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VACPA tổ chức Lễ vinh danh Hội viên cao cấp lần thứ nhất

Để ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong quá trình phát triển 

VACPA nói riêng và ngành nghề kiểm toán độc lập nói chung của 

các Hội viên, VACPA đã long trọng tổ chức Lễ vinh danh Hội viên 

cao cấp lần đầu tiên cho 74 Hội viên cao cấp vào ngày 

14/10/2016 tại Khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội. Buổi Lễ có sự tham 

gia của các Hội viên cao cấp và đại diện lãnh đạo các cơ quan 

Nhà nước gồm Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

VCCI và nhiều Vụ, Ban ngành trực thuộc Bộ…

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, ông Phạm Sỹ Danh, Chủ tịch VACPA 

cho biết, từ ngày thành lập đến nay, Hội Kiểm toán viên hành 

nghề Việt Nam đã luôn nhận thức được vai trò và tầm quan trọng 

của việc phát triển Hội gắn kết với sự nghiệp phát triển ngành 

kiểm toán độc lập nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước nói chung. Nhờ đó, VACPA đã phát huy tối đa vai trò của một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, hoạt động theo đúng 

phương châm “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích của Hội viên”, giúp góp phần quan trọng 

trong việc công khai minh bạch thông tin tài chính, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong, ngoài nước, cơ 

quan Nhà nước cũng như tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau hơn 10 năm xây dựng, số lượng hội viên của VACPA đã 

phát triển nhanh chóng. Ban đầu thành lập chỉ có 377 hội viên, 

đến nay, Hội đã kết nạp thêm 1.421 hội viên, nâng số hội viên 

của VACPA lên tới 1.798 hội viên cá nhân và 102 hội viên tập 

thể là các công ty kiểm toán. VACPA tự hào rằng phát triển hội 

viên là một trong những thành công nổi bật mà VACPA đạt 

được trong thời gian qua.

Để VACPA có được những thành quả như ngày hôm nay là sự 

đóng góp không nhỏ của tất cả Hội viên VACPA và các doanh 

nghiệp kiểm toán trên cả nước. Đặc biệt là sự đóng góp của 

các Hội viên từ ngày đầu thành lập VACPA - 15/4/2005, những 

người đã giữ những trọng trách quan trọng trong Ban lãnh đạo 

công ty kiểm toán và đóng góp vào sự phát triển của nghề Kiểm toán độc lập trong suốt 25 năm qua (1999 -2016).

Theo ông Vũ Đức Chính - Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán:  Bộ Tài chính đã đánh giá cao vai trò, sự phát triển của 

VACPA; đồng thời, chúc mừng 74 Hội viên cao cấp được vinh danh hôm nay. Ông Chính mong muốn, trong thời gian tới, 

VACPA cùng các công ty kiểm toán, kiểm toán viên tiếp tục nâng 

cao chất lượng hoạt động, cũng như chất lượng báo cáo kiểm 

toán, góp phần tăng tính minh bạch, công bằng cho nền kinh tế - 

xã hội đất nước.

 

 

Tại buổi Lễ còn có sự tham gia phát biểu của đại diện Hội nghề nghiệp quốc tế là Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và đại 

diện Hội viên cao cấp. Các hội viên cao cấp vô cùng tự hào được đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của VACPA 

và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán nói chung.

Sự phát triển của VACPA và ngành nghề kiểm toán độc lập có ý 

nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước. VACPA tin tưởng rằng, mỗi Hội viên cao cấp của Hội rất 

đáng tự hào về vinh dự to lớn này, đồng thời cũng nhận thức được 

trách nhiệm rất nặng nề với vai trò nòng cốt, đi đầu trong mọi hoạt 

động, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của nghề nghiệp 

trong tương lai.

- VACPA tổ chức Lễ vinh danh Hội viên cao cấp lần thứ 

nhất

- Điều gì sẽ ảnh hưởng đến quản trị, rủi ro và đạo đức 

trong thập niên mới ? (ACCA)

- VCCI khen thưởng 09 Hội viên cao cấp

- 10 sự kiện và hoạt động nổi bật năm 2016 của VACPA

- VACPA ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng 

cho Kiểm toán Báo cáo tài chính

- VACPA ban hành Hồ sơ kiểm toán mẫu Áp dụng cho 

kiểm toán BCQTDAHT

10 SỰ KIỆN & HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2016 CỦA 

VACPA

VACPA xin giới thiệu 10 sự kiện nổi 

bật năm 2016 của VACPA do Ban 

Biên tập website VACPA bình chọn 

dựa vào số lượt xem bản tin.

01. Lễ kỷ niệm 25 năm ngành Kiểm toán độc lập Việt 

Nam được VACPA phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức 

thành công đánh dấu một giai đoạn phát triển vượt bậc 

của kiểm toán độc lập - đã luôn nỗ lực khẳng định vị thế, 

tạo dựng niềm tin, nâng cao chất lượng các dịch vụ;mở ra 

một thời kỳ phát triển mới nhiều thành công hơn nữa cho 

sự phát triển bền vững của ngành Kiểm toán độc lập Việt 

Nam khi đất nước trong quá trình hội nhập sâu rộng với 

nền kinh tế thế giới.

Cùng với sự kiện quan trọng này, đã có 04 Hội viên tổ 

chức và 07 Hội viên cá nhân được tặng Bằng khen của 

Thủ tướng; 05 Hội viên tổ chức và 42 Hội viên cá nhân 

được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính là 

những tổ chức và cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã có nhiều 

thành tích đóng góp cho hoạt động xây dựng và phát triển 

nghề nghiệp Kiểm toán độc lập giai đoạn 2011-2016.

02. VACPA vinh dự được trao tặng Huân chương Lao 

động hạng nhì của Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam 

vì những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 

đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận thành 

tích đã đạt được của VACPA qua 11 năm hoạt động và 

phát triển. VACPA cũng như các Hội viên tổ chức, Hội 

viên cá nhân đã và sẽ luôn phấn đấu để đóng góp nhiều 

hơn nữa cho các hoạt động của Hội, của sự nghiệp phát 

triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam.

03. Lần đầu tiên,VACPA tổ chức Lễ vinh danh 74 Hội 

viên cao cấp để ghi nhận những đóng góp đặc biệt trong 

quá trình xây dựng và phát triển VACPA nói riêng và 

ngành nghề kiểm toán độc lập nói chung để góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. VACPA tin tưởng 

rằng, mỗi Hội viên cao cấp của Hội rất vinh dự, tự hào, 

đồng thời cũng nhận thức được trách nhiệm với vai trò 

nòng cốt, đi đầu trong mọi hoạt động, đóng góp có hiệu 

quả vào sự phát triển của nghề nghiệp trong tương lai.

04.Lần đầu tiên, VACPA ban hànhchương trình kiểm 

toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo quyết toán 

dự án hoàn thành (BCQTDAHT), cập nhật lần thứ hai 

chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính (CTKT 

BCTC).

Ban hành chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm 

toán BCQTDAHT được ban hành nhằm hướng dẫn thực 

hiện CMKiT số 1000 áp dụng cho các DNKiT cung cấp 

dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT, góp phần đảm bảo và 

nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT, tăng 

cường sự tuân thủ các yêu cầu của CMKiT đồng thời 

phục vụ đào tạo, cập nhật và kiểm tra, giám sát chất 

lượng dịch vụ của cơ quan quản lý Nhà nước và VACPA.

Chương trình kiểm toán mẫu BCTC được cập nhật lần 

thứ hai để phù hợp với những thay đổi của các văn bản 

pháp lý do Bộ Tài chính đã ban hành từ năm 2014 đến 

năm 2016 có ảnh hưởng trực tiếp đến HSKTM-BCTC 

cùng với các nội dung cần sửa đổi khác đã áp dụng trong 

thực tế.

Thông điệp của Chủ tịch VACPA

Hoạt động của VACPA

Lễ Vinh danh Hội viên cao cấp

Lễ Vinh danh Hội viên cao cấp

Trong số này:

Ông Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cũng đánh giá cao vai trò của ngành Kiểm toán độc lập đối 

với sự phát triển, minh bạch của thị trường chứng khoán. Sự lớn 

mạnh của thị trường chứng khoán cũng là cơ hội để các công ty 

kiểm toán, các kiểm toán viên ngày càng phát triển.

Lễ Vinh danh Hội viên cao cấp

Nhân dịp bước sang năm mới 2017, đón Xuân Đinh Dậu, 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 và gia đình lời chúc mừng 

tốt đẹp nhất.

Năm 2016 là năm VACPA có nhiều sự kiện lớn. Ngày 24/6, VACPA đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành 

công “Lễ kỷ niệm 25 năm ngành Kiểm toán độc lập” (1991-2016) và ngày 14/10, lần đầu tiên VACPA tổ chức 

trang trọng buổi “Lễ vinh danh Hội viên cao cấp” để ghi nhận những đóng góp đặc biệt của các Hội viên trong quá 

trình phát triển VACPA nói riêng và ngành nghề kiểm toán độc lập nói chung và các sự kiện, hoạt động khác 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội viên.

Năm 2017, VACPA sẽ tiếp tục phát hành Bản tin Hội viên nhằm cung cấp thông tin cho Hội viên 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.      

Một lần nữa xin chúc toàn thể Hội viên và gia đình lời chúc đầu Xuân nhiều niềm vui mới, hạnh phúc và thành 

công!

 Trân trọng,

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



Ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho Kiểm toán Báo cáo tài chính

Ngày 28/12/2016, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký Quyết 

định số   366-2016/QĐ-VACPA ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp 

dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính” có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017. 

CTKTM-BCTC ban hành theo Quyết định này bao gồm: CTKTM-BCTC và tài 

liệu hướng dẫn thực hiện CTKTM-BCTC

CTKTM-BCTC là công cụ giúp các DNKiT và kiểm toán viên thiết lập hồ sơ kiểm 

toán và ghi chép nội dung công việc kiểm toán nhưng không nhằm thay thế cho 

các quy định của pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định có 

liên quan quan mà các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên phải tuân thủ.

Đồng thời, CTKTM-BCTC là tài liệu tham khảo giảng dạy và học tập môn kiểm toán chuyên ngành cho giảng viên và sinh viên 

của các trường cao đẳng, đại học.

VACPA xin trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán), ICAEW, các thành viên Tổ cập nhật đã hợp tác 

và nỗ lực để hoàn thành CTKTM-BCTC. Xin trân trọng cảm ơn các DNKiT, các kiểm toán viên đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến và 

nhiệt tình tham gia trong quá trình xây dựng CTKTM-BCTC. VACPA rất mong tiếp tục nhận được những nhận xét, góp ý quý 

báu của các DNKiT, các chuyên gia, các kiểm toán viên và những người quan tâm… đối với CTKTM-BCTC để có thể tiếp tục 

cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho tài liệu này ngày càng hoàn thiện hơn. Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Văn phòng tại Hà Nội - Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Phòng 304 – Tòa nhà Dự Án – Số 4, Ngõ 1, Hàng Chuối, Hà Nội

Điện thoại: 04 3972 4334 (ext 106); Email: hanoi@vacpa.org.vn

Ban hành Hồ sõ kiểm toán mẫu Áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT

Ngày 15/11/2016, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký Quyết 

định số 314-2016/QĐ-VACPA ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng 

cho kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” có hiệu lực áp dụng từ 

ngày 01/01/2017.

CTKTM-BCQTDAHT được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện CMKiT số 

1000 – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (ban hành theo Thông 

tư số 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính) và các CMKiT có liên 

quan. Tuy nhiên, CTKTM-BCQTDAHT không nhằm thay thế CMKiT số 1000 và 

các CMKiT có liên quan mà chỉ được xem là tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ thực 

hiện nhất quán các CMKiT khi kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Hơn nữa, kiểm toán viên phải sử dụng xét 

đoán chuyên môn trong từng hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để xem xét có 

cần thực hiện các sửa đổi, bổ sung cần thiết không.

VACPA hy vọng việc ban hành CTKTM-BCQTDAHT sẽ góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán 

BCQTDAHT, tăng cường sự tuân thủ các yêu cầu của CMKiT và hỗ trợ xây dựng tài liệu kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ 

của cơ quan quản lý Nhà nước.

VACPA xin trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ Đầu tư, Vụ Pháp chế),  Công ty TNHH Kiểm 

toán VACO, các thành viên Tổ xây dựng đã hợp tác và nỗ lực để hoàn thành CTKTM-BCQTDAHT. Xin trân trọng cảm ơn các 

DNKiT, các kiểm toán viên đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến và nhiệt tình tham gia trong quá trình xây dựng CTKTM-BCQTDAHT. 

VACPA rất mong tiếp tục nhận được những nhận xét, góp ý quý báu của các DNKiT, các chuyên gia, các kiểm toán viên và 

những người quan tâm… đối với CTKTM-BCQTDAHT để có thể tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho sản phẩm này ngày 

càng hoàn thiện hơn. 

Đồng thời, VACPA đã lần đầu cho ra mắt “Công cụ hỗ trợ 

tra cứu Văn bản liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết 

toán dự án hoàn thành” (Ebook 1.0 kiểm toán xây dựng 

cơ bản) và cập nhật “Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản” 

phiên bản Ebook 1.7nhằm hỗ trợ Hội viên tra cứu, tìm 

hiểu nhanh chóng, thuận tiện và đầy đủ các danh mục 

văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán và các quy định 

có liên quan đang có hiệu lực phục vụ nâng cao chất 

lượng hoạt động nghề nghiệp.

05. VACPA đã phát hành sách “Hệ thống 10 Chuẩn 

mực Việt Nam” đợt 2 về các dịch vụ đảm bảo, dịch vụ 

soát xét, dịch vụ liên quan và chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp kế toán, kiểm toán do VACPA soạn thảo và được 

Bộ Tài chính ban hành năm 2015. Quyển sách đã được 

nhiều đơn vị, cơ quan Nhà nước và Hội viên phản hồi tích 

cực.

06. Bộ Tài chính chấp thuận hình thức học cập nhật 

kiến thức trực tuyến được tính giờ cập nhật kiến thức 

cho kiểm toán viên tham dự các lớp học chuyên đề do 

VACPA chủ trì, phối hợp với Hội Kế toán Công chứng Anh 

và xứ Wales (ICAEW) tổ chức. Đây là một giải pháp tiện 

ích phục vụ Hội viên và Kiểm toán viên đồng thời phù hợp 

với quy định theo Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 

12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến 

thức hàng năm cho Kiểm toán viên đăng ký hành nghề 

kiểm toán.

07. VACPA thành công trong cơ cấu tổ chức và 

phương thức hoạt động mới, tăng cường vai trò cầu 

nối, vai trò điều phối của Văn phòng VACPA; đồng thời 

tranh thủ và huy động tối đa sự tham gia của các Doanh 

nghiệp kiểm toán, nhất là các Doanh nghiệp kiểm toán 

Big 4 và các Kiểm toán viên, chuyên gia và giảng viên có 

kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn, hội viên, đào 

tạo, đối ngoại của Hội.

08. VACPA hợp tác với nhiều tổ chức nghề nghiệp 

quốc tế và các trường đại học có uy tín. Trong năm 

2016,VACPA đã ký kết gia hạn biên bản hợp tác với hai tổ 

chức nghề nghiệp quốc tế lớn là Hội Kế toán Công chứng 

Anh (ACCA) và Hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA). Hoạt 

động đối ngoại năm 2016 đã được đẩy mạnh cả về chiều 

rộng và chiều sâu,việc tích cực tham gia hoạt động nghề 

nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực 

đã giúp VACPA nâng cao vị thế của một Hội nghề nghiệp 

chuyên nghiệp có uy tín lớn tại Việt Nam, được các nước 

trong khu vực và quốc tế thừa nhận và là thành viên tích 

cực của CAPA và IFAC.

Năm 2016 là năm đầu tiên VACPA cùng với các tổ chức 

nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế tham gia khảo sát 

mô hình kinh doanh của các công ty hành nghề vừa và 

nhỏ trên phạm vi toàn cầu. 

VACPA đã đồng hành cùng các trung tâm đào tạo quốc 

gia để phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán thông 

qua các buổi nói chuyện (Talkshow) với sinh viên, các 

buổi hội thảo, hội nghị quốc tế, đào tạo môn kiểm toán, 

kiểm soát nội bộ và đào tạo thực hành kiểm toán cho sinh 

viên, được lãnh đạo các nhà trường và sinh viên ghi nhận 

và đánh giá cao.

09. Học viên VACPA được CPA Australia miễn giảm 

môn “Thuế Úc nâng cao” theo Thỏa thuận hợp tác giữa 

Bộ Tài chính và CPA Australia ở cấp độ chuyên ngành đối 

với các hội viên và học viên của VACPA đã hoàn thành 

môn Thuế Việt Nam với điểm số từ 6.5 trở lên và tham dự 

kỳ thi từ năm 2014 trở đi trong kỳ thi kiểm toán viên hàng 

năm do Bộ Tài chính và VACPA phối hợp tổ chức, nhằm 

hỗ trợ Hội viên VACPA trên con đường theo đuổi trình độ 

chuyên môn chất lượng cao, đồng thời tăng cường các 

tiêu chuẩn nghề nghiệp trong lĩnh vực thuế tại Việt Nam.

10. Trang thông tin điện tử (website) của VACPA đã có 

hơn 4,5 triệu lượt người cập nhật và xem là cột mốc 

quan trọng, đáng ghi nhận tính từ khi VACPA chuyển 

sang sử dụng giao diện website mới. Theo thống kê, 

trung bình có khoảng 11.300 lượt người/ngày truy cập 

website của VACPA để cập nhật các tin tức, sự kiện, 

thông tin liên quan tới nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và 

các vấn đề khác về Hội viên, học cập nhật kiến thức... 

trong năm 2016. Đây là động lực thúc đẩy VACPA cố 

gắng phát huy để đăng tải nhiều hơn những thông tin hữu 

ích, mang lại nhiều lợi ích cho Hội viên VACPA và người 

quan tâm.

Bước sang năm mới 2017, VACPA hy vọng sẽ tiếp tục là 

người đồng hành đáng tin cậy của Hội viên, Kiểm toán 

viên và các Doanh nghiệp kiểm toán cũng như các cơ 

quan ban ngành, các tổ chức trong và ngoài nước liên 

quan đến lĩnh vực kế toán – kiểm toán, góp phần vào sự 

phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. 

Ngày 15-17/11/2016, TS. Trần Khánh Lâm – Tổng Thư ký Hội 

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đại diện cho 

VACPA đã tham dự cuộc họp thành viên thường niên của Liên 

đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) tại Brasilia, Bra-xin.

Tham dự chuỗi sự kiện lần này gồm hơn 200 đại biểu đại diện 

cho các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán toàn cầu là hội 

viên chính thức, hội viên liên kết, các tổ chức được IFAC công 

nhận là tổ chức của khu vực, các nhà xây dựng chính sách đến từ 

Anh, Úc, Mỹ, Canada, đan Mạch, Na Uy, Kenya, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Việt Nam...

Phiên họp có sự tham gia phát biểu của Bộ trưởng Tòa án Tối cao 

và Chủ tịch Tòa án Bầu cử Bra-xin. Phiên họp thảo luận về các 

hoạt động cải cách trong thời gian gần đây, trong đó có một vài 

cải cách liên quan đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Nổi bật là 

việc Bra-xin áp dụng các chuẩn mực kế toán công quốc tế tại Bra-

xin.

Chủ đề được thảo luận xuyên suốt thông qua các báo cáo của các giám đốc điều hành trong phiên họp năm nay là “Xây dựng 

lòng tin”. Trong phiên họp thành viên IFAC, Chủ tịch IFAC đã bình luận tóm tắt trên bản báo cáo và tập trung vào một số vấn đề 

cần xin ý kiến. Trong khi đó, Tổng Giám đốc điều hành thảo luận về những thay đổi địa chính trị lớn ảnh hưởng trong năm 

2016, tác động nhiều đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán nói riêng và xã hội nói chung. 

Cũng trong phiên họp lần này, IFAC đã chấp thuận phê duyệt ba hội viên mới gồm Hội Kế toán viên chuyên nghiệp cộng hòa 

Mauritius, Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) của Bồ Đào Nha và Liên hiệp những người hành nghề kế toán, kiểm 

toán, tài chính của Liên bang Bosna và Hercegovina. IFAC cũng đồng ý cho gia hạn thời gian tạm đình chỉ tư cách hội viên đối 

với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).

VACPA cũng được IFAC tin tưởng và chọn Việt Nam là quốc gia tổ chức cuộc họp các Ủy ban của IFAC và tổ chức hội thảo 

quốc tế vào tháng 7/2017. Đây là sự kiện quốc tế lớn của VACPA nhằm góp phần nâng cao vị thế của VACPA và nghề nghiệp 

kế toán, kiểm toán ở Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu về phát triển nghề nghiệp 

của IFAC. 

Đây là lần thứ 2 VACPA tham dự cuộc họp thường niên của IFAC sau khi trở thành thành viên của IFAC vào tháng 11 năm 

2015. Tham gia các hoạt động của IFAC, VACPA có thể hội nhập ngày càng cao và nắm bắt được các xu hướng phát triển của 

nghề nghiệp quốc tế để giúp nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam phát triển phù hợp với thông lệ của quốc tế.

VACPA tham dự họp IFAC tại BRA-XIN



VCCI TẶNG BẰNG KHEN CHO 09 CÁ NHÂN LÀ HỘI VIÊN CAO CẤP VACPA NĂM 2016

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2016) và nhân dịp 

VACPA tổ chức Lễ vinh danh Hội viên cao cấp VACPA lần thứ 

nhất năm 2016 (14/10/2016),  để ghi nhận và đánh giá cao 

những đóng góp trong sự phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc 

lập và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam 

trong nhiều năm qua, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao tặng Bằng khen cho 09 cá nhân 

là Hội viên cao cấp VACPA (Danh sách 09 cá nhân trong Quyết 

định kèm theo).

Tại buổi Lễ vinh danh Hội viên cao cấp, Bà Phạm Thị Thu Hằng – 

Tổng Thư ký VCCI đã trao tặng Bằng khen cho  09 hội viên cao 

cấp trong tổng số 74 Hội viên cao cấp được xét năm 2016.

VACPA xin chúc mừng các cá nhân đã được Chủ tịch VCCI tặng 

Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành Kiểm toán cũng như xây dựng và phát triển Hội Kiểm 

toán viên hành nghề Việt Nam.

Deloitte Việt Nam được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam 2016”

 

Vừa qua, tại “Lễ Công bố Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2016” lần thứ nhất, Deloitte Việt 

Nam đã được xếp hạng “Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam 2016” về thương mại – dịch vụ và là 

doanh nghiệp duy nhất hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn - Kiểm toán vinh dự nhận được giải thưởng đầy ý nghĩa này.

Lễ công bố do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ LĐ – TBXH, Bộ Công Thương, Bộ 

Tài nguyên – Môi trường, Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức.

Chương trình được phát động nhằm thúc đẩy sáng tạo phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt, đồng thời tôn vinh các 

doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực cho chiến lược nền kinh tế tăng trưởng xanh của đất nước.  Sau 2 tháng đánh 

giá hồ sơ qua các vòng sơ khảo và trung khảo dựa trên Báo cáo các Doanh nghiệp gửi về tham dự, 100 doanh nghiệp bền 

vững của Việt Nam đã được lựa chọn dựa trên các tiêu chí đánh giá là bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) do 

các chuyên gia về kinh tế, xã hội, lao động và môi trường… xây dựng. Bộ tiêu chí nhằm phản ánh uy tín, thương hiệu của 

doanh nghiệp, khả năng thu hút nguồn nhân lực, quá trình hoạt động, tiềm năng phát triển trong tương lai, trách nhiệm xã hội 

và trách nhiệm môi trường.

Đồng thời, Deloitte Việt Nam cũng vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) dành cho các Hội viên chính thức của VBCSD vì những đóng góp tích cực cho các chương trình, hoạt động thúc đẩy 

và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Bà Hà Thu Thanh- Chủ tịch Hội đồng Thành viên Deloitte Việt Nam chia sẻ: “Là Công ty tiên phong trong lĩnh 

vực Tư vấn và Kiểm toán với hơn 25 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam và là 1 trong hơn 150 thành viên của Deloitte 

toàn cầu, song hành cùng các hoạt động kinh doanh, Deloitte Việt Nam luôn gắn các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững 

với việc kiến tạo thêm các giá trị và ảnh hưởng tích cực tới môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường kinh doanh 

trong phạm vi hoạt động của lĩnh vực và ngành nghề.”

Chủ tịch VCCI Ts. Vũ Tiến Lộc đã khẳng định: “Một Doanh nghiệp bền vững sẽ có được hai loại giấy chứng nhận, một là 

chứng nhận về kinh doanh, và hai là sự công nhận từ chính những nhân viên, người lao động, các đối tác và cộng đồng.” Buổi 

lễ công bố đã giúp tạo động lực cho các doanh nghiệp vững bước hơn trên con đường hướng đến mục tiêu phát triển bền 

vững.

      Bà Trần Thùy Trang           Bà Trần Thúy Ngọc 

PTGĐ Deloitte Việt Nam, đại diện Công ty nhận 

Bằng khen của Chủ tịch VCCI 

Hợp tác chiến lược giữa Đại học Ngoại thương và EY Việt Nam

Ngày 21 tháng 12 nãm 2016 tại Hà Nội, trường Ðại học Ngoại thương và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã chính 

thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược với mục tiêu tăng cường giao lưu, trao đổi, đối thoại giữa hai bên hướng tới việc 

nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, chất lượng nguồn nhân lực từ trong trường đại học, chất lượng hướng nghiệp và 

các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng ứng viên cho nhà tuyển dụng.

Phạm vi hợp tác bao gồm: Tài trợ học bổng; Tài trợ hoạt động;  Tiếp nhận sinh viên thực tập;  Tuyển dụng nhân sự; Định 

hướng nghề nghiệp và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của 

sinh viên;  Hợp tác trong hoạt động giảng dạy, đào tạo và nghiên 

cứu;  Tổ chức sự kiện và Tham gia các hoạt động của hai bên.

Chương trình hợp tác chiến lược đã tạo một khuôn khổ chính 

thức, dài hạn, đồng thời cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa 

hai bên, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục 

hàn lâm và đào tạo nghiệp vụ tại các đơn vị tuyển dụng. Hợp tác 

chiến lược này cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển 

nguồn nhân lực ngành kế toán – kiểm toán Việt Nam nói chung.

Hội viên VACPA

GĐ Nhân sự Deloitte Việt Nam đại diện Công ty nhận 

“Chứng nhận Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2016”

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin 

thông báo đến các Công ty kiểm toán, các Hội viên tổ 

chức, Hội viên cá nhân, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế 

và trong nước và các cá nhân, tổ chức khác về lịch nghỉ 

Tết Nguyên đán của Hội như sau:

Ngày bắt đầu nghỉ:  

ngày 26/01/2017 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân)

Ngày đi làm trở lại: 

ngày 02/02/2017 (tức ngày  mùng 6 tháng Giêng năm 

Đinh Dậu ).

 

VACPA xây dựng phần mềm chọn mẫu kiểm toán

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) hiện 

đang phối hợp với Viện Khoa học tính toán, Khoa Kế toán 

thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện Dự án 

xây dựng Phần mềm Chọn mẫu Kiểm toán. 

Dự án này sau khi hoàn thành sẽ chuyển giao cho các Hội 

viên tổ chức của VACPA và các trường đại học đã ký Biên 

bản ghi nhớ hợp tác với VACPA sử dụng trong công việc 

kiểm toán cũng như đào tạo sinh viên chuyên ngành kiểm 

toán.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và cung cấp sản phẩm trong 

Quý 2/2017. VACPA hy vọng nhận được sự hỗ trợ tích 

cực của các Hội viên, Quý Công ty kiểm toán và các đối 

tác để dự án có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch và 

sớm đưa vào sử dụng.

VACPA thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng 

kế toán quản trị

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vừa ký 

kết biên bản hợp tác với Hiệp hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ 

(IMA). 

IMA là hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kế 

toán quản trị tại Hoa Kỳ, thành lập năm 1919 với hơn 

80.000 hội viên được công nhận tại hơn 120 quốc gia 

chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo nghề nghiệp về kế 

toán quản trị được thừa nhận trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa VACPA và IMA, vào tháng 

4/2017, hai bên dự kiến sẽ phối hợp tổ chức buổi hội thảo 

để cập nhật cho các hội viên VACPA và kế toán trưởng, kế 

toán viên doanh nghiệp về khung kế toán quản trị và kiểm 

toán nội bộ tiên tiến.

Kế hoạch hoạt động của VACPA



Đến 2025, tuân thủ hoàn toàn Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Ngày 21/12/2016, Bộ Tài chính, Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) phối 

hợp tổ chức hội thảo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) - Định hướng và lộ trình áp dụng tại Việt Nam nhằm tập hợp 

ý kiến về lợi ích, tác động, khó khăn, tính khả thi áp dụng IFRS, từ đó xác định phương án và lộ trình áp dụng IFRS của Việt 

Nam.

Theo đánh giá của các định chế tài chính quốc tế và giới chuyên môn, sự khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) 

và IFRS hiện nay còn tương đối lớn, tạo ra một số rào cản và làm giảm niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa hai hệ thống là nhiều khoản mục trên Báo cáo tài chính (BCTC) cần được đánh 

giá lại theo giá trị hợp lý hoặc giá trị có thể thu hồi theo IFRS nhưng vẫn được ghi theo giá gốc theo VAS, điều này làm cho giá 

trị tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp chưa phản ánh đúng như diễn biến trên thực tế của thị trường.

Do vậy, “báo cáo tài chính theo IFRS giúp các nhà đầu tư có thể so sánh các chỉ tiêu hoạt động của công ty niêm yết với các 

chứng khoán niêm yết khác trên các thị trường khu vực và quốc tế do cùng áp dụng một chuẩn mực báo cáo IFRS, từ đó giúp 

nhà đầu tư đưa ra những nhận định chính xác và có một bức tranh toàn diện hơn về hoạt động của công ty niêm yết”, TS. 

Nguyễn Thế Thọ - Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường - Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết tại hội thảo.

Hội thảo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) – Định hướng và lộ trình áp dụng tại 

Việt Nam diễn ra tại Tp.HCM sáng 21/12/2016

Bên cạnh những lợi ích khi áp dụng IFRS, chất lượng BCTC của doanh nghiệp sẽ được cải thiện một cách rõ rệt thông qua 

việc nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường tính minh bạch và khả năng so sánh, cung cấp cho người sử dụng BCTC 

nhiều thông tin hữu ích cho việc ra quyết định quản lý, điều hành và đầu tư, thì lộ trình thực hiện cũng gặp phải nhiều khó khăn 

thách thức.

Cụ thể, thị trường vốn, thị trường tài chính trong nước chưa phát triển đủ mạnh, một số công cụ tài chính như trái phiếu 

chuyển đổi, công cụ phái sinh, cổ phiếu ưu đãi chưa được giao dịch rộng rãi nên hầu hết các doanh nghiệp chưa có kinh 

nghiệm trong việc thực hiện giao dịch và hạch toán các nội dung kinh tế liên quan; đi cùng với tâm lý sợ minh bạch, muốn làm 

đẹp BCTC của nhiều doanh nghiệp Nhà nước.

Đặc biệt, theo TS. Vũ Đức Chính – Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán Bộ Tài chính, nguồn nhân lực trong nước nhìn 

chung chưa được đào tạo về IFRS, thiếu các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc thực hành IFRS. Phần lớn sinh viên tốt 

nghiệp từ các trường đại học chưa được trang bị những kiến thức cơ bản về IFRS do hầu hết các trường đại học chưa giảng 

dạy cả về mặt nội dung cũng như phương pháp nghiên cứu IFRS.

Qua khảo sát các doanh nghiệp Việt Nam, đại bộ phận kế toán viên đều chưa được đào tạo về IFRS nên sự sẵn sàng áp dụng 

IFRS còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp có tâm lý ngại thay đổi.

Ông Chris Fabling, Chuyên gia cao cấp quản lý tài chính Ngân hàng Thế giới cho biết thêm, Việt Nam đối mặt với một số 

thách thức khi áp dụng và thực hiện IFRS như xây dựng năng lực cho nguồn nhân lực phụ trách về quản trị doanh nghiệp, 

chuẩn bị báo cáo tài chính, các kiểm toán viên, người sử dụng; nhu cầu cần phải thiết lập ngành nghề đánh giá độc lập để có 

thể tuân thủ với các chuẩn đánh giá cho mục đích báo cáo tài chính; cần phải nâng cấp hệ thống giáo dục tài chính kế toán; 

triển khai thực hiện hệ thống giám sát công mạnh mẽ.

Đến năm 2025, tuân thủ hoàn toàn IFRS

Về lộ trình áp dụng IFRS, dự kiến từ nay đến hết năm 2018, trong khi chưa áp dụng IFRS, Việt Nam phải hoàn thiện lại 26 

VAS trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và cập nhật có chọn lọc những nội dung mới của IFRS, phù hợp với điều kiện nền kinh tế và 

trình độ quản lý của Việt Nam.

Giai đoạn 2018 – 2020 sẽ lựa chọn khoảng 10-20 IFRS đơn giản phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và công bố tuân 

thủ, áp dụng đối với tất cả các đơn vị có lợi ích công chúng từ năm 2020. Số lượng IFRS được tuân thủ dự kiến nâng lên 30 

Chuẩn mực tới năm 2023, đồng thời các đơn vị không có lợi ích công chúng nhưng có đủ điều kiện và mong muốn sẽ được 

khuyến khích lập và trình bày BCTC theo IFRS. Từ năm 2023 đến năm 2025 sẽ là giai đoạn tuân thủ hoàn toàn IFRS.

Về cách thức áp dụng, ông Chris Fabling – Chuyên gia cao cấp quản lý tài chính Ngân hàng Thế giới đề xuất với điều kiện của 

Việt Nam nên áp dụng IFRS nguyên mẫu hoàn toàn chứ không điều chỉnh. Để tuân thủ IFRS hoàn toàn cần thời gian thường 

từ 5-10 năm tùy theo điều kiện và khả năng của từng quốc gia. Lộ trình áp dụng IFRS cần được xem như cải cách trung hạn 

phù hợp với các cải cách rộng hơn của khu vực tài chính và thị trường vốn.

Về thời gian phải áp dụng IFRS đối với từng nhóm doanh nghiệp, Bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng 

khoán Tp.HCM đánh giá áp lực đối với các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE là cao nhất bởi quy mô vốn và yêu cầu của các 

nhà đầu tư đối với nhóm này cao hơn hẳn, đặc biệt là top 30 công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường (nằm trong nhóm chỉ số 

VN30). Đây là các doanh nghiệp hàng đầu nên yêu cầu về công bố thông tin minh bạch, yêu cầu về chuẩn mực quản trị doanh 

nghiệp đều ở mức cao hơn so với các doanh nghiệp khác. Bà Đào cho biết, nhóm VN30 chiếm khoảng 68% tổng giá trị vốn 

hóa của thị trường chứng khoán tại Tp.HCM và giá trị vốn hóa tại thị trường chứng khoán Tp.HCM hiện nay chiếm 88% tổng 

giá trị vốn hóa của thị trường cả nước.

Nguồn:  vietstock.vn

Tin trong nước

Thiếu hụt nhân lực trong áp dụng IFRS

CÂU HỎI KỲ NÀY:  

Đến nay (01/2017) Việt Nam có bao nhiêu chuẩn mực 

kiểm toán được Bộ Tài chính ban hành đang có hiệu lực? 

(viết tắt là VSA")"

Ba phần quà thú vị sẽ dành cho 3 Hội viên VACPA trả lời 

c h í n h  x á c  v à  g ử i  v ề  s ớ m  n h ấ t  c h o  

banhoivien@vacpa.org.vn.

ĐÁP ÁN KỲ TRƯỚC

Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán được thành lập vào ngày 

11 tháng 10 năm 1956 theo Nghị định số 1076-TTg ngày 

11/10/1956 của Thủ tướng Chính Phủ.

Hội viên may mắn nhận quà là:

- Trương Thị Thu Hiền hiện đang công tác tại Công ty 

TNHH Tri Thức Việt.

- Cao Việt Hồng hiện đang công tác tại Công ty TNHH 

Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

TÊN LỪA ĐẢO LỚN NHẤT

Một ngôi chùa trên núi có nuôi một con lừa. Mỗi ngày nó 

đều ở trong phòng xay thóc lúa, vất vả cực nhọc kéo cối 

xay. Thời gian lâu dần, lừa ta bắt đầu chán ghét cuộc 

sống vô vị này. Mỗi ngày nó đều trầm tư: “Nếu như có thể 

ra ngoài xem xem thế giới bên ngoài mà không cần kéo 

cối xay nữa, như thế thật là tốt biết mấy”.

Không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến, vị tăng nhân 

trong chùa muốn dẫn lừa xuống núi để thồ hàng, lòng nó 

hứng khởi mãi không thôi. Đến dưới chân núi, vị tăng 

nhân đem món hàng đặt lên lưng nó, sau đó trở về ngôi 

chùa. Thật không ngờ, khi những người đi đường trông 

thấy lừa, ai nấy cũng đều quỳ rạp ở hai bên đường cung 

kính bái lạy.

Lúc bắt đầu, lừa ta không hiểu gì cả, không biết tại sao 

mọi người lại muốn dập đầu bái lạy nó, liền hoảng sợ 

tránh né. Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả, lừa 

ta bất giác dương dương tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ: 

“Thì ra mọi người sùng bái ta đến thế”. 

Mỗi khi nhìn thấy có người qua đường thì con lừa lập tức 

sẽ nghênh ngang kiêu ngạo đứng ngay giữa đường phố, 

yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người. 

Về đến chùa, lừa ta cho rằng bản thân mình thân phận 

cao quý, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa. Vị tăng 

nhân hết cách, đành phải thả nó xuống núi.

Lừa ta vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm 

người đánh trống khua chiêng đang đi về phía mình. 

Lòng nghĩ: "Nhất định mọi người đến để nghênh đón 

mình đây mà", thế là nó nghênh ngang đứng ngay giữa 

đường lộ. Thực ra, đó là đoàn người rước dâu. Đang đi, 

lại bị một con lừa chắn ngang đường. Người nào người 

nấy đều rất tức giận, gậy gộc tới tấp. Lừa ta vội vàng 

hoảng hốt chạy về chùa. 



ĐIỀU GÌ SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ, RỦI RO VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG THẬP NIÊN TỚI?

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả hiện đang được công nhận rộng rãi và là yếu tố quan trọng trong việc tạo niềm tin cho  thị 

trường và sự minh bạch của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn cho đầu tư dài hạn.  Quản trị doanh 

nghiệp giúp  tăng  giá trị cho cổ đông thông qua việc đạt được tăng trưởng và lợi nhuận với mức rủi ro vừa phải và trong 

khuôn khổ kiểm soát cho phép, trong khi đó vẫn đảm bảo cân bằng nhu cầu của  doanh nghiệp về tính giải trình với các 

bên liên quan.

Các chuyên gia tài chính kế toán đảm trách nhiều vai trò liên quan đến  quản trị doanh nghiệp – ví dụ như, trong kiểm toán 

nội bộ, kiểm toán bên ngoài, trong quản lý rủi ro, phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ- trong khi phải tuân thủ đạo đức nghề 

nghiệp và doanh nghiệp. Các chuyên gia tài chính kế sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của doanh 

nghiệp trong tương lai, đây cũng là kết quả của  một nghiên cứu và khảo sát từ ACCA có tên gọi “Các chuyên gia tài 

chính kế toán của tương lai” phản ánh quan điểm và ý kiến của các hội viên ACCA từ các buổi hội thảo được tổ chức trên 

toàn thế giới.

Tin Quốc tế

ỨNG BIẾN VỚI SỰ THAY ĐỔI

Mối quan tâm làm thế nào để quản trị doanh nghiệp hiệu quả đã phổ biến từ những năm 90. Những biến cố tài chính và 

doanh nghiệp như Arthur Andersen và Enron tại Mỹ cho thấy sự yếu kém trong hệ thống và quản trị. Toàn cầu hóa, sự biến 

động kinh tế và sự trỗi dậy của nhu cầu cung cấp dữ liệu doanh nghiệp cho các bên liên quan đã làm gia tăng yêu cầu 

quản trị doanh nghiệp và rủi ro.

Các chuyên gia tài chính kế toán khi quản trị doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức do doanh nghiệp và nguồn nhân 

lực trở nên toàn cầu hóa và dịch chuyển cao, sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế đạo đức nghề nghiệp. Các chuyên gia 

tài chính kế toán cần có một tầm nhìn bao quát hơn về rủi ro bao gồm cả quản lý rủi ro trong các lĩnh vực phi tài chính như 

chiến lược, điều hành, công nghệ và danh tiếng. Ngoài ra, sự phát triển công nghệ cũng tạo ra ảnh hưởng, làm thay đổi 

cách làm việc của các chuyên gia tài chính kế toán như hợp tác qua mạng, phân tích dữ liệu, quản lý và giám sát sự tham 

gia chủ động của các đối tác thông qua sự lan tỏa của mạng xã hội. 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Các chuyên gia tài chính kế toán nắm giữ các vai trò quản trị doanh nghiệp cần trang bị những kỹ năng mới phù hợp với 

nhu cầu đang thay đổi. Danh mục 10 năng lực quan trọng nhất trong quản trị như sau:

1. Quản trị doanh nghiệp

2. Quản trị rủi ro

3. Đạo đức nghề nghiệp và doanh nghiệp

4. Hiểu biết và ứng dụng công nghệ

5. Giao tiếp

6. Hiểu biết về chức năng, vận hành Ban giám đốc và các hội đồng ủy ban thành viên

7. Hoài nghi  nghề nghiệp và kỹ năng tư duy

8. Quản lý nội bộ, rà soát và tuân thủ  

9. Tầm nhìn quốc tế

10.Tầm nhìn dài hạn và tổng thể

Các chuyên gia tài chính kế toán sẽ cần hiểu biết rõ về quản trị doanh nghiệp hiệu quả như thế nào ở tầm vĩ mô cũng như 

tầm doanh nghiệp. Họ cần bắt kịp với sự phát triển và áp dụng các thông lệ tốt nhất.

Năng lực chuyên môn nghề nghiệp và đạo đức doanh nghiệp cũng rất cần thiết. Ngoài ra, khi thế giới công nghệ cao càng 

phát triển, chuyên gia tài chính kế toán càng cần thấu hiểu và biết áp dụng công nghệ khi thực hiện các vai trò quản trị 

doanh nghiệp.

Những năng lực khác quan trọng trong vòng 5-10 năm tới bao gồm khả năng giao tiếp (giúp các chuyên gia tài chính kế 

toán quản lý các mối quan hệ và cân bằng giữa các lợi ích đối lập), tính hoài nghi nghề nghiệp, tư duy và có tầm nhìn mang 

tính toàn cầu, tổng thể và dài hạn. Các chuyên gia tài chính kế toán nắm giữ vai trò quản trị doanh nghiệp, rủi ro và đạo 

đức cũng cần có khả năng tạo lập duy trì và rà soát  các hệ thống quản lý nội bộ về rủi ro tài chính và phi tài chính và viết 

báo cáo, cũng như hiểu rõ vai trò của Ban giám đốc và hội đồng, ủy ban thành viên.

Ngoài 10 năng lực hàng đầu nêu trên, các chuyên gia tài chính kế toán nắm giữ vai trò quản trị doanh nghiệp cần phát triển 

trong 10 năm tới gồm khả năng phân hạng ưu tiên, đơn giản hóa các vấn đề phức tạp, có tầm nhìn tương lai, kỹ năng 

thuyết trình và tương tác với các bên liên quan, kỹ năng và kiến thức về pháp lý cũng như sự tự tin đương đầu với thách 

thức.
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Khi về đến nơi thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. Trước khi 

chết, nó căm phẫn nói với vị tăng nhân rằng: “Thì ra lòng 

người hiểm ác đến thế, lần đầu khi xuống núi, mọi người 

đều lễ bái lạy ta. Nhưng hôm nay họ lại ra tay tàn độc với 

ta”, nói xong liền tắt thở.

Vị tăng nhân thở dài một tiếng: “Thật đúng là một con lừa 

ngu ngốc! Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy chính là bức 

tượng Phật được ngươi cõng trên lưng mà thôi”.

Đức Phật đã từng dạy: “Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, 

người khác có thể dối bạn nhất thời nhưng nó lại gạt bạn 

suốt đời”. 

Điều bất hạnh lớn nhất trong đời người, chính là sống cả 

một đời mà không nhận thức được bản thân mình. Đôi khi 

chúng ta là chính mình, nhưng cũng có những lúc ta đánh 

mất bản thân. Có những lúc để nhận thức được bản thân 

còn khó hơn cả việc nhận thức được thế giới xung quanh. 

Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng khi soi gương, 

có ai từng hỏi bản thân mình một câu rằng: “Bạn đã nhận 

thức được chính mình chưa?”.
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