
 
  
  

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được thành lập ngày 15/4/2005, đã được Chính phủ và Bộ Tài chính 
giao trách nhiệm bồi dưỡng kiến thức cho kiểm toán viên, kiểm toán viên (KTV) hành nghề; soạn thảo, cập nhật hệ thống 
chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; tham gia tổ chức thi và phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm 
toán theo Luật Kiểm toán độc lập và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Từ năm 2006, VACPA đã được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức (CNKT) hàng năm cho KTV hành 
nghề và từ tháng 03/2017 được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức CNKT cho kế toán viên đăng ký hành nghề.  

Với 12 năm kinh nghiệm, VACPA tổ chức thường xuyên hàng năm các khóa đào tạo CNKT cho KTV và kế toán viên đăng 
ký hành nghề tại Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng theo hình thức các lớp tập trung và các lớp chuyên đề; đặc biệt các lớp CNKT 
về đạo đức nghề nghiệp luôn có nội dung phong phú và gắn với thực tiễn hành nghề kế toán, kiểm toán.  

Với phương pháp tổ chức lớp học chuyên nghiệp, với đội ngũ giảng viên là lãnh đạo và chuyên gia của các cơ quan thuộc 
Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ Đầu tư, Vụ Hành chính - Sự nghiệp, Cục 
Tài chính doanh nghiệp, UBCKNN, Tổng cục Thuế…), các chuyên gia trong nước và quốc tế từ các tổ chức nghề nghiệp: Liên 
đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), Viện Kế toán công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW), Hội Kế toán viên công chứng Anh (ACCA), 
Hội Kế toán Công chứng Australia (CPA Australia), Hiệp hội kế toán quản trị Hoa Kỳ (IMA), Hiệp hội kế toán quản trị công 
chứng Anh Quốc (CIMA)… và các KTV hành nghề có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong nghề nghiệp kế 
toán, kiểm toán. Vì vậy đã có đông đảo học viên với đối tượng chủ yếu là KTV, kế toán viên đăng ký hành nghề của các công 
ty kiểm toán, trợ lý kiểm toán, các Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng thương mại, 
cán bộ UBCKNN, giảng viên các trường đại học… tham dự các lớp học CNKT do VACPA tổ chức. 

VACPA xin thông báo tới các công ty kiểm toán, công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, các Hội viên, các KTV và kế toán 
viên đăng ký hành nghề và người quan tâm Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức năm 2018 cho KTV, kế toán viên đăng ký 
hành nghề (từ 16/08/2017 đến 15/8/2018). 

 

    Văn phòng VACPA tại Hà Nội: 
 
              P304, Nhà Dự án, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội  
 
             024 3972 4334 (ext: 103) 
             
            trungtamdaotao@vacpa.org.vn 
 

        Văn phòng VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh 
   
                 P24, Lầu 1, Số 138, Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh 
 
                  028 3930 6435 (ext: 102) – Hotline: 0888 401 282 
             
                  hcmc@vacpa.org.vn 

 

 

Lớp số 01 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ  
          

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

21-22/09 26-27/09 

Thuế (4h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

 (4h) 
Cập nhật chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 
thất nghiệp đối với doanh nghiệp 

KT  (4h) 
Hợp nhất báo cáo tài chính (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 
25, Thông tư 202) 

KiT (4h) 
Những nội dung cơ bản của 10 chuẩn mực Việt Nam đợt 2 theo 
06 Thông tư số 65, 66, 67, 68, 69, 70 ngày 08/5/2016 của Bộ Tài 
chính về DV đảm bảo, DV liên quan & chuẩn mực ĐĐ nghề nghiệp 

KiT (4h) 
Kiểm toán báo cáo QTDAHT (theo VSA 1000 Hồ sơ kiểm toán 
mẫu báo cáo QTDAHT do VACPA ban hành năm 2016) 

 

Lớp số 02 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ  
          

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

19-20/10 25-26/10 

Thuế (8h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

KiT (4h) 
Kiểm toán BCTC theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (cập nhật 
các bổ sung, sửa đổi trong hồ sơ kiểm toán mẫu BCTC do VACPA 
ban hành tháng 12/2016) 

ĐĐ (4h) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

 

Lớp số 03 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ 

          

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

02-03/11 09-10/11 

Thuế (4h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

KiT (4h) 
Kiểm toán báo cáo QTDAHT (theo VSA 1000 Hồ sơ kiểm toán 
mẫu báo cáo QTDAHT do VACPA ban hành năm 2016) 

 (4h) Thẩm định giá doanh nghiệp 

KT (4h) Chuyển đổi BCTC được lập theo CM kế toán Việt Nam (VAS) 
sang BCTC được lập theo CM về lập và trình bày BCTC quốc tế 
(IFRS) 

      
Lớp số 04 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ  

          

Loại 
 chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

30/11 & 01/12 06-07/12 

Thuế (4h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

KiT (4h) 
Các sai sót phát hiện qua kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán 
và biện pháp khắc phục 

KiT (8h) 
Hiểu và áp dụng một số nội dung quan trọng trong kiểm toán 
BCTC (theo CM kiểm toán VN và tài liệu hướng dẫn áp dụng ISA 
khi kiểm toán khách hàng nhỏ do VACPA ban hành năm 2017) 

 

 
 
 
 
 
 

Lớp số 05 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ  

          

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

19-20/4 23-24/4 

Thuế (8h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

 (4h) 
Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh 
nghiệp có giao dịch liên kết (Công cụ chống chuyển giá mới) 

KT (4h) 
Luật kế toán năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
(Nghị định 174, Thông tư 292, Thông tư 296 và Thông tư 297, 
Thông tư 133…) 

 

Tháng 9, 10, 11,12 - 2017 

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC  

KẾ TOÁN VIÊN, KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ   

NĂM 2018    
 

Tháng 4 - 2018 



 

 

 

Lớp số 06 (3 ngày) - Giờ CNKT: 24 giờ (Lớp tập trung đợt 1) 

          

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

07-08-09/5 09-10-11/5 

Thuế (8h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

KiT (4h) 
Kiểm toán BCTC theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (cập 
nhật thay đổi Bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán 
BCTC được xây dựng năm 2017) 

ĐĐ (4h) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

 (4h) 

Luật số 69/2014/QH13 “Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 
tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp” và các văn bản 
hướng dẫn 

KiT (4h) 

Hiểu và áp dụng một số nội dung quan trọng trong kiểm toán 
BCTC (theo chuẩn mực kiểm toán VN và tài liệu hướng dẫn 
áp dụng ISA khi kiểm toán khách hàng nhỏ do VACPA ban 
hành năm 2017) 

 

Lớp số 07 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ  

          

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

15-16/5 15-16/5 

KiT (8h) 
Các bên liên quan, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ 
kế toán và khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp 
(VSA 550, 560, 570) 

 (4h) Thẩm định giá doanh nghiệp 

 (4h) Thẻ điểm cân bằng (BSC) 

  

Lớp số 08 (3 ngày) - Giờ CNKT: 24 giờ (Lớp tập trung đợt 2) 

          

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

21-22-23/5 23-24-25/5 

Thuế (4h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

ĐĐ (4h) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

KiT (4h) 

Kiểm toán Báo cáo QTDAHT (theo chuẩn mực kiểm toán 
1000 và Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của 
Bộ Tài chính Quy định về QTDAHT thuộc nguồn vốn nhà 
nước) 

KiT (4h) 

Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo chuẩn 
mực kiểm toán 1000 (hướng dẫn Bảng câu hỏi phục vụ KSCL 
dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được 
xây dựng năm 2017) 

KiT (4h) 
Mức trọng yếu và đánh giá sai sót phát hiện trong quá trình 
kiểm toán BCTC (VSA 320, 450) 

KiT (4h) 

Thực hiện soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ theo 
hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các vấn đề cần lưu 
ý khi lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện kiểm toán (VSA 
260,265, 300, 315, 330, 450) 

  
Lớp số 09 (3 ngày) - Giờ CNKT: 24 giờ  
(Lớp CNKT đợt 1 dành cho KTV có chứng chỉ KTV nước ngoài (giảng bằng Tiếng Anh) 

          

Loại 
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

(Không) 29-30-31/5 

Thuế (8h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

 (8h) Luật Dân sự, luật Thương mại 

KT,KiT (4h) 
Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 
(sau khi ban hành chính thức) 

ĐĐ (4h) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

 

 
Lớp số 10 (3 ngày) - Giờ CNKT: 24 giờ (Lớp tập trung đợt 3) 

          

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

30-31/5 & 01/6 05-06-07/6 

Thuế (4h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

 (4h) 
Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh 
nghiệp có giao dịch liên kết (Công cụ chống chuyển giá mới) 

KiT (8h) 
Kiểm toán báo cáo QTDAHT (theo VSA 1000 & Hồ sơ kiểm toán 
mẫu báo cáo QTDAHT do VACPA ban hành). 

ĐĐ (4h) 
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Rủi ro và 
chất lượng trong kiểm toán 

KiT (4h) Soát xét báo cáo tài chính (theo chuẩn mực 2400, 2410) 

 
Lớp số 11 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ  

      

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

07-08/6 12-13/6 

KT (4h) 
Thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu kế toán hiệu quả theo Luật kế 
toán thông qua xây dựng hệ thống thông tin kế toán 

Thuế (4h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

KiT (8h) 

Hiểu và áp dụng một số nội dung quan trọng trong kiểm toán 
BCTC (theo chuẩn mực kiểm toán VN và tài liệu hướng dẫn áp 
dụng ISA khi kiểm toán khách hàng nhỏ do VACPA ban hành 
năm 2017) 

          
Lớp số 11 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ  

      

Loại  
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

14-15/6 19-20/6 

KiT (4h) 

Những nội dung cơ bản của 10 chuẩn mực Việt Nam đợt 2 theo 
06 Thông tư số 65, 66, 67, 68, 69, 70 ngày 08/5/2016 của Bộ Tài 
chính về dịch vụ đảm bảo, dịch vụ liên quan và chuẩn mực đạo 
đức nghề nghiệp 

ĐĐ (4h) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

KT (8h) 
Cập nhật và giải đáp các vướng mắc kế toán thường gặp của 
Thông tư số 200, 202 

          

Lớp số 13 (5 ngày) - Tổ chức tại Đà Nẵng -  Giờ CNKT: 40 giờ 

          

Loại  
chuyên đề 

Đà Nẵng: 21-22-23/6 & 25-26/6 

 (4h) Mô hình doanh nghiệp tương lai – phát triển tất yếu 

 (4h) 

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 
Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán 
và thị trường chứng khoán 

ĐĐ (4h) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

Thuế (8h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

KiT (8h) 

Hiểu và áp dụng một số nội dung quan trọng trong kiểm toán 
BCTC (theo chuẩn mực kiểm toán VN và tài liệu hướng dẫn áp 
dụng ISA khi kiểm toán khách hàng nhỏ do VACPA ban hành 
năm 2017) 

KiT (4h) 
Kiểm toán BCTC theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (cập nhật 
thay đổi Bảng câu hỏi phục vụ KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC 
được xây dựng năm 2017) 

KT (8h) 
Cập nhật và giải đáp các vướng mắc kế toán thường gặp của 
Thông tư số 200, 202 

 

Tháng 6-2018 Tháng 5 - 2018 

 
 

Lớp số 15 (2 ngày)  - Giờ CNKT: 16 giờ  

          

Loại 
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

17-18/7 19-20/7 

Thuế (4h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế 

ĐĐ (4h) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

KiT (4h) 
Các vấn đề cần lưu ý trong Kiểm toán BCTC các tổ chức tín 
dụng (theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam); Đánh giá hệ 
thống KSNB của các tổ chức tín dụng (theo chuẩn mực 3000)  

KiT (4h) Hệ thống kiểm soát nội bộ theo VSA 315 và COSO 

         
 
 

Lớp số 16 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ  
(Lớp CNKT đợt 2 dành cho KTV có chứng chỉ KTV nước ngoài (giảng 
bằng Tiếng Anh) 

          

Loại 
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

(Không) 26-27/7 

KT,KiT (8h) Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về kế toán, kiểm toán 

KiT (4h) 
Kiểm toán nội bộ & Nghị định của Chính phủ quy định về kiểm 
toán nội bộ (sau khi ban hành chính thức) 

KiT (4h) Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro (VSA 315) 

 
 
 

Lớp số 17 (2 ngày)  - Giờ CNKT: 16 giờ  

          

Loại 
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

02-03/8 08-09/8 

KT (4h) 
Hợp nhất báo cáo tài chính (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 
số 25, Thông tư 202 và so sánh với IFRS 10) 

ĐĐ (4h) Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

KiT (4h) 
Tìm hiểu môi trường công nghệ thông tin của khách hàng kiểm 
toán (VSA 315, VSA 620) 

KiT (4h) Gian lận và Quản lý rủi ro gian lận (VSA 240, 450) 
         
 

 

Lớp số 14 (2 ngày) - Giờ CNKT: 16 giờ   

          

Loại 
chuyên đề 

Hà Nội Tp.HCM 

10-11/7  12-13/7 

KT (8h) 
Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo 
chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24, Quyết định 15/2006, Thông 
tư 244/2009 và Thông tư 200/2014) 

 (4h) 

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 
chúng; Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
chứng khoán và thị trường chứng khoán 

KiT (4h) 

Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo chuẩn 
mực kiểm toán 1000 (hướng dẫn Bảng câu hỏi phục vụ KSCL 
dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được 
xây dựng năm 2017) 

Kiểm toán nội bộ & Nghị định của Chính phủ quy định về kiểm 
toán nội bộ (sau khi ban hành chính thức) 

 

Tháng 7, 8 - 2018 


