục tiêu đầu tư có chất lượng cao, môi trường kinh tế và 

động lực ngoại hối thuận lợi. Tuy nhiên tập đoàn tư vấn 

A.T. Kearney cũng gợi ý rằng các giám đốc nên nhìn nhận 

các khoản đầu tư như là cách ngăn ngừa quan điểm bảo 

vệ nền công nghiệp trong nước đang gia tăng ở nhiều 

quốc gia.

Nước Mỹ vẫn dẫn đầu (nhưng liệu có bị ảnh hưởng 

bởi cuộc bầu cử 2016?)

Năm thứ tư liên tiếp, Mỹ lại dẫn đầu Chỉ số niềm tin với 

42% số người được hỏi lạc quan hơn vào nền kinh tế Mỹ 

hơn so với một năm trước đây. Mỹ được coi là một điểm 

đến có rủi ro thấp hơn so với các thị trường mới nổi. Tuy 

nhiên, một tỷ lệ đáng kể các giám đốc điều hành cho biết 

họ sẽ giảm vốn FDI vào Mỹ nếu nước này lựa chọn một 

tổng thống theo con đường vận động cử tri (cánh tả hay 

cánh hữu) trong cuộc bầu cử tháng Mười Một tới. 

7 xu hướng lớn nhất thúc đẩy đầu tư nước ngoài 
trong năm 2016

Tây Âu vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư.

Mười ba (13) trong số 25 quốc gia có chỉ số niềm tin cao nhất 

đến từ khu vực này, trong đó có Đức đứng ở vị trí thứ tư, 

Vương quốc Anh đứng thứ năm và Pháp nắm vị trí thứ tám. 

Tỷ giá đồng euro giảm và thể chế lớn mạnh của khu vực này 

là những lý do chính giúp Tây Âu thu hút vốn đầu tư.

Trung Quốc vẫn đứng ở vị trí thứ hai

Quốc gia vốn dẫn đầu về Chỉ số niềm tin trong cả một thập kỷ 

giờ đứng ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, năm nay các nhà đầu tư 

đều tỏ ra thận trọng hơn, một số người trong số họ cho biết, 

họ sẽ giảm đầu tư FDI vào Trung Quốc nếu những biến động 

kinh tế của quốc gia này vẫn còn tiếp diễn.

Các thị trường mới nổi bớt được quan tâm

Các thị trường mới nổi chiếm tới 70% các quốc gia có mặt 

trong Chỉ số niềm tin năm 2010 và hơn một nửa trong năm 

2013. Tuy nhiên đến năm 2016, các thị trường phát triển 

chiếm tới 80% của 25 quốc gia có chỉ số cao nhất. Tập đoàn 

A.T. Kearney cho biết, điều này có thể phản ánh thực tế rằng 

“các quốc gia phát triển lại một lần nữa là những người đóng 

góp chính và sự tăng trưởng GDP thực tế trên toàn cầu”

Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương vẫn thu hút tốt 

các nguồn vốn đầu tư

Ấn Độ lại lọt vào Top 10 trong Chỉ số niềm tin khiến quốc gia 

này trở thành một “trường hợp ngoại lệ trong xu hướng giảm 

sút niềm tin của các nhà đầu tư tại những thị trường mới nổi 

lớn” theo nư A.T. Kearney cho biết.

Singapore vượt lên vị trí số 10, Nhật Bản và Úc nâng cao vị trí 

trong Top 10, Đài Loan và Thái Lan cùng lọt vào danh sách 

Index. Tập đoàn tư vấn này cũng lưu ý rằng các thị trường 

mới nổi và các quốc gia vùng biên giới của châu Á đã thu hút 

được dòng vốn FDI cao nhất so với các khu vực khác trong 

năm 2015 và hy vọng rằng “Châu Á tiếp tục là điểm đến được 

yêu thích của dòng vốn FDI”

Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên tạp trí 

INTHEBLACK của CPA Australia. Bạn đọc có thể tìm 

hiểm thêm tại inthebank.com

Crowe Horwath Vietnam Audit Co., Ltd

Member Crowe Horwath International

Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam là 

thành viên chính thức tại Việt Nam của Crowe Horwath 

International - mạng lưới các công ty kiểm toán, tư vấn 

độc lập được xếp hạng trong top 9 thế giới và thứ 6 tại 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện nay, Crowe Horwath Vietnam đang có nhu cầu 

tuyển dụng nhân viên kiểm toán có kinh nghiệm cho 

các vị trí:

Trợ lý kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán, Kiểm 

toán viên.

Ứng viên quan tâm, Xin vui lòng gửi CV bằng tiếng 

Anh (có ảnh) qua email đến  Bộ phận Nhân sự trước 

ngày 31 tháng 10 năm 2016.

Tuyển dụng:

Kiểm toán chiến lược sẽ cho thấy rằng nỗ lực cải thiện 

môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế sẽ hiệu quả hơn nếu nó đặt trong chiến lược tổng thể 

giúp nền kinh tế có bước tiến vượt bậc. 

Thiếu kiểm toán chiến lược, nỗ lực cải thiện môi trường 

kinh doanh đơn lẻ, thiếu tầm chiến lược, sẽ chỉ đem lại 

các kết quả hạn chế.

Nó có thể ví như việc tưới nước, bón phân theo chỉ thị có 

thể giúp vườn cây xanh tốt hơn trong khoảng thời gian 

nhất định, nhưng không đảm bảo tạo nên một hệ sinh 

thái dồi dào sức sống và mùa hoa trái bội thu. 

Cũng như vậy, kiểm toán chiến lược có thể giúp Chính 

phủ thấy rõ hơn tính quan trọng và cấp bách trong giúp 

các doanh nghiệp “kiến nghiệp”. Nghĩa là làm sao các 

doanh nghiệp nhỏ có thể lớn nhanh hơn, tăng năng suất 

lao động mạnh mẽ hơn, và có sức cạnh tranh toàn cầu 

cao hơn. 

“Khởi nghiệp” là một nỗ lực quý cần được đặc biệt hỗ trợ. 

Thế nhưng coi đây là nội dung trọng tâm hàng đầu để hỗ 

trợ doanh nghiệp có lẽ không phải là một lựa chọn đúng.

Cũng qua kiểm toán chiến lược, chúng ta có thể nhận 

thấy vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

không chỉ cấp bách cho Vũng Áng mà cho tất cả các khu 

công nghiệp và các dự án đầu tư lớn. 

Từ đó chúng ta sẽ thấy cần áp dụng mạnh mẽ hơn kinh 

nghiệm quốc tế (chẳng hạn buộc tất cả các nguồn nước 

thải phải thu gom về trạm trung chuyển có sự giám sát 

quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý môi trường và thiết 

lập các trạm quan trắc với thông tin công khai hàng ngày 

về chất lượng khí và nước ở tất cả các địa điểm có nguy 

cơ ô nhiễm). 

Thay cho lời kết

Ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch BIDV, trong cuộc gặp của 

Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp hôm 29/4 có 

đưa ra một đề xuất hay thông qua ước muốn công cuộc 

phát triển kinh tế ở nước ta “sẽ như một bản nhạc giao 

hưởng, trong đó Thủ tướng là nhạc trưởng, các bộ 

ngành, cơ quan Nhà nước là nhạc công và doanh nghiệp 

là ca sĩ để cùng tạo lập một bản nhạc bất hủ về kinh tế đất 

nước”.

Với ví von này, kiểm toán chiến lược có thể coi là một dịp 

tập luyện cần thiết để mọi thành viên thuộc vai, nhuần 

nhuyễn bản nhạc, và tạo nên cảm xúc gắn bó.Nếu không 

có kiểm toán chiến lược, hiện tượng “trống đánh xuôi, 

kèn thổi ngược” là điều khó tránh khỏi.

Đây cũng là điều được thấy trong cung cách quản lý kinh 

tế ở nước ta hiện nay.

Nếu điều này cứ tiếp tục diễn ra, Việt Nam có thể sẽ 

không chỉ mất đi cơ hội phát triển vô giá mà còn chịu 

nhiều tổn thất lâu dài, dù cố gắng đến đâu cũng không 

thể hồi phục.

(Bài viết đã được tóm tắt, hội viên VACPA có nhu cầu xem 

đầy đủ nội dung bài viết, xin lòng tham khảo tại đường link: 

http://vneconomy.vn/thoi-su/viet-nam-nen-som-thuc-

hien-kiem-toan-chien-luoc-2016050406191401.htm)

Nguồn: Trích Vneconomy

Bài viết hay

PGS.TS.VŨ MINH KHƯƠNG

“Việt Nam nên sớm thực hiện kiểm toán chiến lược”

Kiểm toán chiến lược là một vấn đề rất quan trọng và có thể đem lại những 

giá trị đặc sắc...

Kiểm toán chiến lược được cho là sẽ đem lại những giá trị đặc biệt về phát 

triển và cải biến sâu hơn về phương thức vận hành nền kinh tế trong thời gian 

tới.VACPA xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết với chủ đề “Việt Nam nên sớm 

thực hiện kiểm toán chiến lược” của PGS.TS.Vũ Minh Khương. Ông hiện 

đang làm việc tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Singapore) và 

đang cộng tác giảng dạy tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. 

Công cuộc đổi mới 30 năm, khởi đầu từ năm 1986, đã đưa Việt Nam từ một 

nền kinh tế bao cấp, lạc hậu trở thành một nền kinh tế thị trường sống động với độ hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việt 

Nam đã khai thác khá tốt lợi thế vị trí chiến lược, ổn định chính trị, và nguồn lực lao động dồi dào để đạt được những thành quả ẩn 

tượng này. 

Tuy nhiên, bẫy thu nhập trung bình và mô hình phát triển thiếu bền vững hiện tại sẽ không chỉ làm chậm lại tốc độ tăng trưởng mà 

còn làm tích tụ nguy cơ khủng hoảng nếu Việt Nam không có một điều chỉnh căn bản về chiến lược phát triển và cải biến sâu hơn 

về phương thức vận hành nền kinh tế trong thời gian tới.

Chính phủ mới - do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu, trong cuộc gặp các doanh nghiệp hôm 29/4 vừa qua đã thể hiện sự 

đồng cảm đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm cao trong nỗ lực đổi mới.  

Tuy nhiên, các nỗ lực này sẽ chỉ mang lại kết quả mong đợi nếu được định hướng và phối hợp chặt chẽ bởi một khung thức chiến 

lược có hiệu lực và thống nhất cao.Kiểm toán chiến lược là một bước đi then chốt giúp tạo nên khung thức chiến lược này.

Do vậy, tiến hành kiểm toán chiến lược cần là một ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Kiểm toán chiến lược là gì?

Kiểm toán chiến lược có thể hiểu là một qui trình đánh giá toàn diện và sâu sắc các khía cạnh chiến lược trong nỗ lực phát triển 

của một quốc gia, địa phương, ngành công nghiệp, hay một doanh nghiệp.

Mục tiêu của kiểm toán chiến lược là thấu hiểu thực lực, lợi thế, và hạn chế của nền kinh tế trong mô hình tăng trưởng hiện tại 

trước các cơ hội, thách thức, và xu thế toàn cầu. Từ đó đưa ra các khuyến nghị về các hướng đi chiến lược, chương trình cải 

cách, và sáng kiến hành động nhằm tạo ra những chuyển biến bước ngoặt, làm tăng tốc mạnh mẽ công cuộc phát triển. 

Kiểm toán chiến lược đặc biệt có ý nghĩa khi lãnh đạo có một tầm nhìn và ý chí chiến lược rõ ràng với một mục tiêu phát triển cao 

cho một giai đoạn dài. 

Kiểm toán chiến lược thường tập trung vào ba lĩnh vực chủ đạo: sức cạnh tranh và tăng trưởng của nền kinh tế (đặc biệt là năng 

suất và hiệu quả); tính bền vững của phát triển (đặc biệt là môi trường); và lợi ích đem lại (đặc biệt là mức sống, niềm tin, và sự 

cảm nhận về công bằng xã hội của người dân).

Tại sao cần kiểm toán chiến lược?

Kiểm toán chiến lược đem lại những giá trị đặc biệt bởi bốn lý do sau. 

Thứ nhất, sự thay đổi nhanh chóng của cả môi trường khách quan và điều kiện nội tại của nền kinh tế thường làm mô hình tăng 

trưởng trở nên lạc hậu sau một thời gian nhất định.

Mô hình tăng trưởng lạc hậu không chỉ làm thấp đi hiệu quả của nền kinh tế mà còn tích tụ những rủi ro có thể gây nên khủng 

hoảng khi nền kinh tế gặp phải những cú sốc từ bên ngoài. 

Kiểm toán chiến lược giúp mỗi quốc gia cũng như doanh nghiệp điều chỉnh đúng lúc mô hình tăng trưởng để kịp thời thích ứng 

với đổi thay.

Thứ hai, kiểm toán chiến lược giúp lãnh đạo chính quyền cũng như doanh nghiệp tránh được sự bùng phát của các yếu tố triết 

giảm thường phát sinh từ một thời kỳ tăng trưởng nhanh.

Chẳng hạn, vị thế thuận lợi thường làm giảm mức độ sâu sắc của tư duy và tầm nhìn. Nguồn lực dồi dào thường làm giảm sút ý 

thức học hỏi và cầu hiền tài; cơ hội phong phú dễ dẫn đến những lựa chọn thiếu sáng suốt. 

Thứ ba, kiểm toán chiến lược tạo một diễn đàn quan trọng khai thác trí tuệ xã hội, đặc biệt từ giới doanh nghiệp và chuyên gia, 

cho hoạch định chiến lược phát triển. Các thảo luận rộng khắp và sâu sắc trong diễn đàn này cũng giúp tạo nên sự đồng thuận và 

tinh thần hợp tác cao trong toàn xã hội, đặc biệt là giữa các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, và giới chuyên gia, cũng như giữa 

các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế.

Thứ tư, kiểm toán chiến lược giúp chỉ ra những hướng đi chiến lược và giải pháp khả thi, làm nền tảng đặc biệt giá trị cho hoạch 

định chính sách và triển khai các chương trình hành động.

Văn phòng Hà Nội: 

recruitment.hn@crowehorwath.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh: 

recruitment.hcm@crowehorwath.vn

Grant Thornton Việt Nam là thành viên của Grant 

Thornton International, thành lập năm 1993. Công ty 

chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư 

vấn tái cơ cấu doanh nghiệp. 

Grant Thornton là tổ chức toàn cầu có doanh thu 4.6 tỷ đô 

la Mỹ, có mặt tại hơn 130 quốc gia, có khả năng đáp ứng 

những nhu cầu đa dạng của khách hàng, với những hiểu 

biết chuyên sâu và sự linh hoạt, chúng tôi giúp khách 

hàng luôn đi trước. Thương hiệu của GT được công 

nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới, và là một trong 

những tổ chức kiểm toán quốc tế được công nhận bởi thị 

trường vốn, bởi các nhà lập pháp và những tổ chức ban 

hành chuẩn mực trên toàn thế giới.

Hiện nay, Grant Thornton (Vietnam) đang có nhu cầu 

tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn Thuế. Thông tin chi 

tiết xin vui lòng xem đường link dưới đây:

http://www.grantthornton.com.vn/en/Careers/experienced

-hires/vacancies-in-hanoi/tax-services---senior-associate/

Diễn giả của buổi tọa đàm là Luật sư, Kiểm toán viên 

Nguyễn Hoàng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty. Nội dung 

của buổi tọa đàm tập trung vào việc chia sẻ: Tầm quan 

trọng, tính cấp thiết cũng như những khái niệm bao quát, 

triết lý của Chiến lược kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. 

Buổi tọa đàm cũng đưa ra ví dụ thú vị về trường hợp của câu 

lạc bộ bóng đá nổi tiếng nước Anh là Manchester United và 

được các thính giả đánh giá cao. Quý vị có thể tham khảo 

một số nội dung chính của buổi tọa đàm tại website: 

www.kreston.vn

Hội viên cao cấp VACPA

Để công nhận và tôn vinh các Hội viên VACPA đã có 

nhiều đóng góp cho sự phát triển của VACPA trong 

nhiều năm qua, VACPA sẽ tổ chức Lễ tôn vinh Hội viên 

cao cấp vào tháng 9-10 năm 2016. Căn cứ vào tiêu 

chuẩn quy định trong Quy chế Hội viên được ban hành 

theo Quyết định số 038-2016/QĐ-VACPA ngày 

25/2/2016 của Chủ tịch VACPA và Nghị quyết Ban Chấp 

hành VACPA số 217-2016/VACPA ngày 08/8/2016, tiêu 

chuẩn Hội viên cao cấp như sau:

 Là Hội viên chính thức của VACPA từ 10 năm trở lên

    Có kinh nghiệm hành nghề tại các công ty kiểm toán 

từ 15 năm trở lên;

   Hiện giữ các chức vụ tại công ty kiểm toán: Chủ 

tịch/Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng 

Giám đốc/Phó Giám đốc của các Công ty không bị xếp 

loại kiểm tra chất lượng ở mức yếu kém hoặc không đạt 

yêu cầu;  

   Có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho hoạt động 

của Hội và ngành nghề: có Bằng khen từ cấp Bộ trở lên 

trong lĩnh vực nghề nghiệp (ví dụ: Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính);

Không bị vi phạm kỷ luật của Bộ Tài chính và VACPA.

Danh sách và Lễ Vinh danh Hội viên cao cấp 2016 đã 

được VACPA công bố trên website.

VACPA - ACCA: Tổ chức thành công Hội thảo 
“Tương lai ngành kiểm toán” tại Hà Nội và Tp. HCM

Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI:

Tầng 2 & 3, Nhà Dự án, 

Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Tel: +84-4 39724334   

Fax: +84-43 9724354

Email: hanoi@vacpa.org.vn, 

Website: www.vacpa.org.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HỒ CHÍ MINH: 

Phòng 23, Lầu 1, 

Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: +84-8 39306435    

Fax: +84-8 39306442

Email: hcmc@vacpa.org.vn

mailto:hanoi@vacpa.org.vn
http://www.grantthornton.com.vn/en/Careers/experienced-hires/vacancies-in-hanoi/tax-services---senior-associate/
http://www.grantthornton.com.vn/en/Careers/experienced-hires/vacancies-in-hanoi/tax-services---senior-associate/
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