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-  Hội viên VACPA và các doanh nghiệp kiểm toán hưởng 

ứng tích cực phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp kiểm toán”

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

hai

-   VACPA trở thành Hội viên chính thức của VCCI 

-  VACPA phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công 

Hội thảo giới thiệu và trao tặng sách “Hồ sơ kiểm toán 

mẫu - BCQTDAHT” tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

-  Lễ ký Biên bản hợp tác giữa VACPA – CPA AUSTRALIA 

giai đoạn 2017-2022

-  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện 

Ngân hàng và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

-  Chúc mừng 07 Hội viên tổ chức mới gia nhập VACPA

-  Chúc mừng Hội viên VACPA được nhận học bổng của 
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HỘI VIÊN VACPA VÀ CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN HƯỞNG ỨNG 
TÍCH CỰC PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN”

Ngày 07/11/2016, tại buổi “Lễ phát động xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp Việt Nam", Thủ tướng Chính phủ đã công bố Quyết 

định số 1846/QĐ-TTg lấy ngày 10-11 hằng năm là “Ngày Văn hóa 

Doanh nghiệp Việt Nam” và công bố “Cuộc vận động xây dựng văn 

hoá doanh nghiệp Việt Nam”. Đây là bước đánh dấu, khẳng định vai 

trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, của tuyên 

truyền xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam và trong toàn xã hội, góp phần tạo môi trường 

kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh 

doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh. 

Thay mặt BCH Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Chủ tịch VACPA đã ký công văn số 330-2017/VACPA ngày 

04/7/2017 chính thức phát động phong trào “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hoá doanh nghiệp kiểm toán” kêu gọi các 

Hội viên tổ chức, các công ty kiểm toán trên cả nước chủ động, tích cực cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hưởng ứng 

và tham gia xây dựng văn hoá doanh nghiệp bằng việc xây dựng kế hoạch hành động, cụ thể hóa những nội dung đăng ký thi 

đua phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp kiểm toán độc lập, đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể 

của từng đơn vị nhằm:

(1) Xây dựng, giữ gìn và làm sâu sắc hơn bản sắc văn hoá doanh nghiệp là nền tảng của sự phát triển và thành công của 

mỗi doanh nghiệp và người lao động;

(2) Đề cao tính tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán xuất phát từ các yêu cầu cơ bản của 

nghề nghiệp: sự tín nhiệm, tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ và sự tin cậy;

(3) Quan tâm đến an sinh, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Ngày 12/10/2017, Hiệp hội phát triền văn hoá doanh nghiệp Việt Nam đã ban hành “Quy chế tôn vinh doanh nghiệp văn 

hoá tiêu biểu” và “Bộ tiêu chí văn hoá doanh nghiệp” áp dụng cho các doanh nghiệp trên toàn quốc có thành tích xuất sắc 

trong xây dựng, thực hành văn hoá doanh nghiệp và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt 

Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động. Danh hiệu sẽ được tổ chức xét tặng và công bố 03 năm/lần vào dịp Ngày Văn hoá 

doanh nghiệp Việt Nam (10/11) theo các tiêu chí được quy định trong Bộ Tiêu chí văn hoá doanh nghiệp.

VACPA vui mừng thông báo, sau khi phong trào thi đua “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hoá doanh nghiệp kiểm 

toán” được phát động, đến ngày 31/12/2017 đã có 51 Hội viên tổ chức tham gia phong trào . VACPA xin nhiệt liệt hoan nghênh 

và đánh giá cao các công ty đã chính thức tham gia phong trào và đây là một trong các tiền đề làm cơ sở giúp VACPA trình xét 

tặng danh hiệu “Doanh nghiệp văn hoá tiêu biểu” định kỳ 3 năm/lần, ngoài việc hàng năm, định kỳ được xét khen thưởng cấp 

Hội và cấp Bộ Tài chính. Vì mục tiêu “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, một lần nữa,VACPA kêu gọi các Hội viên tổ 

chức, các công ty kiểm toán tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào thi đua để “Văn hóa doanh nghiệp kiểm toán” luôn là 

những bông hoa đẹp của ngàn hoa “Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

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 thứ hai cho 18 Hội viên cao cấp vào ngày 24/11/2017 tại 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, các 

Hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế, các Uỷ viên BCH và đại diện 

các Hội viên tổ chức của VACPA…

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phạm Sỹ Danh Chủ tịch VACPA cho biết, 

trong suốt thời gian qua, 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”. Kết quả hoạt động của VACPA 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 và 

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

Sau hơn 12 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, số hội viên của VACPA lên tới trên 1.800 hội viên cá nhân và 117 hội viên tổ chức 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.

VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI:

Tầng 2 & 3, Nhà Dự án, 

Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Tel: +84-24 39724334   

Fax: +84-243 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: +84-28 39306435    

Fax: +84-28 39306442

Email: hcmc@vacpa.org.vn

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

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 doanh nghiệp kiểm toán và đóng góp vào sự phát triển của 

nghề Kiểm toán độc lập trong suốt 26 năm qua (1999 -2017).

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA phát biểu tại buổi lễ

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Tổng Thư ký VCCI phát biểu tại buổi lễ

VACPA trở thành Hội viên chính thức của VCCI 

Ngày 24/11/2017, tại buổi “Lễ vinh danh hội viên cao cấp, 

chào mừng hội viên VACPA mới năm 2017”, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao Giấy 

Chứng nhận VACPA trở thành Hội viên chính thức của 

VCCI - một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng 

đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp 

hội doanh nghiệp ở Việt Nam; một tổ chức quốc gia hoạt 

động nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các 

doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc 

đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học 

- công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình 

đẳng và cùng có lợi. VACPA với tư cách là Tổ chức nghề 

nghiệp của các Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm 

toán sẽ phấn đấu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách 

nhiệm của một Hội viên chính thức theo phương châm 

hoạt động của VCCI.

VACPA nhận giấy chứng nhận Hội viên tổ chức của VCCI

Trên cơ sở hợp tác lâu dài giữa Viện Kế toán Công 

Chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW) và 

VACPA; nhằm hỗ trợ hội viên VACPA có cơ hội đạt chứng 

chỉ nghề nghiệp kế toán kiểm toán quốc tế, trang bị cho 

bản thân có sự nghiệp tốt nhất, ICAEW đã trao tặng 06

Chúc mừng Hội viên VACPA được nhận học bổng 

của Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc Anh 

và xứ Wales (ICAEW) năm 2017

HỘI VIÊN VACPA�
TÍCH CỰC THAM GIA PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỂ "VĂN HÓA DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN" 
LÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP CỦA NGÀN HOA "VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”



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, sự đóng góp hiệu quả của VACPA không chỉ đối với các 

doanh nghiệp kiểm toán và còn với cơ quan quản lý Nhà nước; 

đồng thời, chúc mừng 18 Hội viên cao cấp được vinh danh năm 

2017. Ông Chính mong muốn, trong thời gian tới, VACPA cùng 

các doanh nghiệp 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.

VACPA tin tưởng rằng, với đội ngũ Hội viên ngày càng gia tăng về 

chất lượng cũng như số lượng, 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 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. Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới, đạt được nhiều thành 

công hơn nữa, đóng góp tích cực và hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà.

Tiếp theo sự thành công của Biên bản hợp tác giữa Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Kế toán công 

chứng Úc (CPA Australia) được ký lần đầu năm 2006, gia hạn lần thứ 2 vào năm 2012, sau 12 năm hợp tác và phát triển, hai 

bên nhận thấy sự quan trọng của việc hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, ngày 31/10/2017 tại Tp. Hà Nội lễ ký Biên bản hợp tác 

giữa hai Hội nghề nghiệp (2017-2022) đã diễn ra trong không khí trang trọng. 

Buổi lễ đã có sự tham dự đại diện của Ông Vũ Đức Chính – Vụ trưởng Vụ CĐKT & KT, Bộ Tài chính, đại diện Kiểm toán Nhà 

nước (SAV), Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch, PGS.TS Trần Văn Tá – Chủ tịch danh dự và các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp 

hành VACPA, Bà Kerry Mayne Giám đốc Toàn cầu phụ trách Chiến lược Phát triển Hội viên & Hoạt động Hợp tác với Khối các 

Tổ chức Công, CPA Australia, các Hội Nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán trong nước như Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 

(VAA), Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), đại diện các công ty và tổ chức đối tác của CPA Australia như các công ty kiểm toán 

– kế toán trong và ngoài nước, các ngân hàng, các trường đại học trọng điểm và hàng trăm hội viên chính thức và hội viên cao 

cấp hiện tại và mới của CPA  Australia tại Việt Nam.

Các Hội viên được Vinh danh Hội viên cao cấp năm 2017 Các Hội viên tổ chức của VACPA kết nạp năm 2017

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Lễ ký Biên bản hợp tác giữa VACPA - CPA AUSTRALIA giai đoạn 2017 - 2022

Qua 12 năm hợp tác, đồng hành cùng phát triển, VACPA và CPA Australia đã đạt được một số kết quả hợp tác quan 

trọng, luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả thông qua các hoạt động đào tạo và nâng cao kiến thức cho hội viên, hỗ 

trợ xây dựng Luật kiểm toán độc lập, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, phát triển hội viên, tuyên truyền quảng bá nghề 

nghiệp, giao lưu với các trường đại học và tham gia tài trợ các hoạt động thể thao…

Thỏa thuận hợp tác giữa VACPA và CPA AUSTRALIA sẽ có giá trị trong 5 năm tới và là cơ sở cho các hoạt động liên quan đến 

việc hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghề nghiệp trong nước và quốc tế. Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp tác về 

cách thức tổ chức, điều hành hội, quản lý hội viên cũng như các biện pháp quản lý ngành kế toán, kiểm toán nói chung và hội 

viên nói riêng, cùng nhau hỗ trợ trong các hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh hai Hội nghề nghiệp đến cộng đồng, 

hướng đến sự thừa nhận của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Vũ Đức Chính
Vụ trưởng Vụ Chế độ KT & KiT, BTC phát biểu tại buổi lễ

suất học bổng năm 2017 và 06 Hội viên VACPA xuất sắc 

đủ điều kiện đã chính thức được nhận học bổng này, 

gồm:

1) Bà  Võ Thị Thu – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

Thuế  ATAX 

2) Bà Nguyễn Thị Bích Lý– Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn Thuế  ATAX

  

  3) Ông Phan Hoài Nam–  Công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn RSM Việt Nam

  

4) Ông Nguyễn Văn Tài –  Công ty TNHH Kiểm toán Tư 

vấn Đất Việt

5) Bà Đỗ Thủy Tiên – Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ

6) Bà Hoàng Thị Nga – Hội Kiểm toán viên hành nghề 

Việt Nam

 

Một lần nữa, VACPA xin chúc mừng 06 Hội viên trên và 

mong các Hội viên cố gắng hoàn thành chương trình học 

và có nhiều đóng góp trong hoạt động nghề nghiệp của 

hai Hội trong thời gian tới.

Dành cho Hội viên VACPA! Cơ hội sở hữu bằng 

nghề nghiệp danh giá CIMA 

Ngày nay, Kế toán quản trị đóng vai trò quan trọng trong 

việc ra quyết định trong doanh nghiệp thông qua việc 

phân tích các thông tin tài chính. Kinh tế thị trường phát 

triển đòi hỏi giám đốc điều hành, giám đốc tài chính và 

chuyên gia kế toán quản trị có kiến thức chuyên sâu về kế 

toán quản trị. Nắm bắt được nhu cầu đó, chương trình 

CIMA mang đến cho người học kỹ năng phân tích các 

thông tin tài chính để ra quyết định chính xác và hiệu quả 

cho doanh nghiệp.

CIMA – Bằng nghề nghiệp chuyên nghiệp được công 

nhận rộng rãi trên toàn cầu. Hội viên CIMA có thể tự tin 

làm việc ở Việt Nam và trên toàn thế giới. CIMA mang lại 

cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong các lĩnh 

vực như sản xuất, thương mại, tư vấn quản trị, ngân 

hàng… Rất nhiều hội viên CIMA làm việc trong các tổ 

chức danh tiếng với thu nhập và địa vị cao.

Hiệp hội Kế toán quản trị Công chứng Anh Quốc (CIMA) 

đã liên kết với Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam 

(VACPA) nhằm tạo thêm cơ hội cho anh chị hội viên 

VACPA có thể hoàn thành bằng nghề nghiệp danh giá 

CIMA trong thời gian ngắn nhất (chỉ cần học và thi 4 môn : 

E3: Quản trị chiến lược, F3: Chiến lược tài chính, P3: 

Quản trị rủi ro, SCS: Bài tập tình huống cấp độ chiến 

lược).

Anh/Chị hội viên VACPA quan tâm đến chương trình học, 

xin tham khảo chi tiết tại  website của VACPA: 

www.vacpa.org.vn.

CÂU HỎI KỲ NÀY:  

Câu hỏi:  “Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” 
hàng năm là ngày tháng nào ?

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

lời chính xác và gửi về sớm nhất cho 

banhoivien@vacpa.org.vn. 

ĐÁP ÁN KỲ TRƯỚC

Theo Điều 4 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 

13/03/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Kiểm toán độc lập quy định Hội Kiểm 

toán viên hành nghề Việt Nam có các chức năng:

1. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán là tổ chức xã hội 

nghề nghiệp của các kiểm toán viên, kiểm toán viên hành 

nghề, doanh nghiệp kiểm toán trong cả nước.

2. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán được:

a) Bồi dưỡng kiến thức cho kiểm toán viên, kiểm toán 

viên hành nghề;

b) Thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ 

thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống 

chuẩn mực kiểm toán quốc tế theo quy trình xây dựng, 

ban hành và công bố Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, 

trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

c) Tham gia tổ chức thi kiểm toán viên;

d) Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA, đã phát biểu tại sự kiện “Qua 12 năm hợp tác, đồng hành cùng phát triển, VACPA và 

CPA Australia đã đạt được một số kết quả hợp tác quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành kiểm toán 

độc lập nói chung tại Việt Nam và VACPA nói riêng. Đặc biệt khi CPA Australia đang chuẩn bị đánh dấu năm thứ 10 có mặt tại 

Việt Nam, sự đóng góp và hợp tác của CPA Australia là rất đáng ghi nhận cũng như danh hiệu CPA Australia đã gắn liền với 

lãnh đạo doanh nghiệp chiến lược và được trọng dụng trên toàn thế giới cũng như ở thị trường Việt Nam”.  

Với kinh nghiệm hơn 130 năm phát triển, CPA Australia có rất nhiều kinh nghiệm và chuyên gia uy tín hàng đầu trên thế giới có 

thể chia sẻ và hỗ trợ cho ngành kế toán, kiểm toán, tài chính Việt Nam. CPA Australia đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và sự 

hỗ trợ của VACPA trong việc phát triển ngành nghề kế toán, kiểm toán và dịch vụ tài chính nói chung và CPA Australia Việt 

Nam nói riêng.

Đây là một dấu mốc quan trọng và là nền tảng để VACPA và CPA Australia thắt chặt mối quan hệ hợp tác, và hơn hết là tiến 

gần hơn đến sự thừa nhận chất lượng và bằng cấp nghề nghiệp giữa các kiểm toán viên Việt Nam và quốc tế. Điều đó thật sự 

là thiết thực trong bối cảnh kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay.

VACPA phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội thảo giới thiệu 
và trao tặng sách “Hồ sơ kiểm toán mẫu - BCQTDAHT” tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Với vai trò, trách nhiệm của một hội nghề nghiệp chuyên ngành và 

mong muốn sớm chuẩn hóa loại hình dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết 

toán dự án hoàn thành để giúp cho các KTV và DNKiT có nhiều thuận 

lợi nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp, Hội Kiểm toán viên 

hành nghề Việt Nam (VACPA) sau nhiều tháng chủ trì, cùng phối hợp 

với các chuyên gia từ Bộ Tài chính và các doanh nghiệp kiểm toán tập 

trung nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh, ngày 15/11/2016 VACPA 

đã công bố “Hồ sơ kiểm toán mẫu - Kiểm toán Báo cáo quyết toán 

dự án hoàn thành” (HSKTM-KTBCQTDAHT) để hướng dẫn thực 

hiện Chuẩn mực kiểm toán 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. 



Mỗi cá nhân nên học cách hạnh phúc với những gì mình 

có thay vì luôn nhìn vào những thứ mình thiếu. Xung 

quanh ta luôn có những người có ít hoặc nhiều hơn 

những gì ta đang sở hữu. Ít người hiểu được rằng: 

"Người hài lòng với những gì mình có là người hạnh phúc 

nhất trên đời".

Nguồn: Sưu tầm

"Công và quạ, con nào đẹp hơn?" và câu trả lời 

khiến nhiều người trong chúng ta tỉnh ngộ! 

Công và quạ, con nào đẹp hơn? Câu trả lời có trong 

câu chuyện dưới đây có thể sẽ mang đến cho nhiều 

người trong chúng ta một sự gợi mở đáng suy ngẫm 

về cuộc sống.

Một con quạ nọ sống trong rừng và hoàn toàn hài lòng với 

cuộc sống của nó cho đến một ngày, khi trông thấy một 

con thiên nga. "Con vật này thật là trắng", con quạ nghĩ 

bụng.

"Còn mình thì quá đen. Con thiên nga này ắt hẳn là loài 

hạnh phúc nhất trên đời", quạ ngẫm một lúc lâu.

Lạ thay, khi quạ nói điều này với thiên nga, lại nhận được 

lời đáp đầy bất ngờ. "Thực lòng mà nói, tôi cũng nghĩ 

mình hạnh phúc nhất thế gian cho đến khi nhìn thấy một 

con vẹt. Bộ lông của nó có hai màu. Tôi tự nhủ vẹt hẳn là 

loài đẹp nhất".

Quạ thấy thế liền tới tìm vẹt để hỏi chuyện. Con vẹt giải 

thích: "Tôi cũng sống rất hạnh phúc cho đến khi gặp một 

con công. Tôi chỉ có hai màu lông, còn nó sở hữu bộ lông 

sặc sỡ sắc màu".

Lần này, quạ quyết tâm vào trong vườn thú gặp công. Khi 

đến nơi, quạ thấy hàng trăm người xúm lại để chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp của con công. Một lúc sau, khi đám đông 

vãn dần, quạ tìm cách tiếp cận công.

"Công yêu quý, bạn thật là đẹp. Mỗi ngày có hàng nghìn 

người đến để được trông thấy bạn. Còn khi thấy tôi, họ lập 

tức xua đuổi. Tôi nghĩ bạn là con chim hạnh phúc nhất 

trên đời".

Công lập tức đáp lời: "Tôi tự thấy mình là con chim xinh 

đẹp và hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng cũng chính vì vẻ 

đẹp ấy mà tôi bị mắc kẹt trong vườn thú này.

Tôi nhìn quanh và nghĩ quạ là loài duy nhất không bị giam 

hãm trong lồng. Vì vậy, suốt thời gian qua, tôi chỉ ước 

mình là anh để có thể vui vẻ đi lang thang khắp nơi".

Câu chuyện trên của quạ, thiên nga, vẹt và công cũng 

chứa đựng vấn đề của con người.

Chúng ta không ngừng mong muốn có được những nét 

đẹp của người khác mà không hay biết rằng so sánh chỉ 

làm bản thân mệt mỏi. Chính điều này tạo nên một vòng 

luẩn quẩn bất hạnh.

Trong phần khai mạc hội thảo, Chủ tịch VACPA đã nhấn mạnh để 

hoàn thành HSKTM-KTBCQTDAHT, VACPA đã nỗ lực thu thập Hồ sơ 

kiểm toán BCQTDAHT từ các DNKiT có kinh nghiệm; Thành lập Tổ 

xây dựng Hồ sơ kiểm toán mẫu BCQTDAHT; Tổ chức nhiều buổi thảo 

luận; xin ý kiến Bộ Tài chính; Tổ chức hội thảo lấy ý kiến trực tiếp từ 

các DNKiT... nhằm khắc phục một tình hình thực tế những năm vừa 

qua đó là mỗi DNKiT đều tự xây dựng cho mình một bộ hồ sơ kiểm 

toán để thực hiện hoạt động kiểm toán BCQTDAHT theo Hệ thống 

chuẩn mực kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành, đã dẫn đến quy mô 

và chất lượng hồ sơ kiểm toán BCQTDAHT của các DNKiT hiện nay 

còn khác nhau. Quan trọng hơn, đó là HSKTM-KTBCQTDAHT nhằm 

đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán, các 

quy định pháp lý có liên quan, đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động 

kiểm toán BCQTDAHT tại Việt Nam, từ đó góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT và tăng 

cường sự tuân thủ các yêu cầu của CMKiT trong bối cảnh đất nước ta đang phát triển và hội nhập, môi trường đầu tư đang 

ngày càng thực sự hấp dẫn và luôn diễn ra sôi động, thu hút nhiều nguồn lực và các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong 

nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đại diện Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán đã phát biểu đánh giá cao các hoạt động của VACPA trong thời gian qua cho sự 

nghiệp phát triển ngành kế toán, kiểm toán độc lập và khẳng định Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực 

các hoạt động của VACPA trong thời gian tới. Về hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT, Lãnh đạo Vụ Chế 

độ Kế toán & Kiểm toán coi đây tài liệu hướng dẫn quan trọng để giúp các doanh nghiệp kiểm toán đảm bảo tuân thủ chuẩn 

mực kiểm toán, từ đó góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam.

Là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý đầu tư, chủ trì xây dựng 

các cơ chế chính sách liên quan đến quyết toán vốn dự án hoàn 

thành. Đại diện lãnh đạo Vụ Đầu tư đã đánh giá cao việc VACPA triển 

khai và ban hành hồ sơ kiểm toán mẫu này và cho rằng tài liệu này sẽ 

giúp doanh nghiệp kiểm toán có được những hướng dẫn quan trọng 

trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT, đồng thời hỗ 

trợ cho công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của cơ quan 

quản lý Nhà nước.

Tại hội thảo, VACPA đã phối hợp với Bộ Tài chính trao tặng cuốn sách 

“Hồ sơ kiểm toán mẫu – BCQTDAHT” cho các Bộ ngành, các Tập 

đoàn, Tổng Công ty nhà nước, các thành viên của Tổ Xây dựng 

HSKTM – BCDAQTHT, các Trường Đại học và các Hội viên tổ chức là các doanh nghiệp kiểm toán trên cả nước.

Sau khi trao tặng sách, bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch VACPA đã 

trình bày giới thiệu tổng quan về Hồ sơ kiểm toán mẫu, về mục đích 

của Hồ sơ kiểm toán mẫu BCQTDAHT là nhằm hướng dẫn thực 

hiện chuẩn mực kiểm toán (CMKiT) số 1000 và các CMKiT có liên 

quan, từ đó góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm 

toán BCQTDAHT và tăng cường sự tuân thủ các yêu cầu của 

CMKiT, đồng thời làm cơ sở cho việc đào tạo, cập nhật kiến thức và 

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

và VACPA. Tuy nhiên, Hồ sơ kiểm toán mẫu 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. Do đó, 

doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên phải sử dụng xét đoán 

chuyên môn trong từng hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng dịch vụ. Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán 

BCQTDAHT các chủ đầu tư (là đơn vị được kiểm toán) và các cơ quan thẩm tra phê duyệt BCQTDAHT (là đơn vị sử dụng kết 

quả kiểm toán) phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định và hướng dẫn của các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có liên 

quan để thực hiện trách nhiệm của mình và phối hợp công việc với doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên, cũng như xử lý 

các mối quan hệ liên quan đến thông tin đã được kiểm toán.

Sau phần trao tặng và giới thiệu về HSKTM - BCDAQTHT, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính đã chủ trì trao đổi, giải đáp các vướng mắc 

và ghi nhận các ý kiến tham gia của các đại biểu về Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán quyết toán dự án hoàn 

thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Các đại biểu tham dự đã phát biểu sôi nổi và trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến quy định bắt 

buộc kiểm toán BCQTDAHT, việc quy đổi vốn đầu tư, xác định giá phí kiểm toán khi có sự tham gia của cơ quan Kiểm toán 

Nhà nước, yêu cầu kiểm toán độc lập khi cơ quan Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện một phần công việc... Ngoài ra, một số 

đại biểu cũng trao đổi về chất lượng dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT và việc hiểu, sử dụng báo cáo kiểm toán độc lập trong quá 

trình thẩm tra phê duyệt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đa số các câu hỏi đã được đại diện Bộ Tài chính trả lời 

trực tiếp tại hội thảo, ngoài ra do thời gian có hạn, một số câu hỏi được gửi lên sẽ được các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nghiên 

cứu, trả lời qua văn bản, email, điện thoại…

Ông Vũ Đức Chính
Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, 
Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA phát biểu tại Hội thảo

Ông Lê Tuấn Anh
Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã được các đại biểu tham dự đánh giá cao về mục đích và nội dung và đã thành công tốt đẹp. Đây là một 

trong những hoạt động chuyên môn trọng tâm của VACPA năm 2017 với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng 

dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Trong thời gian tới VACPA sẽ tiếp tục phối hợp với Vụ Đầu tư, 

Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán và các bên liên quan tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức, các buổi hội thảo cũng 

như các hoạt động chuyên môn khác để giải đáp vướng mắc cũng như hướng dẫn cho doanh nghiệp kiểm toán, kiểm 

toán viên và người quan tâm việc thực hiện kiểm toán BCQTDAHT hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực và 

các quy định pháp lý có liên quan.  

Trong các ngày 06/9/2017 tại Hà Nội và 08/9/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh, VACPA đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội 

thảo giới thiệu và trao tặng sách “Hồ sơ kiểm toán mẫu - Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” 

(HSKTM-KTBCQTDAHT) dưới sự chủ trì của đại diện Bộ Tài chính (Lãnh đạo Vụ Đầu tư và Vụ Chế độ kế toán & Kiểm 

toán) và lãnh đạo VACPA.  

Hội thảo đã đón tiếp hơn 400 đại biểu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, các Tập đoàn, Tổng 

Công ty nhà nước là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước; đại diện phòng Đầu tư các Sở Tài chính của 63 tỉnh thành là 

cơ quan thẩm tra phê duyệt BCQTDAHT của các dự án, cơ quan Kiểm toán Nhà nước, giảng viên các trường đại học có 

chuyên ngành đào tạo về kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán có cung cấp dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT và các thành viên Tổ 

xây dựng Hồ sơ kiểm toán mẫu BCQTDAHT. Các đơn vị tham dự hội thảo chủ yếu là các bên liên quan, có vai trò quan trọng 

trong việc phối hợp thực hiện và sử dụng kết quả kiểm toán BCQTDAHT.

Hội viên may mắn nhận quà là:

- Trương Thị Thu Hiền hiện đang công tác tại  Chi 

nhánh Công ty TNHH Tri Thức Việt tại Hà Nội.

-  Nguyễn Thành Luân hiện đang công tác tại  Công ty 

Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Lễ ký Kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện Ngân hàng 
và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Ngày 10/10/2017, tại  Học viện Ngân hàng đã diễn ra Lễ ký kết thỏa 

thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện Ngân hàng (HVNH) và Hội 

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Tham dự buổi lễ, về 

phía HVNH có TS. Bùi Tín Nghị – Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Văn 

Luyện; PGS.TS. Đỗ Thị Kim Hảo – Phó Giám đốc Học viện; đại diện 

Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm tại Trụ sở Học viện. Về 

phía VACPA có ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA; PGS.TS. Trần 

Văn Tá – Chủ tịch danh dự VACPA; ThS. Võ Hùng Tiến – Phó Chủ tịch 

VACPA, TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn A&C cùng các ủy viên 

Ban chấp hành VACPA.

Thực hiện kế hoạch mở rộng quan hệ hợp tác và phối hợp chặt chẽ 

với các trường đại học trong cả nước, VACPA đã chính thức ký kết 

Biên bản hợp tác với trường HVNH nhằm triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về kiểm toán và các chương trình đào tạo 

kiến thức kế toán, kiểm toán, để đóng góp vào nguồn nhân sự trong tương lai của lĩnh vực tài chính nói chung và nghề nghiệp 

kế toán, kiểm toán nói riêng. Do đó, sự kiện ký kết Biên bản hợp tác giữa VACPA và trường Học viện Ngân hàng là hết sức cần 

thiết, đây sẽ là khuôn khổ cho hai bên phát huy thế mạnh trong các hoạt động của mình.

Ông Phạm Sỹ Danh-Chủ tịch VACPA cũng mong rằng, HVNH và VACPA sẽ trở thành những đối tác tin cậy, hợp tác thành 

công và mở ra các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán- Kiểm toán.



Hội viên VACPA

Chúc mừng 07 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 và Tư vấn TAC (www.tac-audit.com.vn)

2. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán,Thuế - Kiểm toán COM.PT (www.compt.com.vn)

3. Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán tư vấn Hà Nội (www.kiemtoandinhgiahvac.com)

4. Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương (www.damc.vn)

5. Công ty TNHH Kiểm toán AVICO (www.kiemtoanavico.com)

6. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin (www.vcpa.com.vn)

7. Công ty TNHH  Kiểm toán Es-Glocal

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng  đến các hội viên tổ chức nêu trên.

Deloitte Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp đạt “Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam” 

Vừa qua, tại “Lễ Công bố Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2017”, Deloitte Việt Nam đã được xếp 

hạng “Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam” nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ lần thứ 2 liên tiếp từ 

năm 2016 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.

Bảng xếp hạng do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

(MOLISA), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước (SSC) thực hiện.

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 chỉ số phản ánh sâu sát 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.

Sau quá trình đánh giá công phu, nghiêm túc, Hội đồng đánh giá, xếp hạng đã lựa chọn được 100 doanh nghiệp có hoạt động và chiến lược phát triển bền vững bài bản nhất năm 2017. Trong đó, 

Deloitte Việt Nam thuộc Top 10 Doanh nghiệp Bền vững xuất sắc nhất nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ.

Nhân dịp này, Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Deloitte Việt Nam, chia sẻ: “Trong thời gian tới, chúng tôi cam kết đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, với 

nỗ lực để kiến tạo thêm các giá trị bền vững tới các bên liên quan như các khách hàng và đối tác, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường kinh doanh,…. Đó là giá  trị cốt lõi của 

Deloitte Việt Nam trong hơn 26 năm phát triển và của Deloitte Toàn cầu – hãng Tư vấn và Kiểm toán hàng đầu thế giới có lịch sử phát triển gần 180 năm“.

Trích nguồn: www.deloitte.com

Bà Nguyễn Hải Hưng - Giám đốc Điều hành của Deloitte Việt Nam 

đại diện Công ty nhận “Chứng nhận Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2017”. 

Top 10 trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, TS. Bùi Tín Nghị- Giám đốc HVNH đã đánh giá cao những đóng góp của VACPA trong việc duy trì 

phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, góp phần công khai minh bạch thông tin 

kinh tế, tài chính của doanh nghiệp cũng như các tổ chức được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

 

Thỏa thuận hợp tác giữa HVNH và VACPA tập trung vào các hoạt động như: cung cấp thông tin, phối hợp nghiên cứu khoa 

học trong lĩnh vực Kiểm toán-Kế toán, phát triển và khai thác các mô hình đào tạo kết hợp với kiểm toán thực hành theo 

chương trình Kiểm toán mẫu cho sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán…phát triển các hoạt động tư vấn, đào 

tạo cho các doanh nghiệpkiểm toán, hỗ trợ sinh viên HVNH tiếp cận các doanh nghiệp kiểm toán, hỗ trợ việc trao đổi sinh viên 

với các quốc gia trong khu vực theo thỏa thuận giữa VACPA và các Hội nghề nghiệp quốc tế…

 

Buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đã diễn ra thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng ghi nhớ sự hợp tác giữa hai bên, cũng 

như để thúc đẩy các hoạt động liên quan vì lợi ích chung của hai bên trong thời gian tới.

VACO - HÀNH TRÌNH MỘT THẬP KỶ PHÁT TRIỂN 2007 - 2017

Một thập kỷ phát triển 2007-2017, VACO đã không ngừng tăng trưởng toàn diện và mạnh mẽ về qui mô thị trường, đa dạng hóa các dịch vụ, 

số lượng và chất lượng đội ngũ nhân viên, số lượng khách hàng và doanh thu.

Từ ngày 23 đến ngày 25/11/2017, VACO đã tổ chức kỷ niệm “VACO – HÀNH TRÌNH MỘT THẬP KỶ PHÁT TRIỂN 2007 - 2017” tại Senera 

Resort, Kim Bôi, Hòa Bình với sự tham gia của toàn thể cán bộ nhân viên bốn văn phòng: VACO Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng , Đồng Nai 

và các thành viên Ban cố vấn cùng các Quý vị khách mời, đặc biệt có Đài truyền hình Trung ương VTV1 tới dự và đưa tin.

Tại Hội nghị, Bà Hà Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đánh giá: Dấu ấn và hình ảnh mới của VACO với tốc độ 

tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và toàn diện trong mười năm qua là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo và 

nhân viên trẻ đầy tâm huyết và tài năng, với truyền thống đoàn kết và chia sẻ cao, cùng đồng lòng theo định hướng chiến lược phát triển 

của VACO, cùng sự trợ giúp và tư vấn của Ban cố vấn, là những người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghề nghiệp kế toán, kiểm 

toán, quản trị rủi ro doanh nghiệp. Tập thể Nhân viên và Ban lãnh đạo VACO thực sự tự hào về sự lớn mạnh của VACO, sự lớn mạnh đó đã 

có những đóng góp chung vào sự phát triển ngành nghề kiểm toán độc lập của Việt Nam trong một thập kỷ qua.

Nguồn: www.vaco.com.vn

PARKER RANDALL VIỆT NAM VINH DỰ ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG “RISING FIRM 2017”

Tháng 10/2017 vừa qua tại Hội nghị thường niên toàn cầu Parker Randall International - AGM 2017, Parker Randall Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng “Rising Firm 2017” dựa 

trên thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân viên và chất lượng phục vụ khách hàng.

Giải thưởng “Rising Firm 2017” do Hội nghị thường niên toàn cầu Parker Randall International tổ chức tại thành phố Milan, nước Ý 

và trở thành sự kiện được mong đợi hàng năm đối với tất cả các thành viên hãng kiểm toán Parker Randall trên toàn thế giới. Đây là 

hoạt động nhằm ghi nhận sự nỗ lực của công ty thành viên có hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực phát triển của hãng cũng như 

khẳng định thương hiệu Parker Randall trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng đa quốc gia.

Giải thưởng được đánh giá dựa trên các tiêu chí như: hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, tốc độ phát triển đội ngũ nhân viên và 

chất lượng phục vụ khách hàng. Trong năm 2017, Parker Randall Việt Nam đã đạt thành công ấn tượng về tổng số lượng khách 

hàng, lẫn số lượng nhân viên, được đánh giá là một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng mạnh trong toàn hệ thống thành viên 

Parker Randall International.

Hội nghị thường niên Parker Randall International 

tại Milan tháng 10/2017



Tin trong nước

Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo “Đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc lĩnh vực kế toán và kiểm toán (ROSC)

Ngày 14/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ Tài chính đã đồng tổ chức hội nghị công bố Báo cáo “Đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc lĩnh vực 

kế toán và kiểm toán (ROSC)”. Thứ trưởng Bộ Tài chính - Bà Vũ Thị Mai dự và phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ trì Hội thảo là Bà Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính và Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cùng 

Lãnh đạo các Vụ chuyên môn của Bộ Tài chính là Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Vụ Giám sát công ty đại chúng (Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Có hơn 150 đại biểu tham dự hội thảo là đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các Hiệp 

hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế như Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Kế toán công chứng Anh (ACCA), Hội 

Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hội Kế toán công chứng Australia, các Tập đoàn, Tổng Công ty, các doanh nghiệp kiểm 

toán độc lập, các trường Đại học và nhiều cơ quan thông tấn báo chí…

Báo cáo ROSC là một phần của sáng kiến toàn cầu của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên 

củng cố hệ thống tài chính bằng việc tăng cường tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc quốc tế được công nhận. Mục tiêu cuối cùng của 

ROSC là nhằm tăng cường khả năng đối phó của các quốc gia thành viên trước các cú sốc cũng như hỗ trợ tốt hơn quá trình đánh giá rủi ro 

và đưa ra các quyết định đầu tư thông qua việc xây dựng báo cáo thuộc 12 lĩnh vực chủ chốt. Báo cáo ROSC Việt Nam về lĩnh vực Kế toán 

và Kiểm toán được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015 đến 2017, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính, WB và các Bộ, ngành có 

liên quan. Báo cáo tập trung vào các tiêu chuẩn và thông lệ kế toán và kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng cũng như khuôn khổ 

thể chế của hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp.   

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai (ngồi giữa) 

tại buổi công bố báo cáo ROSC

Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Ousmane Dione- Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nhận định, gần 20 năm trở lại đây, Việt Nam đã có những 

nỗ lực trong việc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) phù hợp với thông lệ 

quốc tế.

Bên cạnh các đánh giá cụ thể, báo cáo đã đưa ra những khuyến nghị chính sách liên quan tới khuôn khổ pháp lý, chuẩn mực kiểm toán, 

chuẩn mực kế toán, kiểm tra; hoạt động giám sát, công tác đào tạo kế toán và tăng cường năng lực của các tổ chức nghề nghiệp nhằm thúc 

đẩy sự minh bạch và niềm tin của các nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro của những bất ổn tài chính, nâng cao tính hiệu quả của thị trường và tăng 

trưởng kinh tế do doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt. 

Trong khuôn khổ hội thảo, tại diễn đàn “Đào tạo kế toán và phát triển nghề nghiệp”, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA đã có bài 

tham luận với chủ đề “Vai trò của Hội nghề nghiệp trong việc triển khai chuẩn mực kế toán”. Chủ tich Hội Kiểm toán viên hành nghề 

Việt Nam đã giới thiệu về vai trò, trách nhiệm, mục tiêu và các nội dung hoạt động của Hội và nhấn mạnh VACPA đã và đang có nhiều 

đóng góp đáng kể trong quá trình xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức cập nhật, triển khai áp dụng các chuẩn mực kế toán-kiểm toán. 

Đồng thời VACPA luôn tích cực phấn đấu làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một thành viên thuộc Liên đoàn kế toán Quốc tế (IFAC) nhằm thúc đẩy quá trình triển khai, áp dụng thành 

công các chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam. VACPA cam kết nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ này do Bộ Tài chính giao phó, bởi VACPA là một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp với các 

Hội viên là cộng đồng các chuyên gia đầu nghành và các Kiểm toán viên, các công ty kiểm toán lớn và các công ty kiểm toán đang hoạt động trên thị trường Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, việc WB xây dựng báo cáo ROSC đưa ra các khuyến nghị để hoàn thành khuôn khổ pháp luật trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán là rất hữu ích và phù hợp với định hướng cải cách thể chế của Chính phủ Việt Nam.

Bộ Tài chính rất quan tâm đến các khuyến nghị của WB đối với Việt Nam trong báo cáo ROSC cũng như đánh giá cao khuyến nghị của WB và tham luận của các đại biểu là có giá trị cả 

về lý luận và thực tiễn. "Với việc quan tâm xem xét nghiêm túc và kỹ lưỡng các khuyến nghị và ý kiến đó, chúng tôi sẽ giao cho đơn vị chức năng của Bộ Tài chính nghiên cứu các nội 

dung phù hợp để triển khai kế hoạch hành động phù hợp, đảm bảo xây dựng hệ thống kế toán kiểm toán của Việt Nam đáp ứng mục tiêu chiến lược, góp phần tạo dựng nền kinh tế thị 

trường đầy đủ, tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp"- Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định.

Đồng thời, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa từ WB để có nhiều ý kiến tham vấn nhằm thúc đẩy quá trình cải cách thể 

chế, tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, nâng cao tính minh bạch và trung thực của báo cáo tài chính tại Việt 

Nam./.

Toàn bộ nội dung Báo cáo ROSC tải tại:   http://bit.ly/2B1iVo8

Trích nguồn: VACPA

Nhân dịp này, ông Nguyễn Song Toàn, Tổng Giám Đốc Parker Randall Việt Nam chia sẻ: “Parker Randall Việt Nam là một tập thể trẻ trung 

và năng động, một tập thể đoàn kết mạnh mẻ với slogan “Trust and Quality” được toàn bộ nhân viên thắm nhuần. 

Parker Randall Việt Nam đã giúp các khách hàng của mình giải quyết tốt nhất những khó khăn trong công tác quản trị doanh nghiệp thông 

qua các dịch vụ tư vấn chuyên sâu và các giải pháp thực tiễn hiệu quả. Giải thưởng “Rising Firm 2017” thêm một lần nữa khẳng định uy tín, 

vị thế của của Parker Randall Việt Nam ở các khía cạnh như chất lượng dịch vụ khách hàng, năng lực lãnh đạo, nguồn nhân lực, … đã và 

đang được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Với khát vọng cùng đồng hành với khách hàng, chúng tôi cam kết không ngừng nỗ lực 

phát triển kiến thức chuyên sâu, nguồn lực, kỹ năng và hệ thống nhằm đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đối tác”.

 

Phạm Đình Ân (PRV)

Cộng tác viên VACPA.

Parker Randall Việt Nam được vinh danh “Rising Firm 2017”

Ngày 15/11/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội thảo “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đối với Kiểm toán viên Nhà nước”, nhằm nâng cao nhận 

thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhận diện những thách thức đối với Kiểm toán viên Nhà nước để chủ động bắt kịp với xu thế của thời đại.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức đối với kiểm toán viên

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Đây là một cuộc cách mạng về sản xuất thông minh 

dựa trên nền internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn... để chuyển 

hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới về các doanh nghiệp hàng đầu; lao động phổ thông chi phí thấp 

ngày càng mất dần lợi thế; sản xuất chuyển dần từ các nước có nhiều lao động phổ thông và tài nguyên sang những nước có nhiều 

trung tâm nghiên cứu, phát triển, nhiều lao động có kỹ năng, chuyên môn cao và gần thị trường tiêu thụ. Những đột phá về công 

nghệ trong các lĩnh vực năng lượng, vật liệu, internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, người máy, in 3D giúp giảm mạnh áp lực chi 

phí, qua đó giảm giá cả hàng hóa và dịch vụ. 

Ông Hồ Đức Phớc cho biết: Việc tiếp cận thành tựu cách mạng sản xuất mới sẽ tạo ra công cụ đắc lực giúp Việt Nam tham gia hiệu 

quả chuỗi giá trị toàn cầu và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những cải cách công nghệ mang tính đột 

phá có thể dẫn đến những điều kỳ diệu trong sản xuất và năng suất, tác động tích cực đến tăng trưởng dài hạn. 

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Đó là thách thức tụt hậu xa hơn, nếu không chủ động đi 

đúng hướng, không bắt đúng nhịp, lao động chi phí thấp mất dần lợi thế, khoảng cách công nghệ và tri thức nới rộng hơn dẫn đến phân hóa xã hội sẽ sâu sắc hơn. Tổng Kiểm toán Nhà 

nước cho rằng, chủ động nắm cơ hội vượt lên thách thức là trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn vị. Kiểm toán Nhà nước cần và thực hiện chiến lược, kế hoạch phù hợp, chủ 

động xây dựng cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là nâng cao năng lực hoạt động kiểm toán, áp dụng quy trình, công nghệ hiện đại, công cụ công nghệ thông tin tiện ích tối ưu, kỹ năng mới, 

phương tiện thiết bị hiện đại để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng: Để hội nhập với thế giới văn minh đang tiến bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, điều quan trọng là phải đổi mới đúng hướng 

hiện đại hóa của nền giáo dục nhằm đào tạo ra đội ngũ lao động có đủ tri thức và kỹ năng thích ứng với thời đại mới. Kiểm toán viên Nhà nước cần nâng cao hiểu biết, kỹ năng thực 

hành, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Trong tương lai, các đơn vị được kiểm toán thuộc các bộ, ngành, địa phương sẽ tăng cường công tác 

ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của mình, từ hoạt động quản lý đến công tác tài chính, kế toán. Để nâng cao hiệu quả kiểm toán, mỗi Kiểm toán viên phải có trình độ tương ứng 

để có thể tìm hiểu, sử dụng thành thạo các công cụ mà đơn vị được kiểm toán sử dụng. Ngoài ra, việc hiểu biết về công nghệ số cũng giúp quá trình quản lý, trao đổi thông tin trong nội 

bộ Kiểm toán Nhà nước được nhanh gọn, thuận tiện và cẩn trọng hơn, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kiểm toán. 

Các tham luận tại Hội thảo đã thảo luận một số nội dung chính như: Làm rõ đặc điểm, bản chất, những đặc trưng của cách mạng công nghiệp 4.0; phân tích, đánh giá cơ hội, thách thức 

đối với ngành kiểm toán nói chung và Kiểm toán viên Nhà nước nói riêng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; yêu cầu chỉ ra giải pháp, trách nhiệm của ngành Kiểm toán Nhà nước 

trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Trích nguồn: Đỗ Bình (TTXVN)



Doanh nghiệp quản trị tốt có kết quả kinh doanh và giá trị thị trường cao

Quản trị công ty tốt sẽ đem lại hiệu quả nhiều mặt 

về kinh doanh cho doanh nghiệp

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả chấm điểm quản trị công ty 2017. Theo đó, điểm quản trị công ty có mối 

quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (được đo bằng ROE và ROA) và giá trị thị trường của doanh nghiệp (được đo 

bằng chỉ số TobinQ, TobinQ1 và giá cổ phiếu).

Từ năm 2012, HNX triển khai chương trình đánh giá Công bố thông tin và minh bạch hàng năm. Năm 2017, chương trình đã được nâng 

lên một bước, tập trung vào đánh giá chất lượng quản trị công ty chứ không chỉ đánh giá công bố thông tin và minh bạch.

Chương trình đánh giá quản trị công ty nhằm đánh giá công tác áp dụng và triển khai các hoạt động quản trị công ty của các doanh nghiệp 

niêm yết trên HNX.

351 doanh nghiệp được đánh giá trong chương trình năm nay có điểm quản trị công ty trung bình đạt 46,52%, trong đó chỉ có 141/351 

doanh nghiệp niêm yết có điểm quản trị công cao hơn mức trung bình.

Các doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm HNX30 có điểm quản trị công ty trung bình cao hơn 7,17% so với doanh nghiệp niêm yết trên so với doanh nghiệp niêm yết trên HNX nói chung.

Kết quả đánh giá cho thấy, các doanh nghiệp niêm yết tập trung nhiều hơn vào thực hiện các tiêu chí tuân thủ với tỷ lệ điểm dành cho các tiêu chí này là 54,96%. Trong khi đó, việc thực thi các tiêu 

chí mang tính thông lệ vẫn còn thấp và dưới mức trung bình.

Điểm quản trị công ty không có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành, trong đó chỉ có 2 ngành có điểm quản trị công ty trung bình cao hơn 50% là ngành  và y tế. Đối với các doanh nghiệp tài chính

niêm yết có vốn Nhà nước, tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước càng cao thì chất lượng quản trị công ty càng cao.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp niêm yết có vốn sở hữu nước ngoài cũng có chất lượng quản trị tốt hơn so với các doanh nghiệp niêm yết không có vốn nước ngoài, và tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

càng cao thì điểm chất lượng quản trị công ty càng cao.

Các doanh nghiệp niêm yết có chức danh chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc tách biệt có điểm quản trị trung bình tốt hơn (đạt 47,35%) so với các doanh nghiệp niêm yết có chủ tịch kiêm 

nhiệm tổng giám đốc (đạt 44,59%).

Đối với các doanh nghiệp niêm yết có từ 2 tiểu ban hội đồng quản trị theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC thì điểm trung bình là 55,12%, trong khi đó các doanh nghiệp niêm yết chỉ có 1 

tiểu ban hội đồng quản trị có điểm trung bình là 46,87% và đối với các doanh nghiệp niêm yết không thành lập tiểu ban, điểm trung bình quản trị công ty chỉ là 46,05%.

Ngoài ra, các doanh nghiệp niêm yết có Quy chế nội bộ về quản trị công ty có điểm trung bình là 53,21%, cao hơn so với các doanh nghiệp niêm yết không có (44,50%).

Điểm quản trị công ty có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (được đo bằng ROE và ROA) và giá trị thị trường của doanh nghiệp (được đo bằng chỉ số TobinQ, TobinQ1 

và giá cổ phiếu).

quản trị công ty có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (được đo bằng ROE và ROA) và giá trị thị trường của doanh nghiệp (được đo bằng chỉ số TobinQ, TobinQ1 và 

giá cổ phiếu).

Kết quả cho thấy với mỗi 1% tăng của điểm quản trị công ty đồng nghĩa với việc ROA tăng 0,42% và ROE tăng 0,98%. Đây cũng là một thực tế để các doanh nghiệp có thể tự xem xét và thúc đẩy 

doanh nghiệp quan tâm hơn nữa tới việc thực thi tốt hơn các quy định, thông lệ về quản trị công ty.

Dựa trên kết quả phân tích chất lượng quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, các chuyên gia đã đưa ra các khuyến nghị đối với cấp quản lý và doanh nghiệp.

Nguồn: Chí Tín (baodautu.vn)

Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu có hiệu lực vào ngày 4 tháng 11 năm 2016, các 

chuyên gia lập báo cáo tài chính và môi trường phải chuẩn bị nghiêm túc việc theo dõi và báo 

cáo kể từ khi Hiệp định đi vào thực hiện. Theo các nhà lãnh đạo đầu ngành kế toán kiểm 

toán, báo cáo môi trường sẽ trở thành yêu cầu ngày càng quan trọng với các kế toán, kiểm 

toán viên.

Những kỹ năng phù hợp

Một trong những nền tảng của Hiệp định Paris là công nhận sự cần thiết của việc có các cơ 

chế định giá các- bon đối với các thực thể ở các vùng miền địa lý khác nhau.Ở cấp địa 

phương, các công ty cần tích hợp phát thải khí nhà kính một cách trực tiếp và gián tiếp 

(GHG) vào trong chi phí của họ.

Alan McGill, partner phụ trách biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của PwC Anh Quốc 

phát biểu “Tương tự như việc các kế toán viên tổng hợp dù làm được hầu hết các công việc 

kế toán nhưng vẫn có thể chuyên sâu về ngân quỹ hay công cụ hedging. Tôi tin tưởng mảng 

báo cáo môi trường và phát triển bền vững sẽ là những cơ hội chuyên sâu chuyên ngành mới. 

Câu hỏi đặt ra là các kiểm toán viên tài chính hiện tại có sở hữu những kỹ năng phù hợp cho mảng việc mới này hay không?Các kế toán viên chuyên nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều luồng thông 

tin rộng lớn hơn.Mức độ yêu cầu về xét đoán chuyên nghiệp sẽ tạo ra cơ hội cho các kế toán viên và công ty kế toán chuyên sâu chuyên ngành mới này.”

Richard Martin, Trưởng Bộ phận Báo cáo Doanh nghiệp tại Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), cho rằng nhu cầu báo cáo môi trường sẽ chủ yếu được các công ty tự giải quyết nội bộ: 

"Tôi nghĩ các công ty sẽ muốn tự tuyển dụng và sử dụng nhân viên của mình”. Ông cũng cho rằng mặc dù luật trong nước sẽ quy định việc thực hiện Hiệp định Paris, các công ty sẽ chịu nhiều áp 

lực tuân thủ từ phía các cổ đông và các nhà đầu tư. “Động lực chính để các công ty thực hiện không phải là yêu cầu công bố thông tin môi trường của Chính phủ mà chính là từ các nhà đầu tư và 

các cổ đông muốn biết công ty đang hoạt động và ứng xử về môi trường ra sao.”

Neetika Maheshwari từ tập đoàn Accelero, một công ty chuyên về kế toán các-bon tại Mỹ, bổ sung: "Các chuyên gia ngành cần chuẩn bị đáp ứng nhu cầu khổng lồ về chuyên ngành môi trường 

không chỉ ở kế toán mà còn cả kiểm toán, đặc biệt khi các doanh nghiệp bị buộc phải thực hiện kế toán môi trường”

Nâng cao nhận thức

ACCA đã chủ động từng bước nâng cao nhận thức và hiểu biết về báo cáo môi trường. Vào năm 2015, ACCA cùng với KPMG và Tổ chức bảo tồn Động Thực vật Quốc tế xuất bản một bản báo 

cáo quan trọng về chủ đề: Liệu nguồn vốn tự nhiên có là một vấn đề trọng yếu?Martin chia sẻ "ACCA đã và đang nâng cao nhận thức về tác động mội trường đối với các hoạt động doanh nghiệp. 

Trong đó có thể kể đến yếu tố quan trọng là yêu cầu học viên học về báo cáo môi trường trong quá trình hoàn tất Chứng chỉ ACCA"

Theo PwC, những điểm chính của lập báo cáo môi trường tích hợp gồm: sự cần thiết xác định nguồn, loại và mức độ phát thải khí nhà kính; thiết lập các ranh giới lập báo cáo của tổ chức – nghĩa 

là quyết định cách tiếp cận hạch toán phát thải từ liên doanh, công ty con và các tổ chức khác; và thiết lập ranh giới hoạt động- nghĩa là phạm vi phát thải, từ phát thải trực tiếp đến phát thải gián 

tiếp như điện mua về để sử dụng và các phát thải gián tiếp khác tích luỹ lại do việc di chuyển của nhân viên, chất thải, xe của nhà thầu và việc sử dụng sản phẩm.

Mat Nelson, người đứng đầu mảng dịch vụ  biến đổi khí hậu và dịch vụ phát triển bền vững EY Toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: "Chúng ta cần những cơ chế tốt để nắm bắt 

được những gì đang xảy ra và một khi chúng ta thiết lập các chỉ số thì phải có khả năng báo cáo theo các chỉ số này. Kế toán và báo cáo là rất cần thiết để xây dựng được niềm tin và sự tín nhiệm.”

Định lượng Các-bon

Martin từ ACCA nhấn mạnh “định lượng rất quan trọng”, ông tin tưởng rằng hướng tiếp cận ba (3) cấp độ để định lượng Các-bon sẽ trở nên phổ biến: cấp độ 1 là phát thải của chính công ty mình; 

cấp độ 2 là phát thải của các công ty trong chuỗi cung ứng của mình; và cấp độ 3 là sản phẩm cuối cùng mà công ty sản xuất và tác động của chúng lên môi trường. Các công ty thường cảm thấy 

thoải mái với cấp độ 1 và 2, nhưng đối với các công ty trong các lĩnh vực như dầu lửa thì cấp độ 3 rất quan trọng. Cấp độ 3 sẽ nan giải nhất.

McGill từ PwC chia sẻ thêm các khách hàng thường làm vấn đề trở nên phức tạp hơn khi dẫn ví dụ về một công ty dệt may "Các công ty sẽ không giới hạn ở những ranh giới và biện pháp tài chính 

mà chúng tôi triển khai cho họ. Khoảng 96% tác động lên môi trường của một sản phẩm may mặc lại đến từ phía khách hàng chứ không phải từ nhà máy sản xuất – VD như số lần người mặc giặt 

sản phẩm trong quá trình sử dụng hoặc thậm chí do quá trình trồng bông lấy sợi. Nếu bạn muốn đổi mới để báo cáo môi trường tốt hơn thì phải tìm cách giảm tác động lên môi trường. VD như sản 

xuất ra sản phẩm có thể làm sạch đơn giản bằng cách nhúng vào xô nước lạnh. Như vậy, tác động lên môi trường giống nhau nhưng bạn có thể bán được số lượng sản phẩm gấp đôi”

Xác định ranh giới này là rất khó khăn. Nelson từ EY cho biết "Không có một nguyên tắc chung nên việc thực hiện Hiệp định Paris sẽ phải tùy thuộc vào luật định của từng quốc gia. Cách thức xây 

dựng quy định sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn quyết định cho sự thành công trong thực hiện. Thậm chí việc đơn giản nhất là xác định mức cơ sở để so sánh cũng có thể rất phức tạp. Các hiệp hội kế 

toán và kiểm toán khu vực chắc chắn sẽ có một phần trách nhiệm trong việc hỗ trợ xây dựng và thực hiện các quy định này.”

Tựu chung lại, kế toán viên môi trường sẽ phải rất sáng tạo. McGill từ PwC chia sẻ: "Kế toán viên cần nắm bắt thông tin và am hiểu luật. Kế toán viên cần hiểu được tác động và lợi nhuận khi bộ 

phận mua sắm trong công ty đề xuất mức giá cho nguyên liệu thô.Kế toán viên cần có báo cáo tích hợp và minh bạch hơn để thấy được tác động của môi trường lên hoạt động kinh doanh".

Nelson từ EY thừa nhận rằng báo cáo môi trường cần phát triển nhiều trên quy mô toàn cầu.Rủi ro các-bon dưới góc độ tài chính đã được ghi nhận trong các tài khoản nhưng những khái niệm giá 

trị rộng hơn vẫn đang dần lộ diện. Không có nhiều công ty đang thực sự nắm bắt được điều này và đó chính là làn sóng tiếp theo mà chúng ta sẽ được chứng kiến.”

Nguồn: ACCA 

Báo cáo môi trường nhu cầu và thách thức đối với kế toán kiểm toán chuyên nghiệp

Tham khảo
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