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Tháng 5/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 

(VACPA) đã thực hiện tái bản cuốn sách "375 sơ đồ kế 

toán doanh nghiệp" sau khi nhận được nhiều ý kiến 

phản hồi tích cực từ lần xuất bản đầu tiên trong năm 

2017. Cuốn sách do nhóm tác giả biên soạn, trong đó TS. 

Hà Thị Ngọc Hà, CPA Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách 

chuyên môn VACPA trực tiếp biên soạn nhiều phần hành 

và chỉ đạo, soát xét toàn bộ nội dung cuốn sách.

Cuốn sách giúp bạn đọc nắm vững và vận dụng đúng các 

nội dung của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh 

nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014, Thông tư số 53 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính 

và các chính sách tài chính, thuế hiện hành. Để bạn đọc 

dễ dàng trong quá trình vận dụng, cuốn sách trình bày 

các quy định dưới dạng các sơ đồ hướng dẫn thực hiện 

kế toán theo từng chuẩn mực kế toán, các phần hành kế 

toán chủ yếu và sơ đồ kế toán theo từng loại thuế. Trong 

đó, nhóm tác giả đã tập trung vào các trường hợp mà các 

doanh nghiệp thường gặp phải khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình hạch toán, có giải thích và đưa ra ví dụ 

minh họa.
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VACPA phát hành sách “375 Sơ đồ kế toán doanh 

nghiệp” tái bản lần 1

Chủ tịch VACPA tham dự buổi tiếp và làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

với Chủ tịch ACCA toàn cầu

Sáng 27/6, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có buổi tiếp và làm việc với ông Leo Lee – 

Chủ tịch Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) toàn cầu. Tham dự buổi tiếp còn có ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch 

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); Đại diện Ngân hàng thế giới cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị 

chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Đánh dấu sự kiện 12 năm có mặt tại Việt Nam, Tân Chủ tịch ACCA toàn cầu Leo Lee đã có chuyến thăm và công tác tại Việt 

Nam từ ngày 25-30/6. Nhân dịp này, Chủ tịch ACCA toàn cầu đã được tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính; tham dự buổi làm việc 

có đại diện của Ngân hàng Thế giới, các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam. Tại 

buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã nhiệt liệt chào mừng ông Chủ tịch và Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Bộ Tài 

chính; ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn ACCA và cá nhân Chủ tịch Leo Lee đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết 

thực và hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của hoạt động kế toán, kiểm toán của Việt Nam giai đoạn vừa qua.

Sau khi giới thiệu khái quát tình hình và kết quả quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam theo định hướng thị trường, nhấn 

mạnh vai trò của kế toán, kiểm toán là một công cụ quản lý có vai trò quan trọng góp phần làm minh bạch thông tin tài chính, 

phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư, Bộ trưởng khẳng định trong 15 năm qua, Việt Nam đã tập trung tạo lập khuôn khổ 

pháp lý khá cơ bản cho hoạt động kế toán, kiểm toán; ban hành hệ thống các chuẩn mực nghề nghiệp tiếp cận và phù hợp với 

các chuẩn mực quốc tế và luôn quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp có trình độ 

chuyên môn tốt phục vụ quản lý kinh tế-tài chính đất nước. Bộ trưởng đặc biệt vui mừng, ghi nhận và biểu dương về những 

kết quả thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính và ACCA từ năm 2013 đến nay đã diễn ra đa dạng và phong phú 

cùng sự hợp tác với các Hội nghề nghiệp, các trường đại học… đã luôn đồng hành với các sự kiện quan trọng của nghề 

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

“Với kết quả báo cáo đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc ROSC được Chính phủ công bố vào tháng 11/2017, Việt 

Nam sẽ phải hoàn thiện về cả khuôn khổ pháp lý và thể chế, trong đó việc đưa vào áp dụng IFRS là điều hết sức cần thiết để 

phù hợp với thông lệ quốc tế. Khi áp dụng IFRS tại Việt Nam, các chính sách sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, 

như Báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ có tính minh bạch, khả năng so sánh, trách nhiệm giải trình cao hơn, từ đó phục 

vụ cho công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. Ở tầm cao, việc áp dụng IFRS sẽ tác động đến nền kinh tế như: thu hút đầu 

tư nước ngoài, thị trường tài chính, tác động thị trường vốn, ký kết hiệp định quốc tế” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

An ninh mạng

Trong lần tái bản này, nhóm tác giả đã bổ sung, cập nhật 

nội dung trong một số sơ đồ, đặc biệt các sơ đồ liên quan 

đến hạch toán chênh lệch tỷ giá là vấn đề phức tạp để 

phản ánh, hướng dẫn rõ hơn kế toán chênh lệch tỷ giá 

theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông 

tư 53/2016/TT-BTC.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các 

nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cá nhân và tổ 

chức cung cấp dịch vụ tư vấn về kế toán, thuế, giảng viên 

và sinh viên các trường đại học, cao đẳng và những 

người khác quan tâm đến kế toán.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua sách để nghiên 

cứu, áp dụng hoặc tặng khách hàng, đối tác…, xin vui 

lòng liên hệ:

Văn phòng VACPA Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 2&3 Toà  nhà 

Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại buổi tiếp 

Ông Leo Lee, Chủ tịch ACCA phát biểu tại buổi tiếp



Dự Án, số 4 ngõ hàng chuối 1; Điện thoại: 024 399 724 

334 (máy lẻ 105)/ di động: 0904148485;

Văn phòng đại diện VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh – Địa 

chỉ: Phòng 23, lầu 1, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 

3, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028 39 306 435/di động: 

0918843485.

Đại hội kế toán thế giới (WCOA 2018) do Liên đoàn Kế 

toán thế giới (IFAC) và CPA Australia cùng Hội Kế toán 

Công chứng Úc và New Zealand (CA ANZ) đồng tổ chức 

sẽ diễn ra trong 04 ngày từ ngày 05-08/11/2018 tại 

Sydney, Úc.

Sự kiện WCOA diễn ra 4 năm một lần và chủ đề của năm 

2018 "Những thách thức toàn cầu – Lãnh đạo toàn cầu". 

Đại hội sẽ diễn ra với các phiên họp toàn thể và phiên họp 

tự chọn, thu hút trên 100 diễn giả nổi tiếng từ các quốc 

gia, tổ chức và dự kiến thu hút khoảng 6000 người tham 

dự từ hơn 130 quốc gia trên thế giới bao gồm các kế toán 

viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp, các nhà quản lý quốc 

tế, những người thiết lập chuẩn mực, các quan chức 

chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp... 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Hội viên truy cập trang 

website www.wcoa2018.sydney .

kế toán, kiểm toán trên cơ sở thông lệ quốc tế phù hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam; Phát triển mạnh nguồn nhân lực trong 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán đảm bảo ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực cả về số lượng và chất lượng, được sự 

thừa nhận của quốc tế cũng như tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán, đồng thời đẩy 

mạnh hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy và hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ kế toán, 

kiểm toán.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch VACPA Phạm Sỹ Danh đã thông báo đến ông Chủ tịch ACCA toàn cần khái quát quá trình hoạt 

động và phát triển của VACPA với vai trò là một hội nghề nghiệp chuyên nghiệp của các KTV và DNKiT theo chuẩn mực quốc 

tế, trong đó ACCA là một đối tác hàng đầu và uy tín đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng VACPA trong nhiều hoạt động chuyên môn, 

kỹ thuật, tư vấn nghề nghiêp, quản lý hội viên và tăng cường năng lực đào tạo, cập nhật kiến thức cho hội viên VACPA.

Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường sức cạnh tranh quốc gia 

của việc đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp không chỉ là mối quan tâm của cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Tài 

chính, của các trường đại học ngành kế toán-kiểm toán mà còn là mối quan tâm trực tiếp của các doanh nghiệp kiểm toán và 

VACPA, Chủ tịch VACPA đã trực tiếp đề nghị Chủ tịch ACCA toàn cầu hỗ trợ Hội thực hiện dự án đào tạo trực tuyến cho kế 

toán viên, kiểm toán viên hành nghề đúng như mô hình của các Hội nghề nghiệp quốc tế đang áp dụng và đã được phía ACCA 

cam kết sẽ hỗ trợ thực hiện đề xuất này của VACPA bên cạnh các hoạt động thường xuyên khác.

Với sự có mặt của các bên Ngân hàng thế giới, ACCA và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Bộ trưởng nhấn mạnh mối 

quan hệ mật thiết, sự đóng góp, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của các bên để cơ quan Chính phủ và 

Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam là VACPA sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán trên cơ sở 

thông lệ quốc tế phù hợp điều kiện nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại 

Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Leo Lee đánh giá cao những kết quả đạt được trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Bộ Tài 

chính trong thời gian qua. Ông Leo Lee nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, việc áp dụng IFRS sẽ thúc đẩy chuẩn mực kế toán 

Việt Nam hướng đến các chuẩn mực kế toán quốc tế. ACCA cam kết sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với Bộ Tài 

chính cũng như VACPA trong việc thực hiện đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam nhằm góp phần làm minh 

bạch thị trường tài chính và thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, ACCA sẽ chia sẻ kinh nghiệm quốc 

tế về kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán để giúp hoạt động giám sát của Bộ Tài chính đạt hiệu quả hơn”.

Ông Phạm Sỹ Danh, Chủ tịch VACPA phát biểu tại buổi tiếp

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng 

chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn làm việc

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở và hợp tác, các bên đã cùng nhau chia sẻ kết quả phối hợp công việc và cam kết 

trong giai đoạn tới ACCA và Ngân hàng Thế giới luôn đồng hành, hỗ trợ Bộ Tài chính và các Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp 

Việt Nam nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, tăng cường năng lực các cơ quan quản lý, phát triển mạnh mẽ hoạt 

động nghề nghiệp, mở rộng thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước./.

VACPA đã tổ chức thành công Hội nghị Hội viên VACPA khu vực Miền Trung

Ngày 15/6/2018, tại Đà Nẵng, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức “Hội nghị Hội viên VACPA  khu 

vực miền Trung”. Đây là lần đầu tiên VACPA tổ chức Hội nghị này nhằm tạo cơ hội tiếp xúc, trao đổi và lắng nghe ý kiến của 

các hội viên về hoạt động Hội, phục vụ hội viên và phát triển nghề nghiệp khu vực miền Trung hiện tại và trong thời gian tới, vì 

công tác phát triển hội viên khu vực này có thể nói mới chỉ đạt kết quả khiêm tốn so với tỷ trọng bình quân cả nước.

Tham dự Hội nghị có các vị đại diện Ban Thường trực VACPA và các ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng và ông Trịnh Đức Vinh - 

Phó Cục trưởng Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán, đại diện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng là đơn vị đang có chương trình hợp 

tác dài hạn về hoạt động nghề nghiệp với VACPA cùng đông đảo các Hội viên, KTV đại diện cho 19 công ty kiểm toán có trụ 

sở, chi nhánh thuộc khu vực miền Trung. Cụ thể, có 04 công ty đặt trụ sở tại Đà Nẵng là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán 

AAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế A.T.A.X, Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA, Công ty TNHH Kiểm 

toán tư vấn thuế và thẩm định giá ATCV; 1 công ty đặt trụ sở tại Nghệ An là công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền 

Trung và 14 chi nhánh tại Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình....

Ông Phạm Sỹ Danh

Chủ tịch VACPA phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch, thay mặt BCH VACPA đã báo cáo tóm tắt các kết quả tổng quan về 

hoạt động Hội trong giai đoạn vừa qua, nêu rõ phương châm, mục tiêu chiến lược và các giải pháp cơ bản để xây dựng và 

phát triển VACPA theo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 4 của Hội; trân trọng biểu dương những đóng góp của Hội viên khu 

vực miền Trung đã và đang đồng hành cùng với sự phát triển của VACPA trong nhiều năm qua. Đồng thời Chủ tịch VACPA 

cũng bày tỏ mong muốn và hy vọng tất cả các Hội viên, KTV khu vực miền Trung sẽ cùng nhau đoàn kết, không ngừng nỗ lực 

cố gắng học tập, nâng cao trình độ, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và bản sắc văn hóa nghề nghiệp để phát triển và nâng 

cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ, đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường gìn giữ và nâng cao vai trò, 

uy tín và vị thế của Kiểm toán độc lập trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước.

Tin về Đại hội kế toán thế giới (WCOA) 2018

Chương trình học bổng ICAEW  dành cho Hội viên 

VACPA

Nhằm gia tăng giá trị cho hội viên và cung cấp cơ hội đạt 

danh vị nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế “ICAEW 

Chartered Accountant”, Hội Kiểm toán viên hành nghề 

Việt Nam (VACPA) phối hợp cùng Viện Kế toán Công 

chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) giới thiệu chương trình 

học bổng năm 2018, thông tin chi tiết như sau:

1.Chương trình ICAEW  ACA

Để đạt danh vị ICAEW Chartered Accountant, học viên 

cần hoàn thành chương trình đào tạo ICAEW ACA. Là 

một trong những chương trình đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp chất lượng cao toàn cầu, ICAEW ACA gồm 4 cấu 

phần: 15 môn thi về kinh doanh, tài chính và kế toán; 450 

ngày kinh nghiệm làm việc (từ 3 đến 5 năm) tại doanh 

nghiệp đối tác của ICAEW; Đạo đức nghề nghiệp và Phát 

triển kỹ năng nghề nghiệp. 

Hội viên VACPA tham gia chương trình sẽ nhận được 

những lợi thế sau:

- Được miễn thi 05 trong tổng số 15 môn;

- Được ghi nhận tối đa 12 tháng kinh nghiệm đã có nếu 

đang làm việc tại các doanh nghiệp đối tác của ICAEW.

2.Chương trình học bổng: 

Các hội viên đăng ký chương trình từ ngày 01/8/2018 đến 

ngày 15/08/2018 sẽ nhận gói học bổng 15.450.000 đồng 

bao gồm (1) Phí đăng ký ban đầu; (2) Phí miễn thi 05 môn. 

Đây là năm thứ hai mà hai Hội nghề nghiệp hợp tác thực 

hiện chương trình học bổng Chartered Accountant dành 

cho hội viên VACPA. VACPA tin rằng, đây sẽ là cơ hội và 

giá trị nghề nghiệp thực sự hữu ích với các kiểm toán viên 

hành nghề Việt Nam. 

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc nếu có vướng mắc, vui 

lòng liên hệ: 

Chị Trần Thanh Hoa (email: banhoivien@vacpa.org.vn 

/Tel: 024 39724334 ext 104)

Giảm ngay 50% học phí FIA & ACCA cho con 

em/người thâncủa Hội viên VAPCA tai TP.HCM

Bộ trưởng cho biết thêm: Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tập trung triển khai Chiến lược phát triển Kế toán - Kiểm toán Việt 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về 



Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đã chọn hướng đi “khác biệt” 

để trở thành cử nhân quốc tế thông qua việc học chương 

trình FIA – Nền tảng Kế toán của ACCA. Điển hình như 

Đông Anh quyết định theo đuổi ACCA khi còn đang học 

lớp 12. Với ước mơ đi du học đại học để tiếp cận với 

chương trình học quốc tế nhưng điều kiện không cho 

phép, Đông Anh đã chọn ACCA là mục tiêu chinh phục và 

FIA là bước đệm cho nền tảng vững chắc. 

Nhằm hỗ trợ cho con cháu/người thân của các anh/chị 

Hội viên VACPA, FTMS hỗ trợ 50% học phí FIA & ACCA 

cho con cháu/người thân của Hội viên VACPA (áp 

dụng trên học phí gốc và chỉ có giá trị đến hết 31/12/2018) 

tại FTMS TP.HCM

Thông tin liên hệ:

Wesbite: www.ftmsglobal.edu.vn 

Email: info@ftmsglobal.edu.vn

Hotline: 0987 290 321 (Ms.Thảo)

Sau khi ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban Hội viên VACPA trình bày Báo cáo tổng quan về hoạt động Hội viên và 

phương hướng hoạt động trong thời gian tới, các Hội viên đã có một buổi tọa đàm sôi nổi với nhiều ý kiến tâm huyết nêu ra các 

khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp khi môi trường cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay và đã thẳng thắng 

nêu lên nhiều đề xuất, nguyện vọng với Hội và với các cơ quan quản lý nghề nghiệp. Lãnh đạo VACPA đã lắng nghe, trao đổi 

quan điểm liên quan đến những vấn đề mà các hội viên nêu ra để có thể xác định rõ hơn các giải pháp trong chương trình hoạt 

động Hội thời gian tới. 

Hội nghị Hội viên VACPA khu vực miềm Trung lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp và sẽ là tiền đề để VACPA tiếp tục đẩy mạnh 

triển khai các hoạt động dành cho Hội viên trong cả nước đạt hiệu quả cao, tất cả theo phương châm: “VACPA-nâng cao chất 

lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và VACPA; hoạt động vì lợi ích Hội viên”./.

Hội viên VACPA khu vực miền Trung tham dự Hội nghị

VACPA ký biên bản thoả thuận hợp tác với Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh (OU) và ký 

gia hạn thỏa thuận hợp tác (2018-2023) với Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 

và Đại học Ngoại thương

Thực hiện kế hoạch mở rộng quan hệ hợp tác và phối hợp chặt chẽ với các trường đại học trong cả nước nhằm đẩy mạnh việc 

quảng bá hoạt động nghề nghiệp, giới thiệu và cập nhật các kiến thức và kỹ năng thực tiễn chuyên môn cho các đối tượng 

sinh viên chuyên ngành-là lực lượng KTV tương lai, ngày 30/05/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và 

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (OU) đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác. Tiếp đó, ngày 15/6/2018 và 27/6/2018 

VACPA đã ký gia hạn Biên bản hợp tác giai đoạn 2018 - 2023 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 với trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Ngoại 

thương.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với 

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (OU)

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng hợp tác song phương giữa VACPA và các Trường ĐH, các bên đã thống nhất cùng hợp tác 

triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, phối hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó, tập trung vào các hoạt động 

trọng tâm: Thực hiện cung cấp tài liệu liên quan đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế; Phối hợp nghiên 

cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm toán và kế toán bao gồm các vấn đề liên quan đến quản lý nghề nghiệp, chuẩn mực và kỹ 

thuật kiểm toán; Phát triển và kết hợp tổ chức các khóa đào tạo thực hành kế toán kiểm toán; Hỗ trợ sinh viên và học viên các 

trường ĐH tiếp cận với các doanh nghiệp kiểm toán; Phát triển và khai thác các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào 

tạo cho các doanh nghiệp kiểm toán; Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về nghề nghiệp giữa hai tổ chức; Tham gia các hội thảo, 

tọa đàm, giao lưu với sinh viên, hội viên, tham gia các cuộc thi nghề nghiệp, viết và đăng tải bài viết trên báo, tạp chí,...

Lễ ký gia hạn thỏa thuận hợp tác với 

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

VACPA hy vọng, thông qua việc ký Biên bản hợp tác này, VACPA và các Trường ĐH sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác ngày 

càng chặt chẽ hơn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác được thỏa thuận để cùng đạt được các mục tiêu đặt 

ra vì sự phát triển tốt đẹp ngành kiểm toán nước nhà.

Lễ ký gia hạn thỏa thuận hợp tác với 

Trường Đại học Ngoại thương

Câu chuyện về vị thương nhân bán bể cá 

và bài học "hãy tự gắn cánh cửa nơi nhà bạn 

để cơ hội gõ vào"

"Khi bạn bước tới cánh cửa cơ hội, không cần phải gõ 

cửa, cứ đạp tung vào, nở một nụ cười và tự giới thiệu 

bản thân!".

"Không có cơ hội" luôn là cái cớ của những người thất 

bại. Hầu hết với những người thất bại khi được hỏi đều 

kêu ca rằng họ thất bại bởi họ không nhận được những 

cơ hội như những người khác, không nhận được giúp 

đỡ của người khác… hoặc là do cơ hội chưa đến với 

họ.

Tuy nhiên, cơ hội phải do chính bạn tạo ra, chính bạn 

phải nắm bắt và tận dụng nó.

Có một câu chuyện kể về 1 vị thương nhân bán bể cá 

cảnh. Chuyện kể rằng một thương nhân nọ đến một thị 

trấn nhỏ mở cửa hàng buôn bán bể nuôi cá cảnh. Dù bể 

cá của ông rất đẹp, giá cả lại phải chăng nhưng đến mấy 

ngày liền vẫn không ai hỏi mua.

Vị thương nhân không nản chí. Một sáng nọ ông dạo 

bước ra khu chợ bán cá cảnh, ông tìm gặp một ông cụ 

bán cá vàng, đặt mua 500 con cá vàng với mức giá ưu 

đãi. Ông cụ rất vui. Ông đã buôn bán nhiều năm ở thị trấn 

nhưng chưa bao giờ bán được nhiều cá như vậy.

Mua cá xong, vị thương nhân bảo ông cụ gánh thùng cá, 

rồi cùng mình đến phía thượng nguồn của con kênh đào 

đi qua thị trấn và bảo: "Ông thả toàn bộ 500 con cá vàng 

xuống chiếc kênh này". Rất ngạc nhiên, nhưng ông cụ 

cũng làm theo và nhận tiền ra về.

Ngay hôm sau, một tin đồn lan khắp thị trấn: ở trong kênh 

đào có rất nhiều cá vàng đẹp. Người dân thị trấn tò mò 

tranh nhau chạy đến xem. Nhiều người còn nhảy xuống 

kênh tìm cách bắt cá vàng.

Những người đầu tiên bắt được cá liền hồ hởi đi mua bể, 

đồng thời kích thích những người chưa bắt được cá càng 

thêm cố gắng. Trong làng, dần dần hầu khắp các nhà đều 

nuôi cá vàng. Cửa hàng bán bể cá của vị thương gia phút 

chốc trở nên đông đúc, hàng bán không kịp.

Thực ra trong kinh doanh hay cả trong cuộc sống, nếu 

bạn có thể ý thức được thời cơ trước khi nó đến, để tự tạo 

ra cơ hội, tự đẩy cơ hội đến sớm hơn với mình thì sẽ sớm 

thành công. Có người gọi thời cơ là vận may, nhưng dù 

sao đi nữa những người biết cách lợi dụng thời cơ, tự tạo 

cơ hội sẽ có nhiều thuận lợi hơn những người chỉ biết 

than thân trách phận.

Danh ngôn có câu "Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có 

nghĩa là nhà bạn chưa có cửa, hãy tạo ra một cánh cửa!" 

– hãy tự tạo ra cơ hội cho chính mình.

Trích nguồn: Phạm Hải

Theo Trí thức trẻ

Ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục QLGS Kế toán, 

Kiểm toán, Bộ Tài chính phát biểu chúc mừng Hội nghị



Tin trong nước

Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019

Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và 

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan.

Luật quy định nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng gồm: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo 

đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đặt dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh 

tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về 

an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền 

công dân, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng. Chủ động 

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian 

mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia. 

Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh 

Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Luật quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể: Sử dụng không gian mạng để thực hiện 

hành vi tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện 

người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận 

thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt 

đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây 

thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà 

nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân khác. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi 

trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. 

Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, 

gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm 

sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh 

quốc gia. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản 

trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin 

học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm 

nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người 

khác. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu 

hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Lợi dụng hoặc lạm dụng 

hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi…

Luật cũng nêu biện pháp bảo vệ an ninh mạng, gồm: Thẩm định an ninh mạng; đánh giá điều 

kiện an ninh mạng; kiểm tra an ninh mạng; giám sát an ninh mạng; ứng phó, khắc phục sự cố 

an ninh mạng; đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; 

ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các 

hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng internet, sản xuất và sử 

dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật; yêu cầu xóa bỏ, truy 

cập, xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội...

Bên cạnh đó, trong Chương VII - “Điều khoản thi hành”, Luật cũng quy định rõ: Hệ thống 

thông tin đang vận hành, sử dụng được đưa vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về 

an ninh quốc gia, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực, chủ quản hệ thống 

thông tin bổ sung đủ điều kiện an ninh mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng 

đánh giá điều kiện an ninh mạng theo quy định tại Điều 12 của Luật; trường hợp cần gia hạn 

do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không quá 12 tháng.

Nguồn: Nguyễn Hoàng (www.baomoi.com)

mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên giám sát, kiểm tra về an ninh 

mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. Mọi hành vi 

vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Bộ Tài chính và ACCA phối hợp tổ chức Hội thảo “CMCN 4.0 – Thời cơ và thách thức với kế toán, kiểm toán”

Ngày 6/7 tại Hà Nội, Bộ Tài chính (Cục Quản lý và giám sát Kế toán và Kiểm toán) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) với sự hỗ trợ của Hội Kiểm toán viên hành nghề 

Việt Nam (VACPA), Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) đã tổ chức Hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 - thời cơ và thách thức với kế toán, kiểm toán”, tham dự Hội thảo có hơn 270 

đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội nghề nghiệp trong nước, các doanh nghiệp kiểm toán, đơn vị đối tác, các trường Đại học và hội viên của  ACCA.

Theo ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý và giám sát Kế toán và Kiểm toán, CMCN 4.0 đang ở giai đoạn sơ khai nhưng chắc chắn sẽ thay đổi cách thức mà 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 trong tương lai.

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán và kiểm toán (KTKT), các kế toán viên, kiểm toán viên sẽ thua thiệt nếu không thay đổi tư duy, không đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ, không vận dụng công 

nghệ, không hội nhập toàn cầu.

Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm chỉ ra 3 chặng đường chính ngành KTKT hướng tới CMCN 4.0, trong đó nêu rõ: Thực trạng ngành KTKT của Việt Nam đang ở chặng đường đầu tiên; 

thực tiễn của các nước phát triển trong khu vực và toàn cầu đang ở chặng đường thứ hai; tương lai của ngành KTKT là chặng đường cuối cùng.

Ông Chính cho biết, nội dung thảo luận tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của CMCN 4.0 đến lĩnh vực KTKT toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam; đồng thời nghe đại diện các doanh nghiệp như 

ACCA, Công ty cổ phần MISA… giới thiệu thực tiễn và giải pháp công nghệ tại doanh nghiệp (về thực hiện chức năng kế toán tài chính quản trị) và doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam, khu vực, 

quốc tế.

Đề cập tới những tác động của CMCN 4.0 đối với ngành nghề KTKT, ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho rằng, cách mạng 4.0 đang và sẽ tác động 

lớn đến ngành nghề KTKT; làm biến đổi sâu sắc, toàn diện ngành nghề này trong tương lai không xa, trong đó, vừa đặt ra thách thức nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội. Để có được nhận định 

trên đây, VACPA đã thực hiện một cuộc khảo sát hơn 300 Hội viên về vấn đề này với 6 nội dung xoay quanh chủ đề CMCN 4.0 gồm (1) Mức độ quan tâm, (2) Mức độ tác động, (3) Cơ hội, (4) 

Thách thức, (5) Mức độ triển khai, (6) Giải pháp cùng với những kiến nghị, đề xuất từ phía kiểm toán viên và Doanh nghiệp kiểm toán đối với cơ quan quản lý nhà nước, Hội nghề nghiệp và các 

trường Đại học. Cũng qua kết quả khảo sát của VACPA cho thấy, các doanh nghiệp kế toán và kiểm toán đều cho rằng cách mạng CMCN 4.0 sẽ tác động lớn đến quy mô hoạt động và phát triển 

nghề nghiệp, không chỉ là thiết lập môi trường và tạo thêm công cụ mới giúp các công ty kế toán, kiểm toán nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ mà còn mở rộng thị trường nhờ kết nối internet. 

CMCN 4.0 còn tạo điều kiện cho việc khai thác dữ liệu, và nâng cao độ tin cậy của việc lập báo cáo thông qua các hệ thống tự động kiểm toán và kế toán theo nhu cầu. 

Theo kết quả khảo sát của VACPA, thách thức lớn nhất mà ngành kế toán, kiểm toán gặp phải là cần cấu trúc lại chiến lược phát triển và có các giải pháp phát triển nguồn nhân lực với yêu cầu về 

lao động không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn phải có trình độ và kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp và đáp ứng với yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng này; đồng thời 

đi theo đó là nhu cầu đầu tư tài chính lớn từ doanh nghiệp; việc kiểm soát các dữ liệu kế toán khó hơn trước, trong khi sự cạnh tranh làm giảm thị phần diễn ra ngày càng gay gắt. Dự báo trong 3-

10 năm tới, các phần mềm và hệ thống thông minh sẽ thay thế công việc thủ công, tự động hóa các quy trình phức tạp và đa diện (như hoàn tất các thỏa thuận tài chính), hỗ trợ các xu hướng dịch 

vụ thuê ngoài và tái sử dụng nội bộ một số dịch vụ khác. Chủ tịch VACPA cho rằng, để có thể nắm vững và tận dụng được cơ hội thì KTV và các DNKiT cần chủ động tiếp cận để có sự nhận thức 

đầy đủ về CMCN 4.0 để sẵn sàng tìm kiếm những cơ hội mà nó mang lại cho nghề nghiệp cũng như đưa ra các biện pháp thích nghi phù hợp. Đồng thời Chủ tịch VACPA cũng nêu ra các “mong 

muốn lớn” của KTV và DNKiT gửi đến các cơ quan nhà nước và các cơ sở đào tạo, trường đại học, cụ thể là: (1) Có hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho việc phát triển ứng dụng kế toán, kiểm toán, (2) 

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kế toán, kiểm toán theo hướng có các ứng dụng công nghệ thông tin, (3) Cần sớm đổi mới toàn diện chương trình đào tạo, có ưu tiên đào tạo CNTT 

chuyên sâu cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán giúp trang bị kiến thức tạo nền tảng để có năng lực nhận thức và thích nghi tốt với CMCN 4.0… 

Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó tại các nước, ông Narayanan Vaidyanathan - Giám đốc về Thông tin doanh nghiệp, ACCA Toàn Cầu cho biết, việc sử dụng dữ liệu đám mây trong kế toán tương đối 

phát triển ở các nước do khả năng tiếp cận thông tin từ bất kỳ nơi nào. Nhân dịp này, ACCA cũng công bố về kết quả khảo sát của ACCA với tên gọi  “Cuộc đua hướng đến tính liên quan: 

Những cơ hội công nghệ cho chức năng tài chính”.  Báo cáo đề cập những cơ hội dành cho các giám đốc tài chính (CFOs) – những người được xem đóng góp cốt lõi cho việc áp dụng các 

công nghệ mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Tuy nhiên, nếu họ không nắm lấy cơ hội này, họ có nguy cơ mất khả năng cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Sự chia sẻ từ phía cơ quan quản lý nhà nước, các hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán và ý kiến đóng góp của các đại biểu đưa ra các khuyến nghị, đề xuất điều chỉnh khuôn khổ pháp lý, cách 

thức quản lý và bảo đảm an ninh, phát triển chức năng kế toán tài chính quản trị tại doanh nghiệp và thị trường dịch vụ KTKT đáp ứng thay đổi của công nghệ, những thông tin được nêu ra tại hội 

thảo sẽ được tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ, trên cơ sở tham mưu, đề xuất những thay đổi trong chính sách về quản lý nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho thị trường KTKT Việt Nam 

phát triển, đáp ứng thay đổi của cách mạng 4.0.

Trích nguồn: VACPA

Toàn cảnh Hội thảo
Ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý 

và giám sát Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính phát biểu tại hội thảo

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA trình bày những tác động 

của CMCN 4.0 đối với ngành nghề KTKT tại hội thảo



Hội viên 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 chúc mừng các Hội viên tổ chức có tên sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Mục Tiêu (www.kiemtoanmuctieu.com.vn)

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (www.iav-cpa.com)

3. Công ty TNHH Kiểm toán Vinasc (www.vinasc.com.vn)

4. Công ty TNHH Kiểm toán Thuỷ Chung (www.thuychung.com.vn)

Chúc mừng 04 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

25 năm EY Việt Nam – Tiên phong, đổi mới, thành công

Năm vừa qua là một năm quan trọng đối với EY Việt Nam, công ty kiểm toán – tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam bởi đây là dấu mốc kỷ niệm 25 năm thành lập và phát 

triển của doanh nghiệp. Được chính thức cấp phép hoạt động vào năm 1992, EY Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên có 100% vốn đầu tư nước ngoài về dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn tại Việt Nam. 

Về EY Việt Nam, ông Trần Văn Tá, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận định: “EY đã đóng góp một 

cách có hiệu quả vào quá trình hình thành và tạo xung lực cho việc phát triển nhanh chóng của ngành Kiểm toán độc lập của Việt Nam”. Ông chia sẻ thêm:“Cách đây 25 năm, cố Thủ tướng Võ 

Văn Kiệt đã nói, tôi muốn đưa EY vào hoạt động tại Việt Nam để thúc đẩy quá trình cải cách về kế toán và kiểm toán tại Việt Nam”.

Năm 2000 đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.Trong đó, EY Việt Nam chính là nhà tư vấn đưa REE, 1 trong 2 cổ phiếu đầu tiên lên sàn chứng khoán. Kể từ 

đó đến nay, EY Việt Nam đã trở thành đơn vị tư vấn và kiểm toán cho các công ty niêm yết có mức vốn hóa cao nhất trên thị trường. EY Việt Nam cũng là đơn vị duy nhất chuyên biệt hóa Dịch vụ 

Tài chính Ngân hàng, dẫn đầu về thị phần dịch vụ các ngành Ngân hàng, Bảo hiểm, Bất động sản, Viễn thông.

EY Việt Nam luôn nỗ lực và đã có nhiều đóng góp không nhỏ nhằm phát triển, minh bạch hóa thị trường Việt Nam. Trong chương trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam do quỹ Miyazawa tài trợ 

thông qua Bộ Tài chính năm 2001, EY Việt Nam là đơn vị chủ lực tham gia thực hiện kiểm toán 100 Doanh nghiệp thuộc các Tổng Công ty Nhà nước, phân tích các điểm yếu điểm mạnh, đề ra các 

chiến lược phát triển cho các tổ chức này (bao gồm các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy, Thép, Dệt may, Xi măng, Than). 

Nhằm tôn vinh những đóng góp của các doanh nhân đối với xã hội, dưới sự chủ trì của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), EY Việt Nam đã cùng Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ 

chức giải thưởng quốc tế EY – Entrepreneur of the Year, lấy tên tiếng Việt là Giải thưởng “EY – Bản lĩnh Doanh nhân Lập nghiệp”. Trải qua 2 lần tổ chức vào năm 2011 và 2014, chương trình giải 

thưởng được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quốc tế với các tiêu chí đánh giá thống nhất, quy trình đánh giá minh bạch, Hội đồng bình xét độc lập và uy tín, vinh danh những doanh nhân xuất sắc 

tại lễ trao giải ở Việt Nam cũng như lễ trao giải toàn cầu tại Monaco, Pháp. 

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt như một nhà tư vấn đáng tin cậy, xem thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của mình, EY Việt Nam đã và đang trợ giúp khách hàng của 

mình từ việc lập chiến lược, hoạch định mô hình sản xuất kinh doanh, cho đến việc xây dựng, hệ thống hóa và công nghệ hóa quy chế, quy trình, nghiệp vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Và trên hết, con người chính là niềm tự hào và là thước đo sự thành công của EY Việt Nam. Năm 1992, EY Việt Nam chỉ có số lượng nhân viên ít ỏi là 10 người, nhưng hiện nay, số lượng nhân 

viên tại cả hai văn phòng Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tăng lên tới gần 1200 người, trong đó hơn 90% là người Việt. Đội ngũ các Partner – Phó Tổng giám đốc tại EY Việt Nam sở hữu kinh nghiệm 

dày dặn, có chiều sâu, gắn bó lâu dài và là đại diện cho văn hoá EY: Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng theo đúng chuẩn mực toàn cầu mà khách hàng 

mong đợi.

25 là độ tuổi trưởng thành - Một nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của EY Việt Nam trong những năm tới của quá trình chuyển đổi từ tư duy dịch vụ sang hệ thống và quy trình, 

từ công nghệ đến chuyên môn. Thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại chính là cơ hội cho EY Việt Nam - với sứ mệnh dẫn đầu - tiếp tục đổi mới và đi cùng với cộng đồng doanh 

nghiệp trong thế giới đang không ngừng thay đổi. 25 năm và hơn thế nữa, EY Việt Nam tiếp tục cam kết đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của đất nước cũng như con người Việt Nam.

Nguồn: EY Việt Nam

Nexia STT - Tự hào 8 năm liên tiếp nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam”

Vừa qua, Nexia STT tiếp tục được vinh danh “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017” tại buổi lễ trao giải tổ chức tại khách sạn JW Marriot Hà Nội. Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Nexia STT vinh dự nhận 

được giải thưởng danh giá do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng.

Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào mà còn là phần thưởng to lớn, khích lệ, động viên tập thể cán bộ nhân viên Nexia STT cố gắng hơn nữa để tiếp tục phát huy năng lực, mang lại chất lượng 

dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 

Thành lập năm 2004, với quyết tâm và hoài bão vươn mình phát triển mạnh mẽ, trở thành công ty kiểm toán và tư vấn lớn tại Việt Nam, công ty TNHH Nexia STT luôn đặt ra những mục tiêu lớn và 

dài hạn làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Theo đó, Nexia STT đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc về kinh doanh và chuyên môn nghề nghiệp.



Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng đối với Nexia STT, khi Công ty vươn lên top 10 các 

doanh nghiệp kiểm toán có doanh thu dịch vụ kế toán và tư vấn thuế cao nhất, theo báo cáo 

của Bộ Tài chính. Để đạt được thành tích này, ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên của 

Nexia STT đã không ngừng phấn đấu và làm việc hiệu quả. Qua 14 năm xây dựng và phát 

triển, số lượng khách hàng của Nexia STT đã tăng lên ấn tượng, bao gồm nhiều công ty hoạt 

động trong đa dạng lĩnh vực tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. Nexia STT đã mở rộng 

thị trường cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp tại nhiều nước 

như Lào, Campuchia, Myanmar, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Bên cạnh 

đó, đội ngũ nhân viên của Nexia STT cũng không ngừng phát triển chuyên môn nghề nghiệp, 

đạt được nhiều bằng cấp, chứng chỉ trong nước và quốc tế. Nhờ vậy, Nexia STT luôn được 

khách hàng tin tưởng lựa chọn và đánh giá cao về đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu năng lực 

với chuyên môn cao, cũng như quá trình cung cấp dịch vụ chất lượng với các tiêu chuẩn đạo 

đức và nghề nghiệp.

Năm 2018 tiếp tục hứa hẹn sẽ là một năm phát triển với những bước tiến vượt bậc trong mọi 

mặt của Nexia STT, đóng góp vào sự phát triển của nghề nghiệp Kiểm toán độc lập nói riêng 

và sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung.

Nguồn: Nexia STT

Báo cáo kiểm toán của OIG nhận định, DHS chưa thực hiện cài đặt một số cấu hình cần thiết 

cho việc bảo vệ hệ thống. Cơ quan này tiếp tục sử dụng các hệ điều hành không được hỗ trợ, 

không thể vá những lỗ hổng thông tin nghiêm trọng một cách kịp thời, không giám sát giấy 

phép phần mềm trên các hệ thống chưa được phân loại và không có phương án kế hoạch tốt 

để khôi phục sau những sự cố gián đoạn dịch vụ.

OIG cho biết, tính đến ngày 30/6/2017, DHS có tới 64 hệ thống hoạt động không hợp lệ dựa 

trên các tiêu chí về an ninh của Chính phủ. Trong đó, 16 hệ thống được phân loại là những hệ 

thống an ninh quốc gia. Tuy kết quả kiểm toán năm 2017 cho thấy hệ thống an ninh thông tin 

của DHS có sự cải thiện hơn so với năm 2016 nhưng OIG vẫn cảnh báo, những nguy cơ tiềm 

ẩn, gây ảnh hưởng tới an toàn dữ liệu có thể xảy ra và khuyến nghị DHS cần nhanh chóng có 

những biện pháp xử lý kịp thời.

Theo Báo cáo, lý do quan trọng nhất mà DHS không đạt được mục tiêu an ninh của mình là do 

thiếu những nhân tài về quản lý an ninh hệ thống. Ngoài ra, OIG cũng chỉ ra một số điểm yếu

Các nhân viên của DHS đang làm việc trong Trung tâm an ninh mạng quốc gia 

tại Arlington, Virginia. 

Ảnh: Reuters

về an ninh thông tin như: các thư mục trao đổi được lập chỉ mục trong chế độ bộ nhớ cache, 

nghĩa là email của người dùng có thể được truy cập nếu máy tính bị xâm phạm; khâu kiểm tra 

đăng ký không được kích hoạt thường xuyên, điều này dẫn đến việc có thể thay đổi đăng ký 

ngay trên cửa sổ Window; chế độ truy cập nặc danh vào các ổ đĩa mạng nội bộ chung không 

phải lúc nào cũng được tắt.

Bên cạnh đó, OIG chỉ trích DHS vẫn tiếp tục sử dụng các hệ điều hành không được hỗ trợ, 

điển hình là việc sử dụng Windows Server 2003 khi mà Microsoft đã ngừng hỗ trợ từ tháng 

7/2015. OIG cũng lưu ý rằng, các máy trạm Windows tại DHS thiếu một loạt bản vá lỗi. "Hệ 

điều hành Windows 2008 và 2012 thiếu các bản vá bảo mật cho Oracle Java, một phiên bản 

Internet Explorer không được hỗ trợ và một phiên bản dễ bị tổn thương của các ứng dụng 

Sidebar và Gadgets của Microsoft. Một số máy trạm Windows 8.1 và Windows 7 thiếu các 

bản vá bảo mật quan trọng, bao gồm: bản sửa lỗi, các bản cập nhật trình duyệt khác nhau và 

các bản vá lỗi cho các lỗi Adobe Flash, Shockwave và Acrobat” - Báo cáo cho biết. 

Qua kết quả kiểm toán, OIG kết luận rằng, những thiếu sót trên trái ngược với Lệnh điều hành 

an ninh mạng của Tổng thống, điều này đòi hỏi DHS cần phải giám sát an ninh thông tin hiệu 

quả hơn: "Nếu DHS không vượt qua những thách thức để giải quyết các điểm yếu về bảo mật 

hệ thống thông tin của mình thì hệ thống thông tin của DHS với những dữ liệu nhạy cảm được 

lưu trữ không thể được bảo vệ một cách đầy đủ" - OIG cảnh báo. Nhằm tăng cường công tác 

giám sát trong thực hiện chương trình an ninh thông tin của DHS, OIG đã đưa ra 5 khuyến 

nghị. Cụ thể, DHS cần áp dụng các biện pháp để giảm nhẹ những điểm yếu về an ninh cho hệ 

thống an ninh quốc gia theo các chính sách hiện hành; lập kế hoạch hành động nhằm giải 

quyết những lỗ hổng trong vấn đề thẩm quyền bảo mật thông tin, tăng cường giám sát các chỉ 

số thực hiện chính; xem xét, đánh giá lại các hệ thống thông tin nhằm giám sát liên tục các 

chiến lược về bảo quản tài sản phần mềm và giấy phép được sử dụng; thực hiện các biện 

pháp kiểm soát và đánh giá chất lượng để đảm bảo các dữ liệu đầu vào về an ninh thông tin 

đối với các hệ thống quản lý DN của DHS là hoàn chỉnh và chính xác; dừng việc sử dụng các 

hệ thống điều hành không được hỗ trợ.     

Phản hồi lại các kết quả kiểm toán của OIG, phát ngôn viên DHS cho biết, Bộ hoàn toàn đồng 

tình với các khuyến nghị và cam kết sẽ nỗ lực khắc phục, giải quyết những vấn đề được chỉ ra 

trong Báo cáo kiểm toán trước tháng 9/2018.

Nguồn: Ngọc Quỳnh- Báo Kiểm toán

(Theo OIG và The Register)

Tham khảo

An ninh mạng-Tác động đến kế toán viên, kiểm toán viên

Những đe dọa từ mạng Internet là một rủi ro ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp, và giờ đây vấn đề an ninh mạng là một phần công việc hàng ngày của các 

kế toán viên, kiểm toán viên.

Hiếm khi có một tuần nào trôi qua mà không có một báo cáo về vấn đề vi phạm an ninh mạng 

ở tầm cỡ lớn ảnh hưởng tới các công ty trên thế giới. Và những sự việc như vậy ngày càng 

gia tăng. Những cuộc tấn công này làm gia tăng một khoản chi phí rất lớn cho các doanh 

nghiệp. Theo PwC, chỉ một sự vi phạm liên quan tới dữ liệu thôi đã làm cho các công ty của 

Mỹ phải tốn chi phí trung bình hơn 500.000 USD. Chủ tịch của bộ phận an ninh mạng của 

PwC – ông John Berriman nói rằng ở Anh quốc, 'chi phí trung bình cho một vụ vi phạm an ninh 

mạng nghiêm trọng nhất đối với một tổ chức lớn giờ đây là từ 1,46 triệu bảng Anh, mặc dù con 

số này chưa phản ánh tác động của hành vi vi phạm đối với danh tiếng và mối quan hệ của tổ 

chức với những người có lợi ích liên quan'.

Theo nghiên cứu của PwC cho Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng, những doanh nghiệp có 

qui mô nhỏ cũng chịu những tác động tương tự, với chi phí của một vụ vi phạm an ninh mạng 

nghiêm trọng được báo cáo khoảng từ 65.000 bảng Anh tới 115.000 bảng Anh.

Những kế toán viên và những định chế tài chính khác đặc biệt có sức hấp dẫn đối với tội 

phạm an ninh mạng. Trên thực tế, PwC ước tính rằng những định chế tài chính có nguy cơ là 

mục tiêu của loại tội phạm này cao hơn 30% so với các tổ chức khác.

Frank Morey, Tổng giám đốc của Công ty Quản trị rủi ro Virtus trong lĩnh vực tư vấn về an ninh 

giải thích rằng 'Điều này là do những công ty đó xử lí các dữ liệu và những thông tin tài chính 

nhạy cảm có giá trị lớn. Đã có một loạt những cuộc tấn công chủ định vào ngành này, gần đây 

nhất là vụ vi phạm an ninh mạng đối với Morgan Stanley dẫn tới việc thông tin của 900 khách 

hàng có giao dịch lớn xuất hiện trên mạng'.

Công ty an ninh mạng của Nga Kaspersky có lẽ đã có báo cáo về một cuộc tấn công an ninh 

mạng được tổ chức lớn nhất cho tới nay. Một nhóm các tên tội phạm đa quốc gia đã xâm nhập 

trái phép vào hơn 100 ngân hàng và những tổ chức tài chính khác trên qui mô hơn 30 quốc 

gia, chuyển trái phép số tiền 645,6 triệu bảng Anh (tương đương 1 tỷ USD) trực tiếp từ các 

ngân hàng vào tài khoản của bọn chúng thay vì chuyển cho các khách hàng.

Các kế toán viên, những người hành nghề kiểm toán và dịch vụ tư vấn và những người hoạt 

Tin Quốc tế

Hoa Kỳ: Hàng loạt lỗ hổng đe dọa hệ thống an ninh thông tin của DHS

(BKTO) - Báo cáo kiểm toán do Văn phòng Tổng Thanh tra Hoa Kỳ (OIG) công bố ngày 07/3/2018 dưới tiêu đề: "Đánh giá Chương trình an ninh thông tin của Bộ 

An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) cho năm tài khóa 2017" đưa ra cảnh báo, hệ thống an ninh thông tin của DHS đang có những lỗ hổng bảo mật lớn cần sớm được 

khắc phục, đồng thời, khuyến nghị DHS áp dụng ngay những biện pháp cần thiết để tránh rủi ro đối với an toàn dữ liệu. 

động trong ngành tài chính, bởi vậy mà phải hiểu cách xác định và có những giải pháp đối với 

những nguy cơ an ninh mạng, thay vì bỏ qua vấn đề này với niềm tin rằng an ninh mạng là lĩnh 

vực của các phòng IT trong tổ chức mà họ làm việc sẽ ngăn ngừa được bất kì sự vi phạm an 

ninh mạng nào.

Phil Sheridan, giám đốc điều hành tại hãng Robert Half tại Anh quốc nói rằng 'Các sản phẩm 

như SAP hay Oracle có gắn vào những hệ thống an ninh mạng mà có thể hạn chế tới mức 

thấp nhất rủi ro của những vi phạm liên quan tới dữ liệu, nhưng điều vẫn cần đó là bạn phải 

tiếp tục cảnh giác trong công việc hàng ngày của mình'.



NHỮNG ĐE DỌA TỪ MẠNG INTERNET

Trước đây, những rủi ro chính của việc vi phạm an ninh dữ liệu là từ việc mất hoặc đánh cắp 

dữ liệu được lưu trữ trong các bản cứng.

'Giờ đây các dữ liệu được lưu trữ trong nhiều định dạng và phương thức điện tử khác nhau, 

các nguy cơ đã biến đổi và những thông tin mật và có tính chất cá nhân có thể được lấy đi với 

mục đích sai trái bởi một bên thứ ba theo nhiều cách thức khác nhau,'theo Mark Brown, giám 

đốc phụ trách bộ phận an ninh mạng và ứng phó của EY. 

‘Những hành vi vi phạm này bao gồm việc tiếp cập thông tin IT theo cách thức lừa dối, việc 

xâm nhập bất hợp pháp vào điện thoại và các thiết bị điện tử, những phần mềm độc hại có thể 

lấy và chuyển đi dữ liệu riêng tư, hoặc việc giả mạo qua email đề nghị cung cấp thông tin như 

ID và mật mã’. Matt White, giám đốc cao cấp tại đội an ninh mạng của KPMG, nói rằng: 

'Những hành vi tấn công bằng cách xâm nhập trái phép và giả mạo thường xuất phát từ một 

nhân viên không để ý đã nhấn vào một đường dẫn trong một email.'

Việc mở các file đáng nghờ đính kèm trong email cũng là một cách phổ biến khác để một 

phần mềm độc hại xâm nhập vào một tổ chức 'Các văn bản Word, Excel và PDF đều là cách 

dễ dàng để lưu trữ các mã độc hại mà có thể được sử dụng sau đó,' Greg Sim, giám đốc của 

công ty kỹ thuật an ninh Glasswall Solutions nói.

Trên thực tế, trong khi những cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng về độ phức tạp, nguyên 

nhân chính của việc vi phạm an ninh mạng là việc các nhân viên có nhận thức không đủ về 

vấn đề an ninh này. Việc lập các mật khẩu không hiệu quả là một ví dụ. Nghiên cứu do hãng 

quản lý mật khẩu Meldium thực hiện cho thấy 90% các mật khẩu của các nhân viên có thể 

đoán được tới mức chúng có thể bị bẻ vỡ trong vòng sáu giờ. Thêm vào đó, có 18% nhân viên 

chia sẻ thông tin về mật khẩu của mình với người khác.

Nhiều nhân viên cũng chuyển các thư điện tử được sử dụng trong công việc một cách tự 

động tới thư điện tử cá nhân. Nhưng các tin tặc thường tìm kiếm các dữ liệu của các công ty 

thông qua thư điện tử cá nhân, điều này có thể dễ dàng tiếp cận do các dịch vụ thư điện tử các 

nhân không có các giải pháp đảm bảo an ninh giống với các dịch vụ thư điện tử của công ty.

Vấn đề an ninh mạng gồm bất kỳ khâu nào có liên quan tới việc lưu trữ hoặc truyền tải dữ liệu 

– cách thức các dữ liệu được bảo vệ và tiếp cận, hoặc ngăn ngừa khỏi việc bị tiếp cận,' ông 

White nói. Tuy nhiên, ông cũng thêm rằng an ninh mạng có thể không phải là một nhiệm vụ 

đơn giản: 'Các quốc gia khác nhau có những quy định và luật lệ khác nhau về cách thức 

thông tin và dữ liệu được sử dụng thế nào, với nhiều 'dịch vụ liên quan tới Internet' vượt qua 

nhiều vùng lãnh thổ, bởi vậy mà vấn đề này không được tiếp cận trực tiếp như vậy.'

Đây là các cách mà các kế toán viên và kiểm toán viên có thể giúp đỡ cho các khách hàng của 

mình.

Berriman nói rằng 'Các kế toán viên và kiểm toán viên có vị trí thuận lợi để tư vấn cho các 

doanh nghiệp các bước các doanh nghiệp này nên thực hiện để tự bảo vệ mình – an ninh 

mạng không chỉ về vấn đề kỹ thuật và máy tính: nó liên quan tới con người, thông tin, các hệ 

thống, các quá trình và văn hóa nữa.'

Berriman giải thích rằng 'Ví dụ như, dịch vụ ứng cứu các trường hợp có hành vi vi phạm của 

chúng tôi sẽ giúp các tổ chức chuẩn bị và có các giải pháp đối với những sự kiện lớn, và 

những tác động không mong muốn của việc xâm phạm về mặt quy định pháp luật. Thêm vào 

đó, những phòng nghiên cứu về an ninh mạng có trụ sở tại Luân Đôn của chúng tôi cũng tạo 

điều kiện cho chúng tôi giám sát, đánh giá và có các giải pháp đối với các nguy cơ đối với 

mạng lưới và hệ thống của các khách hàng của chúng tôi.'

Có rất nhiều cách thức mà các kế toán viên, kiểm toán viên có thể làm để bảo vệ chính bản 

thân họ và tổ chức mà họ đang làm việc.

Brown nói rằng ' Để sẵn sàng đối phó với các đe dọa ở diện rộng, các kế toán viên cần hiểu về 

các chính sách IT ở hãng mà họ làm việc, bao gồm các chính sách và các quá trình mà có cần 

theo sát để đảm bảo các hoạt động trên mạng diễn ra được an toàn, cũng như các quy trình 

thủ tục báo cáo và xử lý các hành vi vi phạm.’

'Các kế toán viên, kiểm toán viên cũng cần được đào tạo thêm về nhận thức đối với mạng 

Internet. Phòng ngừa, cũng như đối với tất cả những thứ khác, tốt hơn nhiều so với việc cứu 

chữa'.

Nguồn: Tạp chí online ACCA toàn cầu

http://www.accaglobal.com/gb/en/student/sa/features/cyber.html

Trong khi không tổ chức nào có thể tránh được các đe dọa từ các vấn đề an ninh mạng, có 

nhiều biện pháp có thể sử dụng dể ngăn ngừa những hành vi vi phạm này.

AN NINH MẠNG


