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 Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nghe 

tổng quan kết quả hoạt động và các kiến nghị liên quan đến hoạt động 

của VACPA và phát triển nghề nghiệp KTĐL. Bộ trưởng ghi nhận, 

chúc mừng và đánh giá cao các kết quả và những đóng góp thiết thực, 

có hiệu quả của VACPA cho sự phát triển của ngành KTĐL trong giai 

đoạn vừa qua; Đồng thời đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của 

VACPA và khẳng định sẽ luôn đảm bảo sự trợ giúp, ủng hộ của Bộ Tài 

chính đối với mọi hoạt động của VACPA nhằm góp phần thúc đẩy sự 

phát triển nghề nghiệp KTĐL, thực hiện thành công Chiến lược Kế 

toán- Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI:

Tầng 2 & 3, Nhà Dự án, 

Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Tel: +84-24 39724334   

Fax: +84-24 39724354

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 phát hành Ebook 1.9

Dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan 

khác của doanh nghiệp kiểm toán đòi hỏi phải cập nhật và 

tra cứu hàng ngày các văn bản pháp luật hiện hành. 

Nhằm hỗ trợ Hội viên trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy 

định của văn bản pháp luật một cách nhanh chóng, thuận 

tiện và hữu hiệu nhất, VACPA đã xây dựng “Công cụ hỗ 

trợ tra cứu Văn bản” (Ebook). 

Đáp ứng yêu cầu thực tế, VACPA đã thực hiện việc nâng 

cấp Eook 1.8 được ban hành ngày 20/03/2017 lên phiên 

bản Ebook 1.9 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên 

quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến 

ngày 15/12/2017. Trên cơ sở Ebook 1.8 đã phân loại các 

văn bản pháp luật chi tiết hơn theo từng lĩnh vực, Ebook 

1.9 tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới để 

đáp ứng yêu cầu thực tế.

Về kết cấu: Ebook được xây dựng trên phần mềm có ưu 

điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục 

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

định có liên quan. Ebook 1.9 gồm 03 phần:

- Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng 

Việt)

- Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành

- Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh

Lưu ý để tải Ebook 1.9 Hội viên tập thể và Hội viên cá 

nhân đăng nhập tài khoản hội viên đã được cấp để tải tài 

liệu.

Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp 

kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết 

toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm 

một vị trí rất quan trọng. 

Do xây dựng cơ bản là một lĩnh vực đặc thù, thời gian 

thực hiện kéo dài qua nhiều năm nên việc tuân thủ các 

quy định trong quá trình đầu tư và tính trung thực, hợp lý 

của BCQTDAHT liên quan đến hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật của nhiều thời kỳ. Vì vậy, cần thiết phải 

xây dựng riêng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản liên quan 

Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và tập thể nhân viên Văn phòng Hội 

xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý Hội viên trong những năm qua.

Nhân dịp năm mới Xuân Mậu Tuất-2018, VACPA kính chúc Quý Hội viên và gia đình 

Hạnh Phúc - An Khang - Thịnh Vượng!

Phạm Sỹ Danh

Chủ tịch Tổng Thư ký

TS.Trần Khánh Lâm

 Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với Ban Chấp hành VACPA để thúc đẩy nâng cao vai trò, vị thế và mở rộng 01. 

hoạt động nghề nghiệp của VACPA, góp phần phát triển ngành Kiểm toán độc lập (KTĐL).

02. VACPA đăng cai tổ chức thành công hội nghị IFAC và hội thảo quốc tế lớn về nghề nghiệp tại Hà Nội

Tuy mới chỉ sau hai năm gia nhập, VACPA đã được Liên đoàn Kế toán 

Quốc tế (IFAC) tin tưởng chọn là đối tác tổ chức đăng cai và phối hợp 

chủ trì cuộc họp Ban Tư vấn Tuân thủ của IFAC và hội thảo về nghĩa 

vụ thành viên của IFAC. Sự thành công của sự kiện được IFAC đánh 

giá cao, đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của VACPA trong khu vực 

và quốc tế. Sự kiện đã quảng bá với thế giới về sự phát triển nghề 

nghiệp kế toán, kiểm toán cũng như của tổ chức nghề nghiệp kế toán, 

kiểm toán tại Việt Nam; đồng thời tạo cơ hội để VACPA học tập kinh 

nghiệm phát triển của các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế 

toán, kiểm toán trong khu vực và trên thế giới.

VACPA phát hành Ebook 2.2 Kiểm toán XDCB

03. Lần đầu tiên, VACPA phát động phong trào thi đua “Hội viên 

VACPA tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán” 

nhằm đề cao nhận thức, chuyển từ nhận thức sang hành động và tổ 

chức hành động một cách tự giác trên cơ sở nền tảng văn hóa của mỗi 

doanh nghiệp kiểm toán và dần trở thành bản sắc văn hóa của ngành 

KTĐL. Bản sắc ấy được xây dựng xoay quanh các trụ cột: Độc lập, 

Trung thực, Khách quan, Minh bạch, Đoàn kết, Hội nhập và Phát triển; 

Chấp hành pháp luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không ngừng 

nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và chất lượng 

dịch vụ.

Phong trào thi đua bước đầu đã có tính lan tỏa, nhiều doanh nghiệp 

kiểm toán đã chủ động đăng ký tham gia. Từ phong trào thi đua này sẽ tạo tiền đề, cơ sở để nâng cao chất lượng công tác thi 

đua, khen thưởng Hội viên VACPA.



06. Năm 2017 ghi dấu ấn về hiệu quả hoạt động gia tăng giá trị vì 

quyền lợi của hội viên VACPA đã tạo nhiều thuận lợi cho hội viên 

tự nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

VACPA đã cung cấp rất nhiều học bổng cho hội viên trong năm 2017 

(tổng số 27 học bổng) của các tổ chức CPA Australia, ICAEW, ACCA & 

FTMS, và IMA. Thêm vào đó, việc thực hiện biên bản thỏa thuận hợp 

tác giữa VACPA với trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn 

thời gian theo học thạc sỹ kế toán tại trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh với việc miễn 02 môn học Kiểm toán và Kế toán Tài chính từ 

khóa tuyển sinh năm 2018 đến năm 2022.

Cùng với đó, hội viên VACPA được cung cấp hoàn toàn miễn phí tài 

khoản truy cập thư viện về “Kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp 

kế toán, kiểm toán quốc tế (IAAE)”. IAAE là một thư viện chuyên môn trực tuyến về kế toán, kiểm toán với các nguồn tài liệu 

phong phú và chất lượng cao để hỗ trợ thực hiện các chuẩn mực quốc tế. Trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp 

và thách thức như ngày nay, thư viện của IAAE sẽ giúp hội viên duy trì trình độ và kỹ năng theo các tiêu chuẩn cao nhất về 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

04. Lần đầu tiên VACPA xây dựng, ban hành và tặng miễn phí 

sách chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo 

cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) để hỗ trợ các 

doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán BCQTDAHT tuân thủ 

chuẩn mực, nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp chủ đầu tư, cơ quan 

phê duyệt quyết toán hiểu và phối hợp hiệu quả với doanh nghiệp 

kiểm toán, giúp giảng viên các trường đại học nghiên cứu, sử dụng 

trong quá trình đào tạo, cập nhật kiến thức cho cán bộ kế toán, kiểm 

toán của các Bộ, Tổng công ty Nhà nước, Sở Tài chính các tỉnh, thành 

phố, các hội viên tổ chức VACPA và sinh viên các trường đại học trong 

cả nước.

Đồng thời, trong năm 2017, VACPA cũng đã chủ trì tổ chức hội thảo 

và tặng miễn phí sách Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho 

kiểm toán BCTC do VACPA (cập nhật lần thứ 2) và lần đầu tiên hợp 

tác với một cơ sở đào tạo lớn (trường ĐH Tôn Đức Thắng) phát 

hành cuốn sách “375 sơ đồ kế toán doanh nghiệp” là sản phẩm 

chuyên môn, phản ánh cô đọng các nội dung của chuẩn mực kế toán, 

cập nhật các thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

(Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 

53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ) và các chính sách tài chính, thuế theo quy định 

hiện hành.

05. VACPA nâng tầm công tác biên soạn và cung cấp ấn phẩm 

chuyên môn đa dạng, phong phú và hữu ích, từng bước hỗ trợ 

hội viên tích cực cải thiện chất lượng dịch vụ trong xu thế hội 

nhập và tuân thủ của quốc tế (IFAC) và khu vực (CAPA). Cụ thể, 

VACPA đã: (1) Xây dựng 2 bộ Bảng câu hỏi kiểm soát chất lượng kiểm 

toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính: (i) xây dựng lần đầu tiên bảng câu 

hỏi phục vụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết 

toán dự án hoàn thành (là cơ sở nền tảng cho việc kiểm soát chất 

lượng hội viên, cũng là tài liệu tham khảo cho cơ quan Nhà nước kiểm 

tra và giám sát hoạt động kiểm toán BCQTDAHT đặc thù riêng có tại 

Việt Nam); (ii) cập nhật Bảng câu hỏi phục vụ kiểm soát chất lượng 

dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính để trình Bộ Tài chính xem xét ban 

hành; (2) Tiếp tục cung cấp cho hội viên và các cá nhân có quan tâm 

các sản phẩm thư viện văn bản pháp luật như: (i) Ebook 2.2 về kiểm toán BCQTDAHT và Ebook 1.9 về kiểm toán BTCT; (3) 

Cung cấp bộ tài liệu tổng hợp các mẫu biểu hợp đồng, thư giải trình và các phụ lục bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh theo 47 

Chuẩn mực Việt Nam đã ban hành đối với các loại dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong tra 

cứu và thực hành của các hội viên tổ chức và hội viên cá nhân. Sản phẩm này thúc đẩy các hội viên tuân thủ hơn các quy định 

theo chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo Việt Nam.

07. Từ năm 2017, VACPA được Bộ Tài chính tin tưởng chấp thuận 

cho tổ chức CNKT cho kế toán viên, cấp Giấy chứng nhận giờ 

CNKT và xác nhận số giờ CNKT cho kế toán viên hành nghề 

(Thông tư số 292-2016/TT-BTC ngày 15/11/2016); là điều kiện để 

tăng thêm sự thuận lợi, đa dạng và phong phú về nội dung, thời gian 

CNKT cho các kế toán viên hành nghề và các cá nhân có quan tâm. 

VACPA đã quan tâm bổ sung các nội dung, thời gian học CNKT phù 

hợp và bổ ích cho học viên là các kế toán viên đang hành nghề ở các 

đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn, kế toán trưởng, kế toán viên 

trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

08. VACPA chủ động tổ chức bổ sung các lớp ôn thi để kịp thời hỗ 

trợ cho các thí sinh từ đủ 36 tháng kinh nghiệm thực tế trở lên về 

tài chính, kế toán, kiểm toán tham gia dự thi KTV bắt đầu từ kỳ thi 

năm 2017. Theo quy định mới tại Thông tư số 91/2017/TT-BTC về thi, 

cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên, trong 

đó Bộ Tài chính đã gộp chung điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán 

viên, kế toán viên, kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng thực tế. Thông tư 

này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh dự thi lấy chứng chỉ 

kiểm toán viên và kế toán viên từ kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên.

09. VACPA trở thành Hội viên của Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) từ tháng 11/2017. VACPA trở thành hội viên 

VCCI với tư cách là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và 

doanh nghiệp kiểm toán nhằm mục đích phát triển, bảo vệ lợi ích 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.

10. Hoạt động vì cộng đồng của VACPA năm 2017 đem lại hiệu 

quả thiết thực được ghi dấu ấn bằng việc đã tổ chức trao tặng các bộ 

máy tính cho phòng máy tính của trường Tiểu học La Ngâu trong 

chương trình “Máy tính cũ-Tri thức mới” dành cho trường; Ngoài ra, 

VACPA đã trao tặng hai suất học bổng chương trình “Thắp sáng 

tương lai” dành cho sinh viên nghèo, vượt khó, học giỏi của Học viện 

Tài chính và Đại học Kinh tế quốc dân. VACPA luôn tin tưởng và hy 

vọng các hội viên, các doanh nghiệp kiểm toán thông qua các chương 

trình từ thiện sẽ cùng chung tay giúp đỡ cộng đồng vì cuộc sống tốt 

đẹp và tương lai tươi sáng hơn.

Bước sang năm mới 2018, VACPA hy vọng sẽ tiếp tục là người đồng hành đáng tin cậy của hội viên, kiểm toán viên và các 

công ty kiểm toán, góp phần vào sự phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. 

đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” (gọi 

tắt là Ebook kiểm toán xây dựng cơ bản) nhằm hỗ trợ Hội 

viên trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy định của văn bản 

pháp luật liên quan đến kiểm toán báo cáo quyết toán dự 

án hoàn thành một cách nhanh chóng, thuận tiện và hữu 

hiệu nhất.

Nhằm mục tiêu tiếp tục hỗ trợ hoạt động của hội viên, 

VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Eook 2.1 kiểm toán 

xây dựng cơ bản được ban hành vào tháng 2/2017 lên 

phiên bản Ebook 2.2 kiểm toán xây dựng cơ bản để cập 

nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán 

BCQTDAHT đến ngày 15/12/2017. Các nội dung cập 

nhật trong Ebook 2.2 bao gồm:

Bổ sung các văn bản pháp lý mới liên quan đến Luật xây 

dựng, Luật đấu thầu, Luật đầu tư, Luật đất đai, Bộ luật lao 

động, Luật nhà ở, Luật kế toán, Luật thuế và văn bản 

hướng dẫn các luật này; Luật, pháp lệnh phí và lệ phí; 

Chính sách tài chính;...

Bổ sung đường dẫn liên kết đến trang tin điện tử của Sở 

xây dựng các tỉnh, thành phố trên cả nước để giúp hội 

viên thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về đơn giá, 

định mức,...theo từng địa phương.

Ebook 2.2 kiểm toán xây dựng cơ bản được xây dựng 

trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ 

với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật liên quan đến 

kiểm toán BCQTDAHT. 

Hệ thống văn bản của Ebook 2.2 này đề cập đến toàn bộ 

quá trình đầu tư xây dựng cơ bản kể từ khi lập dự toán 

cho đến khi quyết toán dự án được phê duyệt do Nhà 

nước ban hành. Riêng đối với các văn bản có tính chuyên 

ngành (như an ninh, quốc phòng...), các đơn giá địa 

phương theo từng thời kỳ, các thông báo giá, các định 

mức riêng thì kiểm toán viên tự thu thập (từ Chủ đầu tư 

hoặc Sở xây dựng, Sở Tài chính) trong quá trình thực 

hiện kiểm toán (để nhanh chóng, hội viên có thể sử dụng 

đường dẫn liên kết được cung cấp tại phần cuối danh 

mục các văn bản trong Ebook2.2 này).

Lưu ý để tải Ebook 2.2 kiểm toán xây dựng cơ bản Hội 

viên tập thể và Hội viên cá nhân đăng nhập tài khoản hội 

viên đã được cấp để tải tài liệu.

Hạt giống không nảy mầm và sự tích Hoa Vương 

đêm rằm

Bạn không cần phải to lớn để bắt đầu - nhưng bạn 

cần bắt đầu để to lớn!

Chuyện kể rằng, ngày xửa, ngày xưa ở vương quốc nọ, 

có một Đức Vua nhân từ cai trị, người dân được sống 

trong cảnh thanh gia thanh bình, trù phú. Tuy nhiên, buồn 

thay Nhà vua dù tuổi đã khá cao vẫn chưa có Hoàng Tử 

nối dõi.

Sau bao ngày suy nghĩ, một hôm, Đức Vua cho loan tin, 

truyền các cậu bé tuổi từ 7 đến 12 vào cung vua để ngài 

tuyển chọn Hoàng Tử kế nghiệp.

Các thần dân nhí lũ lượt kéo nhau về kinh đăng ký. Tới 

nơi, tất cả các thần dân nhí này đều được nhận 1 hạt 

giống nhỏ, giao về gieo hạt, tự tay chăm bón, đến ngày 

hạt giống nẩy mầm, nứt lộc, đâm chồi, ra nụ kết hoa thì sẽ 

mang đến Hoàng cung dự thí.

Ngày khảo thí được ấn định vào đêm rằm tháng tám, 

chậu hoa nào được Đức Vua chấm giải nhất thì người 

gieo trồng nó sẽ được vào cung làm Hoàng tử, làm người 

sẽ kế vị Đức Vua sau này.

Những chú bé lần lượt nhận hạt giống và về nhà hăng hái 

gieo trồng, chăm nom cho cây hoa của mình.

Trung thu đến, các thí sinh rộn ràng mang những chậu 

hoa đủ màu sắc với các loại hương hoa ngào ngạt đến 

dựng đầy vườn thưởng uyển. Nhà Vua và Hoàng Hậu rảo 

bước quanh vườn tìm kiếm, nhưng vẫn chưa dừng lại ở 

bất cứ chậu hoa nào. Đến cuối vườn, cả 2 đều không 

chọn được chậu hoa vừa ý.

Bất ngờ, một cậu bé khoảng 8 tuổi, áo quần cũ nát nhưng 

mặt mũi lại rất dễ thương, xin được vào chầu Đức Vua. 

Mọi người cười ồ khi thấy chú khư khư ôm một cái chậu 

bằng đất nung chứa đầy phân và đất mịn.

Vị thần dân tí hon này quỳ trước Đức Vua, nước mắt bắt 

đầu chảy, sụt sịt nói:

Thưa Bệ Hạ, con đã làm hết sức mình, con đã chọn chiếc 

chậu lành lặn nhất, để vào đó thứ đất mịn nhất, trộn vào 

đất thứ phân đã hoai và tốt nhất… rồi mới đặt hạt giống 

của Đức Vua ban cho con vào đó. Con đã phơi sương 



Để lắng nghe các ý kiến tổng kết, đánh giá quá trình xây dựng, phát triển của Hội KTV hành nghề Việt Nam và các kiến nghị 

của VACPA liên quan đến hoạt động Hội và phát triển  KTĐL trong giai đoạn tới, chiều ngày 04/12/2017, Bộ Tài chính đã tổ 

chức buổi làm việc với tập thể Ban Chấp hành VACPA.

Buổi làm việc do ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, với sự tham dự của Thứ 

trưởng phụ trách khối Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chế độ Kế toán 

và Kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Kế hoạch Tài chính, Vụ Hành chính sự nghiệp và Văn phòng Bộ cùng 

các ông, bà Thành viên Ban Thường trực và Ban Chấp hành VACPA.

 ủ nắng và tưới nước cho nó hàng ngày. Vậy mà nó không 

chịu nứt mầm nào cả.

Đức Vua nghe xong không dấu được sự xúc động, ôm 

chầm lấy cậu bé reo lên:

–Con chính là vị Hoàng Tử mà ta chờ đợi.

Mọi người kêu lên kinh ngạc lẫn bất bình. Đức Vua quay 

sang mọi người mỉm cười giải thích:

–Tất cả các hạt giống trao cho thí sinh đều đã được ta hấp 

chín, nên nó không thể nảy mầm, nở hoa được. Nó chỉ có 

thể nở ra bông hoa trung thực mà thôi. Hoa trung thực 

cũng là Hoa Vương trong đêm nay.

Đưa tay chỉ chiếc chậu đầy đất của chú bé, Đức Vua tiếp:

–Và đây là đóa hoa trung thực ấy. Người đã gieo trồng 

được loại hoa ấy, nhất định sẽ là vị anh quân mà đất nước 

ta chờ đợi.

Trung thực là thành thực với người và cả với chính mình, 

luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức chân thật trong từng lời 

nói và hành động. Đó là một trong những phẩm chất quan 

trọng nhất tạo nên giá trị của một con người chân chính. 

Tính trung thực giúp con người trở nên đáng tin cậy trong 

mọi mối quan hệ, giao dịch, đó là sức mạnh lớn nhất giúp 

thuyết phục người khác. Người trung thực không chấp 

nhận gian dối trong bất kì việc gì. Trung thực làm nên 

nhân cách con người.

Sống trung thực không phải lúc nào cũng dễ, nó đòi hỏi 

sự dũng cảm và nghiêm khắc với bản thân.

“Trung thực mà không hiểu biết thì yếu ớt và vô dụng, 

còn hiểu biết mà không trung thực thì thật là nguy 

hiểm và đáng sợ. Còn những người trung thực và 

hiểu biết sẽ là những người viết nên lịch sử của chính 

mình”.

Ngày nay, ta thường xuyên bắt gặp những hành động thể 

hiện lòng trung thực của con người. Ngoài xã hội đầy 

những thông tin về người lái xe taxi trả lại hàng trăm triệu 

đồng khách hàng để quên; thông tin về những người nhặt 

được của rơi tìm trả lại người đánh mất...

Lòng trung thực cũng thể hiện rất nhiều khía cạnh khác. 

Cuối tuần một ông bố dắt cậu con trai vào công viên chơi. 

Công viên quy định trẻ em trên 7 tuổi phải mua vé. Đến 

quầy vé, ông bố tự nhiên mua 2 vé, một cho ông và 1 cho 

con. Bác bán vé nhìn ông vẻ ngạc nhiên, bởi nếu ông bố 

không nói, ông cũng nghĩ cậu bé mới 5,6 tuổi. Tuy nhiên, 

ông bố nói rằng: "Có thể ông không biết tuổi con tôi, 

nhưng bé thì biết". Lòng trung thực - cũng là cách những 

người lớn dạy trẻ em mỗi ngày.

BCH VACPA báo cáo với Bộ trưởng Bộ Tài chính kết quả tổng quan về hoạt động Hội 

và đề xuất một số kiến nghị liên quan đến sự phát triển của VACPA 

và nghề nghiệp Kiểm toán độc lập

Trong buổi làm việc, ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA đã báo cáo Bộ trưởng các nội dung đánh giá tổng quan 12 năm 

hoạt động của VACPA, trong đó nêu bật những kết quả đã đạt được cùng các bài học kinh nghiệm; nêu rõ Mục tiêu chiến lược, 

Phương châm hoạt động và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam giai đoạn 2015-

2020 nhằm tiếp tục phấn đấu “nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và VACPA-VACPA hoạt động vì lợi ích Hội 

viên”; đồng thời thay mặt BCH, Chủ tịch VACPA cũng đã báo cáo với Bộ trưởng 8 nội dung kiến nghị của Hội với cơ quan bảo 

trợ và quản lý nghề nghiệp liên quan đến tăng cường năng lực hoạt động Hội và phát triển KTĐL nhằm thực hiện thắng lợi 

Chiến lược phát triển Kế toán-Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngay sau 

đó, ông Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự của VACPA đã phát biểu về tính đặc thù của Hội và của nghề nghiệp với các Hội ngành 

khác và trên thế giới. Các Ủy viên BCH VACPA là lãnh đạo một số công ty kiểm toán tham dự buổi làm việc cũng đã phát biểu 

đóng góp với Bộ rất nhiều ý kiến liên quan tới tình hình, kết quả, một số khó khăn và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển 

hoạt động nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam cũng như các kinh nghiệm quản lý, phát triển nghề nghiệp trong khu 

vực và quốc tế.

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo VACPA, các ý kiến của Ban Chấp hành VACPA và ý kiến của Thứ trưởng phụ trách khối 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn cùng các Vụ liên quan, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có ý kiến phát biểu rất thẳng thắn và sâu sắc, ghi 

nhận những đóng góp lớn của Hội và các doanh nghiệp kiểm toán độc lập trong thời gian vừa qua đã góp phần tích cực vào 

sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có ý kiến kết luận và chỉ 

đạo về hoạt động Hội và phát triển nghề nghiệp Kiểm toán độc lập trong giai đoan tới.

Toàn cảnh buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Có một câu chuyện đang được các cư dân mạng xã hội 

chia sẻ rộng rãi. Chuyện về 1 công nhân kỹ thuật làm cho 

một công ty xây dựng lâu năm. Ông luôn rất chăm chỉ, có 

nhiều sáng kiến cho công ty, tuy nhiên, do trình độ bằng 

cấp nên ông mãi vẫn ở vị trí quản lý. Thời gian qua đi, ông 

đến tuổi về hưu, vị giám đốc công ty giao ông nhiệm vụ 

cuối: "Anh trông nom giúp tôi xây xong ngôi nhà này rồi 

hãy nghỉ được chứ?" - vị kỹ sư già vui vẻ nhận lời.

Tuy nhiên, vì đây là ngôi nhà cuối cùng ông làm trước khi 

nghỉ hưu nên ông đã lơ là một chút, ông còn cố gắng thay 

đổi một số vật liệu rẻ tiền để giữ lại cho mình một khoản 

trước khi về hưu. Tuy nhiên, khi ngôi nhà hoàn thiện, vị 

giám đốc nhận chìa khóa và tận tay trao cho ông: "Đây là 

phần thưởng cho gần 30 năm cố gắng của bác, xem như 

là món quà tri ân của công ty đối với bác!".

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Chính bạn là 

người đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải 

là một ai khác! bạn sẽ thực sự trưởng thành không 

phải khi biết tự chăm lo cho mình mà là khi bạn có thể 

chăm lo cho người khác!

Trích nguồn: Lan Trần

Theo Trí thức trẻ

Tin trong nước

Sáng 5/12/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Hội thảo-Triển lãm quốc tế “Phát triển công nghiệp thông 

minh - Smart Industry World 2017”. 

Ông nói thế giới ngày nay đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ 

xuyên ngành thế hệ mới, mở ra một thời đại phát triển mới của loài người gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật (IoT) 

cùng sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số.

55% người Việt sử dụng điện thoại thông minh

Theo Thủ tướng, các quốc gia trên thế giới đều có những đối sách khác nhau nhằm tận dụng được xu thế của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4, như: Chương trình công nghiệp 4.0 của Đức, chương trình hợp tác sản xuất tiên tiến của Mỹ với sáng kiến “Cộng 

đồng công nghiệp internet”...

Hầu hết các nước phát triển và đang phát triển ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore đều đã đưa ra chiến lược 

phát triển kinh tế số, thúc đẩy công nghiệp thông minh. Nhiều tập đoàn như Alibaba, Facebook, Amazon… đã trở thành những “người 

khổng lồ” trong thương mại điện tử, mạng xã hội và có tác động lan tỏa, kết nối mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu.

Trước xu hướng đó, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 16 về tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nhiều giải pháp quan trọng.

Các bộ, ngành và địa phương tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Đa số các dịch vụ công hiện nay đã chuyển sang trực tuyến (88%), trong đó hơn 10% đã ở 

mức độ 3 và 4.

Đến nay, Việt Nam cơ bản phủ sóng 4G với trên 4.000 trạm phát sóng và hơn 95% dân số được phủ sóng; khoảng 52 triệu người dùng internet, chiếm 54% dân số (đứng thứ 5 ở châu Á-Thái Bình 

Dương) và khoảng 55% người Việt sử dụng điện thoại thông minh (smart phone). Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam nắm bắt nhanh chóng những thành tựu công nghệ mới.

“Cách mạng 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của FPT. 
Ảnh: Vân Anh 

Thủ tướng yêu cầu làm rõ lợi thế của Việt Nam trong phát triển kinh tế số, nhất là nguồn nhân lực, sự năng động của kinh tế tư nhân.

Trích nguồn: VACPA



Công khai, minh bạch là những nguyên tắc hoạt động trên thị trường chứng khoán (TTCK), giúp thị trường hoạt động hiệu quả, tạo 

niềm tin cho các nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững. Với quy mô TTCK hiện nay đạt 

trên 74% GDP, với gần 2.000 công ty đại chúng trong đó hơn 2/3 là tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, hơn 100 tổ chức kinh doanh 

chứng khoán, 1,9 triệu tài khoản nhà đầu tư trong đó có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, việc đảm bảo tính công khai, minh bạch về 

thông tin luôn là ưu tiên của cơ quan quản lý.

Định hướng phát triển TTCK dần tiếp cận và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 

luôn quan tâm khuyến khích, nâng cao tính công khai minh bạch trên TTCK, nhất là đối với tính minh bạch về tình hình tài chính và 

hoạt động kinh doanh của công ty đại chúng được thể hiện qua sự minh bạch, đáng tin cậy của báo cáo tài chính, minh bạch trong 

quản trị công ty. Thời gian qua, UBCKNN đã có nhiều giải pháp, biện pháp nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của BCTC 

kiểm toán của công ty đại chúng công bố ra thị trường như hoàn thiện quy định về công bố thông tin trên TTCK theo hướng phù hợp 

với thông lệ quốc tế; chỉ đạo các SGDCK tăng cường giám sát việc công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tăng cường công tác 

giám sát chất lượng kiểm toán BCTC của các tổ chức kiểm toán được chấp thuận; xử lý nghiêm các tổ chức công bố thông tin có nội 

dung không chính xác, sai lệch tại báo cáo tài chính; xử lý tổ chức kiểm toán, kiểm toán thực hiện kiểm toán không đạt yêu cầu về 

chất lượng. Cùng với việc hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường quản lý giám sát và bảo đảm thực thi pháp luật về công bố thông tin, UBCKNN cũng chú trọng tổ chức các hoạt động phổ 

biến, tuyên truyền, tập huấn cho các thành viên thị trường để nắm vững và chấp hành đúng quy định pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.

Trong hai ngày 16-17/01/2018, UBCKNN phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính, Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội 

(HNX), Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) tổ chức Hội thảo "Tăng cường tính công khai, minh bạch của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán" cho các công ty đại 

chúng, tổ chức kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, công ty chứng khoán tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội thảo, đại diện các công ty đại chúng, công ty kiểm toán, công ty 

chứng khoán đã lắng nghe tham luận của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính, Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) và Vụ Giám 

sát công ty đại chúng và Thanh tra UBCKNN về quy định và những vấn đề cần lưu ý để tránh sai sót, vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, lập và công bố báo cáo tài chính, minh 

bạch trong quản trị điều hành công ty đại chúng. Hội thảo đã có phần trao đổi, giải đáp thắc mắc sôi nổi giữa các thành viên thị trường và cơ quan quản lý, các chuyên gia về kinh nghiệm trong việc 

lập, trình bày và kiểm toán báo cáo tài chính, chấp hành tốt nghĩa vụ công bố thông tin, quản trị công ty và các nghĩa vụ khác của công ty đại chúng trong hoạt động chứng khoán.

Với thành công của hai hội thảo này, trong thời gian tới UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, VACPA và hai SGDCK để tổ chức các hội nghị, tập huấn cho các thành 

viên thị trường để thúc đẩy tính công khai minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia TTCK.

Số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng gần gấp đôi, từ 1.800 năm 2016 lên trên 3.000 năm 2017. Cùng với 

khoảng 40 quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế đã hoạt động tại Việt Nam, các tập đoàn, ngân hàng lớn và các nhà đầu tư tích 

cực tham gia huy động, sử dụng nguồn lực tài chính lớn cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Tập đoàn Viettel 

đã được xếp hạng TOP 5 thương hiệu viễn thông hiệu quả nhất ASEAN, TOP 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế 

giới với giá trị thương hiệu đạt ngưỡng một tỷ USD.

Robot hóa sẽ ảnh hưởng đến việc làm của hàng triệu lao động

Bên cạnh cơ hội, Thủ tướng cũng chỉ rõ thách thức. Đó là nhiều ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày 

sẽ thay đổi công nghệ sản xuất theo hướng tự động hóa, robot hóa, ảnh hưởng đến việc làm của hàng triệu lao 

động...

Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu ngày càng xa, dư thừa lao động trình độ thấp, nhập khẩu công nghệ lạc 

hậu, mất an toàn, an ninh thông tin, đồng thời chịu tác động nhiều mặt về văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an 

ninh.

Doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là nhỏ và vừa, chưa đủ năng lực cạnh tranh, chưa sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới. 

Nhiều doanh nghiệp còn bị động với các xu thế phát triển mới, chưa sẵn sàng chuyển hướng mô hình tổ chức kinh 

doanh. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt và đứng trước áp lực lớn về nguồn lực để chuyển đổi, đổi mới 

sáng tạo, tạo đột phá. 

Cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là tập trung xây dựng, phát triển nền kinh tế số và công nghiệp 

thông minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật cho phát triển nền kinh tế số, công nghiệp thông minh; xây dựng chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu quốc 

gia.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng nêu rõ định hướng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin đóng vai trò là “hạ tầng của hạ tầng” cho nền kinh tế 

số; tập trung đầu tư hiện đại hóa đồng bộ, kết nối liên thông hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, bao gồm hạ tầng viễn thông, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng thông tin và hạ tầng tri thức.

“Phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế số, biến lợi thế dân số vàng thành lợi thế về năng lực số trong hội nhập và phân công lao động quốc tế; phấn đấu đến năm 

2020 Việt Nam có đội ngũ trên 1 triệu nhân lực công nghệ số trình độ cao", ông nói.

Theo lãnh đạo Chính phủ, trong quá trình trên, doanh nghiệp vừa là trung tâm, vừa là động lực phát triển của công nghệ mới, công nghiệp thông minh và trong thương mại hóa, ứng dụng thành 

công các thành tựu khoa học-công nghệ vào thực tiễn đời sống.

Các doanh nghiệp phải có tầm nhìn, mơ ước lớn vượt ra biên giới quốc gia, đưa sản phẩm và dịch vụ sản xuất tại Việt Nam chinh phục thị trường trong nước, thế giới; góp phần làm thay đổi, nâng 

tầm thị hiếu của người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước, quốc tế.

“Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc nên chúng ta không thể bỏ lỡ", Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng các cấp, các ngành và doanh nghiệp phải hành 

động quyết liệt, kịp thời; phải có thái độ ứng xử cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm những mô thức mới...

Ba câu hỏi về nền kinh tế số

Tại hội thảo, Thủ tướng nêu 3 vấn đề để đại biểu trao đổi, thảo luận. “Việt Nam đang ở đâu?”, Thủ tướng nói và mong muốn các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trên 

phương diện ứng dụng công nghệ mới, phát triển công nghiệp thông minh.

Hai là, các nước đang làm gì? Thủ tướng đề nghị các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế số, công nghiệp thông minh, đặc biệt là những nước có điều kiện tương đồng với 

Việt Nam như Trung Quốc và các nước ASEAN; trong đó nêu rõ những bài học kinh nghiệm và điều kiện áp dụng. 

Ba là, Việt Nam cần làm gì để phát triển thành công nền kinh tế số, công nghiệp thông minh? Thủ tướng đề nghị tập trung đề xuất, kiến nghị cụ thể về chiến lược, định hướng và giải pháp phát triển 

kinh tế số, công nghiệp thông minh ở Việt Nam thời gian tới, trong đó chú trọng tính hiệu quả, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế.

“Chúng ta hãy cùng nỗ lực, biến khát vọng thịnh vượng của quốc gia, dân tộc thành việc làm và hành động cụ thể”, Thủ tướng nói.

Trích nguồn: Hoàng Thùy (www.vnexpress.net)

UBCKNN tổ chức Hội thảo tăng cường tính công khai, minh bạch của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán

Trích nguồn: http://www.ssc.gov.vn

Phó Chủ tịch UBCKNN 
Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: VP)

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: VP)

Ban chủ tọa tại Hội thảo (Ảnh: VP)

Thủ tướng đi thăm các gian hàng tại Triển lãm quốc tế 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

“Phát triển công nghiệp thông minh 

- Smart Industry World 2017”. 



Tin quốc tế

Singapore: Thấy gì qua bảng xếp hạng các công ty kế toán, kiểm toán lớn?

 (BKTO) - Vừa qua, Tạp chí Singapore Business Review đã công bố đánh giá xếp hạng các công ty kế toán, kiểm toán lớn và hoạt động của ngành này tại Singapore trong năm 2017. 

Kết quả xếp hạng đã chỉ rõ quy mô, chất lượng nhân sự cũng như xu thế phát triển của các công ty kế toán, kiểm toán. 

Lượng tăng nhưng chất chưa đủ để đáp ứng yêu cầu

Trong năm 2017, ngành kế toán, kiểm toán của Singapore đã đón nhận 1.000 chuyên gia kế toán, kiểm toán từ các 

lĩnh vực khác nhau với tư cách là thành viên mới. Xét về quy mô nhân sự, KPMG tiếp tục là công ty kiểm toán lớn 

nhất Singapore với đội ngũ 3.000 nhân sự. PwC đứng ở vị trí thứ hai với 2.800 nhân sự.Đứng thứ ba và thứ tư là EY 

và Deloitte với 2.760 và 2.300 nhân sự. Nhìn chung, 12 công ty lớn nhất trong bảng xếp hạng của năm 2016 vẫn duy 

trì được vị trí của mình. 

Sự gia tăng về nhân sự đã giúp cho các công ty nhóm Big Four ở top đầu trong xếp hạng năm 2017. Cụ thể, PwC 

tăng 2.742 người so với năm 2016. Cùng với việc duy trì lực lượng lao động chính là người Singapore, KPMG vẫn 

hướng tới việc thuê thêm nhiều nhân tài là các chuyên gia quốc tế. Tại EY, số nhân sự đã tăng lên khoảng 250.000 

trên tổng số 151 quốc gia mà hãng này có mặt và số nhân viên mới tăng lên 65.000 người. Bên cạnh đó, không chỉ 

tăng trưởng về doanh thu, Deloitte còn tăng lực lượng lao động toàn cầu của mình lên 8% so với năm 2016 và điều 

này rất có lợi cho hoạt động của hãng tại Singapore cũng như các thị trường khác trong khu vực ASEAN.

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ngày càng tăng nhưng cuộc khảo sát mới đây của EY 

và Hiệp hội kế toán công chứng Australia cho thấy, có tới 150 chuyên gia kế toán, kiểm toán tại Singapore tỏ ra không 

tin tưởng vào kỹ năng hiện tại của mình. Theo EY, tư duy chiến lược là kỹ năng hàng đầu cần phải có trong giai đoạn 

hiện nay, công tác đào tạo và kinh nghiệm của họ không đủ để đáp ứng các yêu cầu trong tương lai về phân tích 

thống kê và khai thác dữ liệu. 

Bên cạnh đó, sự nhạy bén trong kinh doanh, tư duy phân tích và khả năng nghiên cứu các tập dữ liệu lớn cũng sẽ là 

những yếu tố quyết định đối với thành công hiện tại và tương lai của một kế toán, kiểm toán viên.Tuy nhiên, theo ông 

Max Loh - đối tác về quản lý của EY, “việc tìm ra những cá nhân phù hợp với các yêu cầu này vẫn còn nhiều khó 

khăn”. 

Hướng đến xu thế phát triển mới

Từ thực tế trên, ông Max Loh cho rằng, ngành kế toán, kiểm toán sẽ cần đa dạng hóa, đổi mới việc tuyển dụng để thu 

hút các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Cũng theo ông Max Loh, những mô hình phát triển quan 

trọng của thế giới như sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Do đó, các công 

ty kiểm toán phải nghiêm túc xem xét sự hiện diện của mình cũng như vấn đề nhân sự chiến lược trong khu vực. 

Ngoài Big Four, các công ty khác cũng đang theo dõi các xu hướng mới 

về nhân sự. Ông Sim Guan Seng - đối tác quản lý của công ty Baker Tilly 

TFW LLP - nhận thấy sinh viên mới tốt nghiệp đang ngày càng quan tâm 

tìm hiểu công việc tại top 10 các công ty kế toán toàn cầu bên cạnh Big 

Four.“Hai năm qua, chúng tôi đã thành công trong việc thu hút những 

sinh viên tốt nghiệp để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi và tôi nhận 

thấy xu hướng này còn tiếp tục tăng lên.Thách thức đối với các công ty 

kiểm toán tầm trung là phải đáp ứng được kỳ vọng của những tân binh 

mới này”- ông Sim Guan Seng cho hay.

Năm 2017 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng đối với các công ty kế toán, 

kiểm toán tại Singapore.Đây là năm đầu tiên thực hiện và điều chỉnh các 

tiêu chuẩn Báo cáo Kiểm toán nâng cao (EARs). Các báo cáo của kiểm 

toán viên giờ đây có nhiều thông tin sâu sắc hơn thông qua việc thể hiện 

rõ các vấn đề kiểm toán trọng yếu nhằm tăng cường tính minh bạch của 

hoạt động kiểm toán.

Báo cáo cho phép nhà đầu tư tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng 

bao gồm các vấn đề kế toán và kiểm toán chủ yếu trong Báo cáo tài 

chính. Một năm sau khi thực hiện các tiêu chuẩn EARs, cuộc khảo sát 

của Viện Kế toán công chứng Singapore (ISCA) chỉ ra, gần 2/3 các ủy 

ban kiểm toán (63%) và các nhà đầu tư (60%) cho biết, EARs đã mang 

lại cho họ những hiểu biết sâu hơn về cách thức tiến hành các cuộc kiểm 

toán.

Trích nguồn: 

NGỌC QUỲNH - Báo Kiểm toán

(Theo Singapore Business Review và ISCA) 

Tham khảo

Thế giới mới

Roger Burritt and Katherine Christ mô tả Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 (Industry 4.0) và chia sẻ thế giới số hóa ảnh hưởng thế nào với ngành nghề 

kế toán kiểm toán tài chính.

 Giúp các kế toán thu thập các thông tin trước đây mà họ không thu 

thập được trong thời gian thực tế - thông qua các thiết bị cảm ứng

 

       Tạo điều kiện cho việc chiết suất dữ liệu từ những kho dữ liệu 

khổng lồ - phục vụ cho tất cả các loại quyết định, các cấp lãnh 

đạo, tất cả các loại trạm kiểm soát thông tin ra quyết định và tất cả 

những người có lợi ích liên quan

 

        Nâng cao chất lượng dữ liệu – thông qua các lịch trình tốt hơn, tính 

chính xác cao hơn và nhiều chi tiết hơn để cải thiện hiệu quả, sự 

đảm bảo về mặt dữ liệu và phục vụ cho việc đưa ra những quyết 

định khác

 

         Cải thiện việc truyền tải dữ liệu cho việc hoạch định và quản lý – ví 

dụ như trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị và giữa các quốc gia

 

         Nâng cao độ tin cậy và hợp lý của việc báo cáo – thông qua việc tự 

kiểm soát, các hệ thống tự kiểm toán và kế toán do nhu cầu cho 

các cá nhân. 

Bởi vậy, trong một thế giới khi có cuộc cách mạng công nghệ thứ 4, các 

kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên gia tài chính tại các doanh nghiệp 

cần được trao cơ hội tránh các công việc lặp đi lặp lại và có thể tự động 

hóa để tập trung vào các công việc mang tính chiến lược tổng thể 

chẳng hạn như xác định cách thức sử dụng hiệu quả nhất các nguồn 

lực doanh nghiệp đang có. Các kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên 

gia tài chính có thể chuẩn bị cho kỷ nguyên mới này bằng việc nâng cao 

nhận thức, kiến thức chuyên môn và liên tục cập nhật kiến thức, phát 

triển kỹ năng nhất là ở những người mới vào nghề và đặc biệt cần phối 

hợp tác với các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một 

số hành động chính cần thực hiện để có thể nắm vững và tận dụng 

được cơ hội từ Industry 4.0: 

Nhận thức: Một trong những bước quan trọng nhất là nhận thức tốt về 

Industry 4.0 và tìm kiếm những cơ hội mà nó mang lại. Ở giai đoạn này, 

các doanh nghiệp mới chỉ bắt đầu nắm lấy những tiềm năng phát triển. 

Ở Đức, 80% các công ty đưa nội dung Industry 4.0 vào chương trình 

nghị sự của họ; Trung Quốc sắp có 60% doanh nghiệp hiểu biết về vấn 

đề này; hầu hết các quốc gia khác mới ở giai đoạn đầu của việc chia sẻ 

thông tin, và chưa có nhiều công ty xem xét đầu tư vào lĩnh vực này.

Phát triển chuyên môn nghề nghiệp: Các kế toán viên, kiểm toán 

viên, chuyên gia tài chính trong doanh nghiệp và khối công có thể nâng 

cao nhận thức trong nội bộ doanh nghiệp, tổ chức của họ. Các hội nghề 

nghiệp và các chương trình cập nhật kiến thức của các hội nghề nghiệp 

sẽ chịu áp lực phải có được các cách thức, các bài trình bày cả trên lớp 

học và trực tuyến về Industry 4.0 như là các nhà máy, phương tiện sản 

xuất thông minh và cách thức thay đổi này ảnh hưởng tới các hội viên 

của hội nghề nghiệp như thế nào.

Giáo dục, đào tạo: Đối với nhiều người mới vào nghề, dù là ở doanh 

nghiệp hay các công ty dịch vụ kế toán kiểm toán tài chính, các hội nghề 

nghiệp có thể hỗ trợ công tác giáo dục, đào tạo về Industry 4.0 bằng việc 

tạo ra áp lực để các cơ sở đào tạo, các trường đại học bổ sung vào 

chương trình học giúp các sinh viên sắp tốt nghiệp có những kết nối 

thông tin và kỹ năng về kỹ thuật số. Ví dụ đầu tư vào công nghệ tạo điều 

Các tạp chí kinh doanh và các phương tiện truyền thông xã hội đang tràn ngập những bình luận về thông tin, truyền 

thông và công nghệ số hóa và những lợi ích mang lại cho các doanh nghiệp là khách hàng của các kế toán viên, kiểm 

toán viên, chuyên gia tài chính hoặc cho chính các doanh nghiệp mà các kế toán viên, kiểm toàn viên, chuyên gia tài 

chính đang làm việc.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0) hay Internet vạn vật (Internet of Things –IoT) là những điều các 

kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên gia tài chính cần phải nhận thức được trong bối cảnh hiện nay. Hiện tại 

Industry 4.0 đang còn ở giai đoạn sơ khởi nhưng chắc chắn sẽ thay đổi cách thức các kế toán viên, kiểm toán viên, 

chuyên gia tài chính hành nghề và các doanh nghiệp, tổ chức tiến hành hoạt động kinh doanh.

Đối với ngành nghề kế toán kiểm toán tài chính thì Industry 4.0 vừa đặt ra thách thức nhưng cũng tạo cơ hội cho 

những ai sẵn sàng ủng hộ.

Những ý tưởng về Industry 4.0 bắt đầu xuất hiện tại Đức và nhanh chóng được hưởng ứng tại các quốc gia khác như 

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Liên minh Châu Âu theo các tên gọi khác nhau như Industrie 4.0, IoT và 

cuộc cách mạng công nghiệp.

Về mặt nguyên tắc, dựa trên sự phát triển công nghệ hiện có, Industry 4.0 có thể tác động tới tất cả các quốc gia và tổ 

chức trên thế giới trong một tương lai không xa. Các khoản đầu tư rất lớn đổ vào lĩnh vực công nghệ cho thấy các 

quốc gia rất hứng khởi với lĩnh vực này. Dự đoán tới năm 2030 sẽ có khoảng 15.000 triệu đô la Mỹ (11.500 triệu bảng 

Anh) đầu tư vào lĩnh vực này.

Hơn thế nữa, những lợi thế mà các nước giàu có thể cạnh tranh với nguồn nhân lực giá rẻ ở các nền kinh tế đang 

phát triển giờ đây cũng bị chính các nền kinh tế đang phát triển chiếm lĩnh. Ví dụ như Trung Quốc, quốc gia mong 

muốn trở thành lực lượng công nghiệp dẫn đầu thế giới tới năm 2049, đang đầu tư 500 tỷ nhân dân tệ vốn Nhà nước 

(tương ứng vơí 58 tỷ bảng Anh) để hỗ trợ phát triển lĩnh vực này ở quy mô quốc gia và khu vực.

Những tác động tới ngành nghề kế toán kiểm toán tài chính

Với những thông tin nêu trên, một câu hỏi cần lời giải đáp là cách thức Industry 4.0 có thể ảnh hưởng tới nghề kế 

toán kiểm toán tài chính. Nhiều người có thể thắc mắc rằng Industry 4.0 sẽ buộc các kế toán viên, kiểm toán viên, 

chuyên gia tài chính phải có cách thức tư duy mới khi làm việc. Industry 4.0 sẽ:



kiện sinh viên có thể thực hành để có kinh nghiệm thực tế trong các bối cảnh Industry 4.0, có được các kiến thức về những tác động xã hội tiềm ẩn của hệ thống tự động hóa và hệ thống thông 

minh và cách thức giải quyết các vấn đề này. Các hội nghề nghiệp có thể phối hợp với các công ty và cơ sở đào tạo để tổ chức những khóa học phù hợp. Các khóa học có thể bao gồm những 

nội dung như mã hóa, quản lý thông tin ở những nền tảng chia sẻ được như điện toán đám mây và đánh giá những nhu cầu về kế toán theo thời gian thực của các đối tượng khác nhau từ nhà 

quản trị doanh nghiệp, các cổ đông, người lao động, các cơ quan phi chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên có lợi ích liên quan khác.

Vươn ra bên ngoài: Những kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên gia tài chính vận hành trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng cần phải nhận ra rằng họ thiếu kiểm soát về các dữ 

liệu kế toán hơn trước kia.

Các kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên gia tài chính đang trở thành các chuyên gia tư vấn ở các mảng đan xen lẫn nhau. Ví dụ, kế toán môi trường bị ảnh hưởng rất lớn bởi những thông tin 

vật chất cụ thể chủ yếu là nằm trong tay các kỹ sư. Nếu khả năng kết nối tăng nhanh hơn thì các thông tin kế toán sẽ không còn là dữ liệu của riêng các kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên 

gia tài chính.

Hoạt động kế toán, kiểm toán, tài chính trong một thế giới đan xen giữa kết nối mạng và thế giới vật chất

Viễn cảnh của một kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tới rất chắc chắn xảy ra và hấp dẫn, các kế toán viên kiểm toán viên và chuyên gia tài chính chuyên nghiệp cần 

phải dự đoán trước được những tiềm năng của nó. Bên cạnh những ý kiến cho rằng một số vị trí công việc sẽ biến mất, ngành nghề bị mai một dần, hay những dịch vụ kế toán và kiểm toán sẽ 

không cần người lao đông do áp dụng công nghệ số hóa, thực tế có nhiều cơ hội chưa được biết tới với những ai có hiểu biết về các hệ thống mạng – vật chất còn mới mẻ này.

Hoạt động kế toán với việc tích hợp những hệ thống này sẽ được đánh giá cao hơn, cũng như việc các chuẩn mực/vấn đề kế toán ở quy mô trong nước sẽ phải chuyển đổi, hội nhập trong môi 

trường kinh doanh toàn cầu với khả năng kết nối cao. Những kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên gia tài chính chuyên nghiệp trở thành những chuyên gia đầy kinh nghiệm trong một trật tự 

công nghệ và xã hội mới do chính họ thiết lập ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm.

Thông tin về Industry 4.0

Một kỷ nguyên tiềm năng mới dựa trên những kết nối kỹ thuật số tăng trưởng chưa từng có và những nền tảng dữ liệu chung tạo điều kiện cho việc trao đổi dữ liệu và giải quyết vấn đề 

trong thời gian thực.

 

Được tạo ra bởi những hệ thống thu thập dữ liệu với chi phí thấp hơn nhờ vào những linh kiện bán dẫn chủ động trong những mạch được tích hợp nhân đôi khả năng hai năm 1 lần 

(Theo luật Moore).

 

Tối thiểu hóa quy mô các chuẩn giao tiếp truyền tín hiệu tạo điều kiện cho sự tương thích của phần cứng và tăng cường sự sẵn có của dữ liệu thông qua các thiết bị được kết nối với 

nhau.

 

Việc cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ thông minh được thúc đẩy thông qua mạng Internet tới khách hàng – mô hình sản xuất đại trà.

 

Các khách hàng và các tổ chức thay đổi mô hình liên tục dẫn đến nhiều người được hưởng lợi và nhiều người bị thua thiệt.

 

Cần thiết phải có sự hợp tác với những chuyên gia khác do có khả năng độc quyền đối với những dữ liệu kế toán bị mất.

 

Những hệ thống kế toán theo thời gian thực? Kế toán tự động? Những tài khoản tùy chọn cho người sử dụng trên cơ sở các dữ liệu chung?

Trích nguồn: ACCA


