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Chương trình học bổng ICAEW dành cho Hội viên
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Hoạt động của VACPA

Lãnh đạo Bộ Tài chính gặp mặt và tiếp Liên đoàn kế toán Châu Á - Thái Bình Dương
(CAPA)

Kinh nghiệm quốc tế về chống chuyển giá và bài học
cho Việt Nam

VACPA tổ chức thi kiểm tra kiến thức (thi thử)
Toàn cảnh buổi làm việc

Ngày 16/8/2018 tại trụ sở Bộ Tài chính - Hà Nội, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp và làm việc với
Đoàn đại biểu của Liên đoàn Kế toán Châu Á - Thái Bình Dương (CAPA) do Ông Brian Blood - Giám đốc điều hành CAPA,
Trưởng đoàn cùng các đại diện là các thành viên Ban Quản lý Tài chính công của CAPA từ các tổ chức nghề nghiệp kế toán,
kiểm toán của các nước Ấn Độ, Bangladesh, Hàn Quốc, Pakistan, Sri Lanka, Papua New Guinea, Vương quốc Anh nhân dịp
CAPA phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức chuỗi sự kiện quốc tế từ ngày 15-18/8/2018 tại
Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch cùng các Ủy viên BCH VACPA và đại diện Lãnh đạo một số đơn
vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chào mừng Đoàn công tác của CAPA tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính,
cảm ơn CAPA trong thời gian qua đã hỗ trợ các hiệp hội kế toán, kiểm toán Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển hoạt động
nghề nghiệp và hội nhập quốc tế ; đặc biệt đã hỗ trợ tích cực để Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là thành viên
chính thức của CAPA được tiếp nhận và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của CAPA Cũng như hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực kế
toán, kiểm toán đạt tiêu chuẩn quốc tế góp phần làm minh bạch thị trường tài chính và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, thời gian qua ngành Tài chính Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý
Tài chính công. Điều này đã được ghi nhận trong Báo cáo“Đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc lĩnh vực kế toán và
kiểm toán (ROSC) được công bố năm 2017" do Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên
quan thực hiện. Báo cáo ROSC đã ghi nhận những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong việc cải cách các thể chế, tạo hành
lang pháp lý về lĩnh vực kế toán và kiểm toán trong thời gian gần đây. Những tiến bộ này đã đưa công tác kế toán, kiểm toán
Việt Nam tiệm cận với thông lệ quốc tế. Đồng thời, Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về kế toán, kiểm toán của Việt
Nam và đưa ra các khuyến nghị phù hợp với định hướng của Chính phủ và Bộ Tài chính về hoàn thiện khung pháp lý kế toán,
kiểm toán...

Nhằm giúp học viên có thể đánh giá quá trình học và ôn
tập cũng như có chuẩn bị tốt và tự tin trước khi tham gia
Kỳ thi quốc gia kiểm toán viên và kế toán viên năm 2018,
VACPA sẽ tổ chức kỳ thi thử với bốn (04) môn thi: Kế toán
tài chính-Kế toán quản trị nâng cao (Kế toán), Tài chính &
quản lý tài chính nâng cao (Tài chính), Thuế & quảng lý
thuế nâng cao (Thuế), và Pháp luật về kinh tế & Luật
doanh nghiệp (Luật).
Thông tin chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN THI:
Ngày 29/09/2018 và đến hết ngày 30/09/2018.
II. LỊCH THI:

Môn
Thời
gian

Kế toán

Thuê

Tài chính

Luật

Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
29/9/2018 29/9/2018 30/9/2018 30/9/2018

III. ĐỊA ĐIỂM THI:
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (bên phải)
và ông Brian Blood - Giám đốc Điều hành CAPA

Đại diện cho Đoàn đại biểu CAPA, ông Brian Blood - Giám đốc điều hành bày tỏ sự vui mừng khi được sự quan tâm của Bộ Tài
chính đối với Đoàn, đánh giá rất cao VACPA tuy mới trở thành Hội viên chính thức của CAPA từ năm 2010, nhưng đã thể hiện
vai trò là Thành viên tích cực của CAPA, cụ thể đã tổ chức 3 chuỗi sự kiện quan trọng tại Việt Nam, đã hỗ trợ CAPA trong việc
tổ chức cũng như đưa ra chủ đề phù hợp với tình hình kinh tế của Việt Nam. Ông Brian cho biết cuộc Hội thảo về “Quản lý tài
chính công tại Việt Nam” lần này do CAPA phối hợp cùng VACPA tổ chức đã có xác nhận tham dự của hơn 50 đại biểu quốc tế
và Việt Nam. Trong buổi làm việc hôm nay, ông và đoàn CAPA mong muốn được lắng nghe ý kiến của Thứ trưởng về những
khó khăn và thuận lợi của Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý Tài chính công.

- Khu vực miền Bắc: Trường Đại học Điện lực: 235 Hoàng
Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Khu vực miền Trung: Trường Đại học Kinh Tế- Đại học
Đà Nẵng: 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành
Sơn, Tp. Đà Nẵng.
- Khu vực miền Nam: ĐH Mở Tp.HCM: 35-37 Hồ Hảo
Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
IV. ĐĂNG KÝ:
- Khu vực miền Bắc và Khu vực miền Trung:

Thứ trưởng đã cảm ơn ý kiến của Ông Brian về chủ đề Hội thảo xoay quanh các vấn đề quản lý tài chính công tại Việt Nam,
đồng thời cũng cho biết, việc cải cách quản lý Tài chính công trong thời gian qua đã mang lại nhiều tác động tích cực đến phát
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như: tỷ lệ động viên từ GDP đã được phục hồi tới 20 - 23%, riêng thuế phí đã đạt được 20%.
Trong 3 năm qua, nợ công đã giảm từ 63,8% xuống còn 61,3% GDP, nợ Chính phủ đã giảm xuống dưới 50% GDP, bội chi
NSNN đã giảm từ 5,7% xuống còn 3,4% GDP. Cơ cấu ngân sách đã và đang dịch chuyển theo hướng chi đầu tư phát triển
tăng từ 22% lên 24 - 26%, năm 2018 đang dự kiến sẽ lên tới 27% gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công... Các hoạt động sự
nghiệp công, nhất là Giáo dục và Y tế đã có những bước phát triển khá hiệu quả, cơ chế tự chủ về tài chính trong các đơn vị sự
nghiệp công lập và thúc đẩy xã hội hóa đang mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và người dân.

Văn phòng VACPA tại Hà Nội
Phòng 304, Tòa nhà Dự án, Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 84-24 3 972 4334
Fax: 84-24 3 972 4354
Email: hanoi@vacpa.org.vn,
trungtamdaotao@vacpa.org.vn
Website: www.vacpa.org.vn

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng những thách thức hiện nay vẫn còn, đó là phải tiếp tục tái cơ cấu thu, chi NSNN, cần
phải đánh giá lại phân cấp NSNN và mối quan hệ giữa NSTW và NSĐP cũng như cần phải có các giải pháp về thể chế, chính
sách và giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả đầu tư công và Bộ Tài chính rất mong muốn nghe các ý kiến đánh giá của các
chuyên gia về vấn đề này.

- Khu vực miền Nam:
Văn phòng VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh
Phòng 24, Lầu 1, Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,
Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 84-28 3 930 6435
Fax: 84-28 3 9306442
Email: hcmc@vacpa.org.vn
Website: www.vacpa.org.vn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Brian Blood cho biết CAPA hoan nghênh khi Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
là thành viên chính thức của CAPA, thời gian qua đã và đang nhận được nhiều hỗ trợ của Bộ Tài chính trong hoạt động nghề
nghiệp của mình. Đối với Báo cáo ROSC, ông Brian Blood khuyến nghị :“Báo cáo ROSC cũng đã vạch ra lộ trình rất tốt cho
Việt Nam, vì vậy nên tuân thủ, triển khai các chuẩn mực quốc tế điều đó sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam. Nên
chăng cân nhắc ở Việt Nam chỉ có 1 tổ chức Hội nghề nghiệp về kế toán và kiểm toán”. Ông cũng khẳng định: CAPA sẽ tiếp tục
hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cho VACPA nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán để
hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ Tài chính giao và hướng đến sự thừa nhận song phương với các tổ chức thành viên khác
trong CAPA về Hội viên.

Chương trình học bổng ICAEW dành cho Hội viên
VACPA

Giám đốc Điều hành CAPA bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục tạo điều kiện để VACPA có thể phát triển ngày càng
chuyên nghiệp cùng với các tổ chức hội nghề nghiệp khác trong khu vực và quốc tế.
Kết thúc buổi tiếp Đoàn,Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã đánh giá cao kết quả hoạt động nghề nghiệp của VACPA cũng
như việc tuân thủ các nghĩa vụ thành viên khi VACPA gia nhập CAPA đồng thời nhấn mạnh Bộ Tài chính xác định VACPA là
đối tác chính và đang cân nhắc chuyển giao một số nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tài chính để VACPA thực hiện. Thứ trưởng
mong muốn Hội nghị quốc tế bàn tròn về “Quản lý Tài chính công tại Việt Nam” do CAPA phối hợp với VACPA tổ chức vào
ngày 17/8/2018 thành công tốt đẹp, CAPA và các đại biểu sẽ có những ý kiến, giải pháp nhằm hỗ trợ cho Việt Nam đến năm
2020 sẽ đạt được các tiêu chí và chuẩn mực quốc tế trong việc lập Báo cáo tài chính Nhà nước. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây
dựng kế hoạch hành động và thực hiện các giải pháp ngắn hạn và trung hạn để phát triển lĩnh vực kế toán, kiểm toán một cách
có hiệu quả theo Chiến lược phát triển Kế toán - Kiểm toán đã được Chính phủ phê duyệt./.
Trích nguồn: 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
của 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 BFP

VACPA – CAPA tổ chức thành công Hội nghị quốc tế bàn tròn về “Quản lý tài chính công
tại Việt Nam”

Toàn cảnh hội nghị

Ông Phạm Sỹ Danh
Chủ tịch VACPA phát biểu tại Hội nghị

Trong các ngày từ 16-18/8/2018 tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối hợp với Liên đoàn Kế
toán Châu Á – Thái Bình Dương (CAPA) tổ chức các cuộc họp của Ủy ban Quản lý Tài chính công (PSFMC) của CAPA và Hội
nghị quốc tế bàn tròn về “Quản lý tài chính công tại Việt Nam”.

Danh vị “Chuyên gia Kinh doanh và Tài chính” (ICAEW
Business and Finance Professional) là sự ghi nhận đối
với những người đã đạt được kỹ năng và kiến thức cần
thiết để có thể phát triển sự nghiệp thành công trong lĩnh
vực kinh doanh tài chính. Các Chuyên gia kinh doanh và
tài chính ICAEW được trang bị kiến thức chuyên môn
thông qua việc hoàn thành Chứng chỉ quốc tế về tài
chính, kế toán và kinh doanh (ICAEW CFAB), đồng thời
đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc và đạo đức
trong kinh doanh.
Để đạt danh vị ICAEW BFP, học viên cần hoàn thành
chương trình gồm 3 cấu phần: Chứng chỉ quốc tế về tài
chính, kế toán và kinh doanh của ICAEW (ICAEW CFAB)
bao gồm 06 môn thi về kinh doanh, tài chính và kế toán;
12 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh
hoặc tài chính ; Đạo đức nghề nghiệp.
Hội viên VACPA tham gia chương trình sẽ được miễn thi
04 trong tổng số 06 môn của Chứng chỉ quốc tế về Tài
chính, Kế toán và Kinh doanh của ICAEW (ICAEW
CFAB).
2.Chương trình học bổng: gồm 03 giai đoạn:

Hội nghị về “Quản lý tài chính công tại Việt Nam” đã thu hút được hơn 50 đại biểu tham dự gồm Lãnh đạo cấp cao của Liên
đoàn Kế toán Châu Á -Thái Bình Dương (CAPA), Ủy ban Quản lý tài chính công của CAPA và các thành viên như Ấn Độ,
Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Papua New Guinea, Vương quốc Anh…và Việt Nam – nước chủ nhà đăng cai sự kiện gồm
các đại điện và đại biểu của Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Kho bạc Nhà
nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhiều trường đại học, một số công ty kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp quốc tế và trong
nước và các cơ quan thông tấn báo chí...
Hội nghị được tổ chức để các đại biểu và chuyên gia bàn bạc, trao đổi ý kiến về lĩnh vực tài chính công dựa trên ấn phẩm của
CAPA “Nâng cao chất lượng quản lý tài chính công-Tám yếu tố chính dẫn tới thành công của quản lý tài chính công” nhằm tạo
ra cơ hội đối thoại sâu sắc về hệ thống và khuôn khổ dài hạn cần được xem xét để đảm bảo các hoạt động của lĩnh vực công
có nhiều khả năng thành công hơn (theo các vấn đề và những thách thức gần đây), trong đó nhấn mạnh đến vai trò của nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán cũng như đề xuất cách thức tiếp cận khi đối thoại và tư vấn với các cơ quan của Chính Phủ. Ủy ban
Quản lý Tài chính công (PSFMC) của CAPA đã tập trung vào việc phát triển quản lý tài chính chất lượng cao trong lĩnh vực
công bằng cách xác đinh, xây dựng và chia sẻ những kiến thức và hướng dẫn phù hợp, trong đó có nêu ra báo cáo tình hình
cải thiện quản lý tài chính trong lĩnh vực công ở các nước khu vực Châu Á- Thái Bình Dương để chia sẻ tại Hội nghị.

a. Các hội viên đăng ký chương trình từ ngày 15/8/2018
đến hết ngày 31/8/2018 sẽ nhận gói học bổng 16,350,000
đồng bao gồm (1) Phí đăng ký ban đầu; (2) Phí miễn thi 04
môn; (3) Lệ phí thi môn Kế toán quản trị (Management
Information) hoặc môn Kế toán Tài chính (Accounting)
chương trình ICAEW CFAB; (4) Bộ giáo trình môn thi.
b. Các hội viên đăng ký chương trình trong tháng 9 từ
ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018 sẽ nhận gói học
bổng 15,450,000 đồng bao gồm (1) Phí đăng ký ban đầu;
(2) Phí miễn thi 04 môn; (3) Lệ phí thi môn Kế toán quản trị
(Management Information) hoặc môn Kế toán Tài chính
(Accounting) chương trình ICAEW CFAB.
c. Các hội viên đăng ký chương trình trong tháng 10 từ
ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018 sẽ nhận gói học
bổng 13,350,000 nghìn đồng bao gồm (1) Phí đăng ký
ban đầu; (2) Phí miễn thi 04 môn.
Đây là năm thứ hai mà hai Hội nghề nghiệp hợp tác thực
hiện các chương trình học bổng của ICAEW dành cho Hội
viên VACPA. VACPA tin rằng, đây sẽ là cơ hội và giá trị
nghề nghiệp thực sự hữu ích với Hội viên VACPA.

Ông Brian Blood
Giám đốc điều hành CAPA phát biểu tại Hội nghị

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc nếu có vướng mắc, vui
lòng liên hệ Ban Hội viên VACPA: (024) 39724334 ext
104 (Chị Trần Thanh Hoa/ Chị Nguyễn Phương Ngọc)
hoặc e-mail: banhoivien@vacpa.org.vn.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Với các chủ đề nêu trên, các đại biểu của các nước khác nhau đã chia sẻ kinh nghiệm, những bài học rút ra của quốc gia mình
cũng như đối thoại một cách thẳng thắn, cởi mở với đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể là Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài
chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Kinh tế Quốc hội…về những vấn đề xung quanh việc cải cách hiệu quả công
tác quản lý tài chính công, từ đó làm cơ sở để kiến nghị cơ quan chức năng xây dựng thể chế nhằm đạt được (1) Tiết kiệm và
hiệu quả các khoản chi của khu vực công, (2) Hướng tới mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách hành chính nhà
nước, (3) Đảm bảo cho việc sản xuất và cung cấp hàng hóa dịch vụ công cộng công bằng và hiệu quả hơn, (4) Bảo đảm ngân
sách nhà nước thực sự là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước, (5) Đảm bảo tính hợp pháp của số lượng các quỹ tài chính
nhà nước ngoài ngân sách và sử dụng chúng hiệu quả và (6) Đối với tài chính của các cơ quan công quyền và các đơn vị sự
nghiệp công lập, là tập trung nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với công cuộc cải cách hành chính.
Hội thảo lần này đã tạo thêm điều kiện để các tổ chức nghề nghiệp quốc tế và hội nghề nghiệp các nước thấy được sự phát
triển của kế toán, kiểm toán cũng như của các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và vai trò, trách nhiệm của
họ trong việc chủ động và tích cực tham gia có hiệu quả vào quá trình cải cách quản lý tài chính khu vực công của Quốc gia.
Với tư cách là một Hội nghề nghiệp đại diện cho các KTV và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp kiểm
toán độc lập, mục tiêu của Hội nghị bàn tròn ngày hôm nay về lĩnh vực quản lý tài chính công mà VACPA và CAPA phối hợp tổ
chức là để các bên liên quan có định hướng cùng phối hợp thực hiện các kế hoạch hành động một cách hiệu quả và hữu hiệu,
hướng tới nâng cao chất lượng quản lý tài chính công, từ đó mang lại giá trị bền vững và lâu dài về kinh tế, xã hội cho Việt
Nam. VACPA với vai trò là thành viên CAPA, đã và đang nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của CAPA để góp phần vào việc nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, để là cầu nối giữa cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp
kiểm toán có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế về lĩnh vực tài chính công, đưa ra các ý kiến tham vấn cho cơ
quan quản lý Nhà nước và các nhà quản lý tài chính cùng chung tay trong việc nâng cao chất lượng quản lý tài chính công.

Bạn là người “Đào giếng” hay “Gánh nước”?
- Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà
là hướng đi

Cựu tổng thống Mỹ John D. Rockefeller có câu nói nổi
tiếng: "Nếu muốn thành công, bạn phải dấn thân vào
những con đường mới, chứ không phải đi du lịch trên
lối mòn của những thành công đã được thừa nhận".
Còn danh ngôn cũng có câu "Điều quan trọng không phải
vị trí đứng mà là hướng đi".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị quốc tế bàn tròn về “Quản lý tài chính công tại Việt Nam” đã được CAPA và các đại biểu đánh giá rất thành công cả về
chuyên môn và công tác tổ chức, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của VACPA trong khu vực và quốc tế.

Trong cuộc sống, mọi đích đến đều do con đường bạn lựa
chọn trước đó. Câu chuyện về 2 vị hòa thượng gánh
nước trên núi là một ví dụ: Tư duy của con người không
phải là bất biến, chỉ cần động não thì nhất định sẽ nghĩ ra
được cách làm hay.

Trích nguồn: VACPA

VACPA tổ chức thành công “Diễn đàn văn hoá doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam”

Chuyện rằng, có hai hòa thượng nọ sống trong hai ngôi
chùa trên hai ngọn núi sát cạnh nhau, một người tên Nhất
Hưu một người tên Nhị Hưu. Trên cả hai ngọn núi này đều
không có nước, do vậy mỗi ngày hai hòa thượng này đều
phải đi xuống khe suối nhỏ gánh nước về dùng.

Ông Phạm Sỹ Danh
Chủ tịch VACPA phát biểu khai mạc diễn đàn

Ngày 24/7/2018, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức “Diễn đàn văn hoá doanh nghiệp
kiểm toán Việt Nam” cho các Hội viên khu vực phía Bắc, tham dự Diễn đàn có Ông Phạm Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực
kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội phát triển
văn hoá doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), đại diện các cơ quan quản lý nhà nước: Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng
Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính, Ông Lê Công Điền - Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng- UBCKNN, các
Ủy viên Ban Chấp hành VACPA, đại diện các Hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế, Hội viên tổ chức VACPA và các cơ quan
báo chí, truyền hình.
Khai mạc diễn đàn, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA đã báo cáo sơ kết và đánh giá tổng quan kết quả 1 năm thực hiện
phong trào “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hoá doanh nghiệp kiểm toán” do Ban Chấp hành VACPA phát động từ
tháng 7/2017. Đồng thời Chủ tịch VACPA nhấn mạnh diễn đàn này là sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa của các
doanh nghiệp kiểm toán và các kiểm toán viên, được tổ chức với mong muốn được lắng nghe, trao đổi ý kiến nhằm làm sâu
sắc hơn, phong phú thêm các nội dung cốt lõi của “Văn hoá doanh nghiệp kiểm toán”, là cơ hội để tiếp nhận, chia sẻ các bài
học kinh nghiệm bổ ích từ thực tiễn xây dựng bản sắc văn hóa của các doanh nghiệp kiểm toán trong giai đoạn xây dựng và
phát triển nghề nghiệp giai đoạn vừa qua; và đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn
hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động tháng 11/2016.

Ông Giản Tư Trung - Hiệu trưởng trường Doanh nhân Pace
và Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (IRED)
trình bày tại diễn đàn

Phiên tọa đàm (1):
"Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nghề nghiệp kiểm toán góc nhìn từ cơ quan quản lý, Hội nghề nghiệp"

Với vai trò là tổ chức nghề nghiệp của các KTV hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán trong cả nước theo tôn chỉ, mục đích
hoạt động là nhằm “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và VACPA” và “VACPA hoạt động vì lợi ích Hội viên”,
VACPA đã nhận thức rõ mục tiêu của các phong trào này là để tiếp tục khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của quá trình xây
dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội, mà trong đó đối với ngành
Kiểm toán độc lập - một ngành dịch vụ đặc biệt có điều kiện, là công cụ quản lý quan trọng thực hiện công khai, minh bạch
thông tin kinh tế - tài chính, bảo vệ lợi ích những người sử dụng thông tin thì phải luôn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp, đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động kinh doanh - dịch vụ, cạnh tranh lành mạnh và nêu cao tinh
thần trách nhiệm xã hội.

Bởi thời gian đi gánh nước thường trùng nhau lại thường
xuyên gặp mặt nên lâu dần hai hòa thượng trở thành bạn
bè. Cứ như vậy thời gian dần trôi thấm thoắt đã năm năm.
Một ngày nọ Nhị Hưu lại đi ra suối gánh nước như mọi khi
bỗng phát hiện Nhất Hưu không xuất hiện. Trong lòng Nhị
Hưu thầm nghĩ chắc hòa thượng Nhất Hưu ngủ quên mất
rồi.
Cứ thế trôi qua đến ngày thứ hai, thứ ba đều không thấy
Nhất Hưu đi gánh nước. Tới cả một tuần rồi qua 1 tháng
đều không thấy Nhất Hưu xuất hiện. Nhị Hưu rất lo lắng
liền nghĩ: "Chắc bạn mình mắc bệnh rồi, mình phải đi hỏi
thăm anh ấy một chút, xem có thể giúp gì được không".
Nhị Hưu lên núi tìm tới ngôi chùa của Nhất Hưu, thì phát
hiện Nhất Hưu đang tập quyền cước trước cổng chùa,
nhìn không giống như ốm đau bệnh tật gì cả. Ngạc nhiên
Nhị Hưu lên tiếng hỏi "Đã một tháng rồi không thấy anh
xuống núi lấy nước, sao anh không đi gánh nước mà vẫn
có nước dùng?”
Nhất Hưu cười và đưa Nhị Hưu hòa thượng ra hoa viên
sau chùa, chỉ vào giếng nước và nói: "Năm năm qua mỗi
ngày gánh nước, tụng kinh xong, tôi đều dùng thời gian
rảnh còn lại để đào cái giếng nước này. Bây giờ giếng đã
đào xong, mạch nước cũng đã được khai thông nên
giếng đầy nước rồi, từ nay về sau tôi không phải đi xuống
núi gánh nước nữa! Do vậy tôi có thể tiết kiệm được rất
nhiều thới gian làm những việc mình thích, ví dụ như tập
quyền cước đây này!"
Nhất Hưu không phải cực nhọc vất vả dành thời gian đi
gánh nước, còn Nhị Hưu thì vẫn vậy hằng ngày đều phải
xuống núi, không được nghỉ ngơi.

Tham gia tại diễn đàn có phần giới thiệu về Văn hóa doanh nghiệp và Văn hóa nghề nghiệp do Ông Giản Tư Trung - Hiệu
trưởng trường Doanh nhân Pace và Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (IRED) trình bày. Trong phần thuyết
trình của mình, Ông Trung đã giới thiệu khái quát nhiều khái niệm cơ bản về văn hóa, những nguyên nhân và hướng giải
quyết đối với các doanh nghiệp đang có mong muốn kiến tập văn hóa, nhưng thực tế lại có rất ít doanh nghiệp thành công. Với
tính đặc thù của nghề nghiệp kiểm toán luôn gắn với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp thì “Văn hóa nghề nghiệp kiểm toán
là đạo nghề kiểm toán và tuân theo đúng chuẩn mực hành nghề của nghề kiểm toán” đã được Ông Trung nhấn mạnh trong
phần thuyết trình.
Phần tiếp theo của diễn đàn là cuộc tọa đàm với 2 chuyên đề: (1) Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nghề nghiệp kiểm toán góc nhìn từ cơ quan quản lý, Hội nghề nghiệp; và (2) Văn hóa doanh nghiệp kiểm toán - chia sẻ thực tiễn từ doanh nghiệp
kiểm toán với sự tham gia của các đại biểu đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, VACPA, Hiệp Hội phát triển văn hóa doanh
nghiệp Việt Nam và một số lãnh đạo các công ty kiểm toán hội viên.

Mỗi một thương trường kinh doanh đều sẽ luyện nên
được những nhân tài. Tuy nhiên, phía sau mỗi nhân tài là
cả môt sự nỗ lực cố gắng, là cả một thời gian phấn đấu.
Và chắc chắn, các nhân tài đó đều tự "đào cho mình một
cái giếng" để âm thầm tích lũy kiến thức, bản lĩnh và kinh
nghiệm để bước tiếp những bước sau này.

Các nội dung thảo luận, câu hỏi đặt ra cho các đại biểu xung quanh việc làm sao để xây dựng được môi trường văn hóa trong
doanh nghiệp, những đặc thù và bản sắc riêng của văn hóa doanh nghiệp kiểm toán, các bài học thực tiễn của các công ty
trong quá trình tạo dựng để hình thành và phát triển bản sắc văn hóa góp phần quan trọng cho sự thành công trong thực hiện
các mục tiêu phát triển hoạt động nghề nghiệp và mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh-dịch vụ của mình...đã được chia
sẻ hết sức cởi mở, rõ nét và đầy thuyết phục. Đồng thời, các đại biểu tham gia tọa đàm đã gợi mở ra một số định hướng tiếp
cận giúp các doanh nghiệp đang xây dựng phong trào này có bước đi nhanh và hiệu quả hơn trong chính doanh nghiệp của
mình. Đặc biệt, cuộc tọa đàm cũng đã nêu ra mong muốn là VACPA nên cùng với các Hội viên của mình xây dựng một thiết
chế văn hóa chung mang bản sắc của nghề kiểm toán độc lập và của các doanh nghiệp kiểm toán.

Bạn muốn làm người "đào giếng" hay làm người
"gánh nước" tất cả đều tự do bản thân mỗi người
quyết định. Tuy thế, mỗi người cũng nên hiểu rằng,
muốn đào giếng, trước hết vẫn phải chấp nhận gánh
nước về dùng mới tồn tại được đến lúc đào giếng thành
công.
Thời gian gần đây chúng ta thường xuyên nhắc đến
những startup. Những khởi nghiệp muốn thành công
không chỉ một sớm một chiều mà cần tích lũy cả kinh
nghiệm, kiến thức và tiềm lực thì mới có thể có 1 khởi đầu
tốt.

Phiên tọa đàm (2): Văn hóa doanh nghiệp kiểm toán
- chia sẻ thực tiễn từ doanh nghiệp kiểm toán

Toàn cảnh buổi diễn đàn

Có thể nói, sau 01 năm thực hiện phong trào “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hoá doanh nghiệp kiểm toán”, VACPA và
các Hội viên VACPA đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ và VACPA rất vui mừng là một trong những Hội nghề nghiệp đã
hưởng ứng tích cực, hiệu quả “Cuộc vận động xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động
và đã phát động kịp thời với các nội dung thiết thực tới toàn thể Hội viên VACPA cùng tham gia.
Thông qua Diễn đàn được tổ chức tại Hà Nội và tuy đây mới chỉ là lần đầu tiên nhưng đã có nhiều gợi mở,với các đề xuất và
biện pháp cụ thể giúp cho chúng ta mạnh dạn hơn để tiếp cận vào chiều sâu của quá trình xây dựng và phát triển các bản sắc
của văn hóa doanh nghiệp kiểm toán, VACPA mong muốn và tin tưởng các Hội viên VACPA, các doanh nghiệp kiểm toán sẽ
thúc đẩy hơn nữa phong trào “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hoá doanh nghiệp kiểm toán” để phong trào được lan
toả sâu rộng hơn trong toàn thể Hội viên VACPA, cộng đồng các KTV và doanh nghiệp kiểm toán, để văn hoá doanh nghiệp
kiểm toán sẽ là một bông hoa đẹp sắc thắm trong rực rỡ ngàn hoa văn hoá của doanh nghiệp cả nước.
Trích nguồn: VACPA

Đương nhiên người đồng thời vừa gánh nước vừa đào
giếng sẽ vất vả cực nhọc hơn người chỉ đi gánh nước, sẽ
phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên, khi thành quả
tạo ra, giếng nước đào xong, bạn đã có thể thoải mái lựa
chọn những bước đi tiếp mà không cần lăn tăn dành thời
gian gánh nước phục vụ những nhu cầu cấp thiết hàng
ngày.
“Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không
buông xuống, bạn chỉ có mỗi thứ đó; nếu bạn chịu
buông xuống, bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ
khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của
mình, không chịu buông xuống thì trí tuệ chỉ có thể
đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi". Cũng vậy, nếu
bạn chỉ tâm niệm luôn đi gánh nước về dùng mà không
“mở" một đường mới, đào sẵn một cái giếng cho những
ngày về sau, thì bạn vẫn mãi chỉ là người gánh nước.
Trích nguồn: Lan Trần
Theo Trí thức trẻ

Hội viên VACPA
Chúc mừng 03 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA
Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất
lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”. Trong thời gian vừa qua,
VACPA đã nhận được sự ủng hộ của nhiều Công ty kiểm toán gia nhập là Hội viên tổ chức để
góp phần phát triển, tăng sức mạnh cho VACPA và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam.
VACPA xin trân trọng cảm ơn và thông báo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp
thuận gia nhập VACPA như sau:
1. Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán ICMA (www.icma.vn)

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACA Miền Trung

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá ITA

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

Tin trong nước
Thủ tướng dự lễ công bố Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam

“Sự nhiệt huyết và quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ đã truyền lửa và cảm hứng tới tất
cả chúng ta đối với những tiến trình đổi mới và phát triển đất nước. Các bộ, cơ quan của
Chính phủ cam kết sẽ nỗ lực tối đa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn về môi
trường sống và làm việc tại quê hương, để các bạn thỏa sức sáng tạo, thỏa sức cống hiến”,
Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao
và các bộ, ngành có liên quan khác khẳng định quyết tâm, cam kết cùng với những hành động
thiết thực để thúc đẩy Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày càng phát triển, phát huy
hiệu quả để góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng bắt kịp, tiến cùng và vượt lên về khoa học,
công nghệ và kinh tế.

“Buổi lễ hôm nay sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc quy tụ các nhân tài phục vụ đất nước.
Ngày hôm nay là một vài trăm tài năng, trí tuệ tiên phong, nhưng trong tương lai sẽ là hàng
nghìn, hàng vạn tài năng, trí tuệ Việt Nam, cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước ngày
càng cường thịnh”, Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng.

Chiều 19/8/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố sáng kiến Mạng lưới đổi
mới sáng tạo Việt Nam - được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng bắt kịp, tiến
cùng và vượt lên về khoa học, công nghệ và kinh tế.

Buổi lễ nằm trong khuôn khổ Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, do
Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng và chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ
Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều cơ quan, đơn vị khác cùng một số địa phương,
tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh
Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương cùng
tham dự lễ công bố.Buổi lễ nằm trong khuôn khổ Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới
sáng tạo Việt Nam, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng và chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa
học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều cơ quan, đơn vị khác
cùng một số địa phương, tổ chức.

Trước buổi lễ, sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt hơn 100 chuyên
gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài về nước tham dự Chương trình.

TS Bùi Hải Hưng
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết lễ công bố
hôm nay là một hoạt động quan trọng nhất của Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng
tạo Việt Nam năm 2018.

Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương
phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạnh công
nghiệp 4.0, trong đó, xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo và huy động lực lượng nhân
tài, trí thức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ là nòng cốt.

Với sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo, đã có hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia công
nghệ tiêu biểu cho thế hệ tài năng, trí thức người Việt đang học tập và làm việc ở nước ngoài
hưởng ứng tham gia, cùng với hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia công nghệ trong nước và
các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, cùng gặp gỡ, tạo mối liên kết, trao đổi, chia sẻ tầm
nhìn, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam cần
đẩy mạnh trong thời gian tới.

Các bộ, cơ quan của Chính phủ sẽ lắng nghe, tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của
các bạn trẻ tài năng về những giải pháp phát triển đất nước dựa trên nền tảng công nghệ 4.0,
để từ đó, tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng chiến lược, thể chế, khuôn khổ pháp
luật để hình thành một hệ sinh thái thông qua việc xây dựng, nhân rộng mô hình các Trung
tâm đổi mới sáng tạo tiên tiến và hiệu quả trong cả nước.

Theo Bộ trưởng, các bạn trẻ tài năng trở về ngày hôm nay đều là những tài năng, trí tuệ, đều
khát khao cống hiến, chung tay xây dựng đất nước, vì một Việt Nam thịnh vượng.“Thông qua
sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, các bạn sẽ kết nối nhiều hơn nữa những tài
năng, trí tuệ Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia công
nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tạo thành một sức mạnh mới, nguồn lực
quan trọng, đưa đất nước ta không ngừng vươn lên, sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên
thế giới”, Bộ trưởng kỳ vọng.

Theo Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao việc trở về của các bạn trẻ
tiêu biểu cho các nhà khoa học, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong bối cảnh
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bùng nổ và trở thành cơ hội lớn, ngàn năm có một,
đối với các nước đang phát triển như nước ta, để chuyển đổi nền kinh tế, đột phá phát triển,
thu hẹp khoảng cách, tránh tụt hậu.

Nhà nghiên cứu của Google Deepmind, phát biểu tại buổi lễ.
- Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tại buổi lễ, đại diện các chuyên gia, nhà khoa học người Việt tại nước ngoài đã có
những chia sẻ về những mối quan tâm và nêu các kiến nghị để góp phần thúc đẩy phát
triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo.

TS Bùi Hải Hưng - nhà nghiên cứu của Google Deepmind (Mỹ) cho hay, ngành AI (trí
tuệ nhân tạo) thế giới tương đối “có duyên” với người Việt đang làm về công nghệ. Số
người Việt Nam trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực AI không phải là nhỏ, trong đó có
những chuyên gia hàng đầu thế giới tại các môi trường hàng đầu như Google,
Facebook, Microsoft…, những giáo sư tại các đại học hàng đầu thế giới. Đặc biệt, có
những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực này đã tương đối thành công.

Thế nhưng, Việt Nam vẫn chưa có tiếng nói, dấu mốc trên bản đồ AI thế giới. “Việt Nam
nên làm gì? Theo tôi, nên tập trung xây dựng một trung tâm nghiên cứu AI hàng đầu của
Việt Nam và đây là cách hiệu quả nhất để thế giới biết đến Việt Nam trên bản đồ AI”, TS
Bùi Hải Hưng kiến nghị. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng quy trình đào tạo AI tại Việt
Nam nên chú trọng đầu tư cơ sở điện toán đám mây.

Trong khi đó, PGS. TS Hồ Anh Văn từ Viện Công nghệ khoa học và kỹ thuật tiên tiến
Nhật Bản, cho rằng, công thức thành công của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo Việt
Nam sẽ là: Thành công = năng lực x nhiệt huyết x cách nghĩ. Và nếu các trí thức ở nước
ngoài cần sự nhiệt huyết, thì Chính phủ cần có các chính sách cụ thể và các trí thức
trong nước cần sự đón nhận sẵn sàng.

Còn diễn giả Trần Văn Hinh, thành viên Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp
thì chia sẻ nguyên tắc chung để thành công của các quốc gia, đó là “lấy văn hóa làm nền
tảng của sự kết nối giữa con người với con người, lấy tinh thần dân tộc, niềm tự hào, tự
tôn dân tộc làm động lực dấn thân”.

Nguồn: Hà Chính
Theo VGP

Chủ động áp dụng công nghệ 4.0 trong việc chuyển đổi Chính phủ số với ngành Tài chính
Chiều 3/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp công ty SAP Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hành trình Hội nhập CMCN 4.0 và Chuyển đổi Chính phủ số với ngành Tài
chính”. Tham dự và chủ trì Hội thảo có ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục TH&TKTC) - Bộ Tài chính và ông Scott Rusell Chủ tịch SAP Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục TH&TKTC phát biểu tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục TH&TKTC cho biết, cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp của hệ thống
kết nối số hóa - vật lý - sinh học và sự đột phá của Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo đang là xu
thế tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới trong
đó có Việt Nam. Hiện nay, Chính phủ của các quốc gia trên thế giới đã nhận thấy tầm quan
trọng của Chính phủ số, là bước phát triển cao hơn tiếp theo của Chính phủ điện tử. “Thông
qua cuộc Hội thảo này nhằm nghiên cứu, tìm hiểu mô hình và giải pháp chuyển đổi Chính phủ
số của các nước trên thế giới, từ đó xác định mục tiêu và lộ trình chuyển đổi số phù hợp với
ngành Tài chính với việc ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
vào công tác quản lý điều hành xây dựng Tài chính số” - ông Mai nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, đại diện Cục TH&TKTC cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện
nhiều giải pháp tổ chức triển khai ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ công tác quản lý tài chính, cải
cách thủ tục hành chính trong ngành như: Đã hình thành và triển khai có hiệu quả một số hệ
thống thông tin lớn như hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS), hệ thống
trao đổi dữ liệu thu nộp thuế giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính, hệ thống
đăng ký tài sản nhà nước…
Để tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp triển khai ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính, Bộ Tài
chính đã có những định hướng phát triển CNTT trong chiến lược chuyển đổi số của ngành.
Mới đây, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày
09/3/2018 về việc triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong
lĩnh vực Tài chính - Ngân sách với mục tiêu: “Bộ Tài chính chủ động áp dụng các thành quả
công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng nền tảng quản trị thông
minh, cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, tham gia tích cực vào sự phát triển của nền
kinh tế số. Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng Tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng
Tài chính số hiện đại, bền vững, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính
mở và hệ sinh thái Tài chính số. Ngành Tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu
và các nền tảng số hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác
sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức”.
Đại diện Cục TH&TKTC cho biết, về định hướng phát triển CNTT trong chiến lược chuyển đổi
số của ngành Tài chính được chia làm 2 giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất: Đến năm 2020 “Xây dựng Tài chính điện tử”. Ở giai đoạn này, Bộ Tài
chính sẽ triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử và hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc
gia về Tài chính trên cơ sở tích hợp, liên thông và chia sẻ thông tin trong ngành Tài chính;
Triển khai đám mây ngành Tài chính ở mức hạ tầng và sử dụng đám mây chung đảm bảo tính
hiệu quả và an toàn thông tin toàn diện…

Ông Scott Rusell - Chủ tịch SAP Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Scott Rusell - Chủ tịch SAP Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản
cho biết, Chính phủ số là yếu tố tạo ra sự khác biệt, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước
của Chính phủ, mang lại thuận lợi cho người dân và tăng cường sự công khai minh bạch
trong các cơ chế chính sách của Nhà nước.

Giai đoạn thứ hai: Đến năm 2025 “Thiết lập hệ thống dữ liệu Tài chính mở”. Triển khai Kiến
trúc Chính phủ số ngành Tài chính và Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính được xây dựng trên
nền tảng dữ liệu mở nhằm thực hiện công khai thông tin, dữ liệu về tài chính, ngân sách cho
người dân và doanh nghiệp…
Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về các công nghệ mới cũng
như các bài học, giải pháp, lộ trình Chuyển đổi số mà SAP đã triển khai tại các nước trên thế
giới. Đây là những kinh nghiệm quý báu giúp Bộ Tài chính có thể tham khảo trong quá trình
hội nhập Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số của mình.

Theo ông Scott Rusell, Chính phủ thông minh bao gồm 3 thành phần chính là: Bộ phần mềm
thông tin; công nghệ thông minh; nền tảng số. Trong đó, nền tảng số giúp lưu trữ thu thập bất
kỳ loại dữ liệu nào để sử dụng các công cụ phân tích, dự báo. Chính việc thu thập dữ liệu, xử
lý thông tin sẽ giúp Chính phủ đáp ứng được lợi ích của người dân. Từ đó, Chính phủ sẽ có
khả năng đổi mới công tác quản lý về dịch vụ công, mang lại tính hiệu quả trong thời đại kỹ
thuật số.

Nguồn: PL / www.mof.gov.vn

Tin Quốc tế
Ảnh hưởng của Trí tuệ nhân tạo tới nghề nghiệp kiểm toán tại Nhật Bản
(BKTO) - Sau sự bùng nổ của trào lưu Dữ liệu khổng lồ (Big data), Trí tuệ nhân tạo (AI) đã xuất hiện và được dự báo sẽ làm thay đổi lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại
Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới. Liệu AI sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới, việc làm mới hay sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt, thậm chí xóa sổ một số nghề
nghiệp nhờ các hệ thống máy tính có trí thông minh hơn cả con người như: nhận thức qua một số giác quan, nhận dạng giọng nói, ra quyết định, dịch ngôn
ngữ…?
AI - Thách thức và cơ hội
AI là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, là trí tuệ do con người lập trình nên với mục tiêu giúp
máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Cụ thể, AI giúp máy tính có được
những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn
ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi với các điều kiện ngoại cảnh tác động vào...
Nhiều chuyên gia hàng đầu Nhật Bản cho rằng, những tiến bộ vượt bậc về công nghệ của AI cùng với sự
thâm nhập của trào lưu Dữ liệu khổng lồ và Điện toán đám mây trên toàn cầu sẽ làm giảm nhu cầu nguồn
lực trong những ngành đặc thù và thay đổi cơ cấu công nghiệp. Trong thập kỷ tới, một số nghề cần đưa
ra phán đoán tư duy như: kiểm toán, xử lý thuế, phụ trách tài chính trong cơ quan tài chính cũng có thể
được thay thế bằng AI. Có thể nói, những ngành nghề này có nguy cơ đứng trên bờ vực bị xóa sổ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác lại cho rằng, viễn cảnh đó khó có thể xảy ra được và không nghề nào bị
mất đi. AI xuất hiện sẽ chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ đắc lực, góp phần phục vụ con người hoàn thành tốt
hơn các nhiệm vụ của mình. Thậm chí, AI sẽ tạo ra vô số công việc mới và mang lại nhiều lợi ích đối với các
ngành nghề trong tương lai tại Nhật Bản nói riêng, trên toàn cầu nói chung.

Những thay đổi tiềm tàng trong kế toán, kiểm toán
Môi trường kế toán, kiểm toán tại Nhật Bản được dự đoán chắc chắn sẽ có những biến đổi đáng kể nhờ có công nghệ liên
quan đến AI, mạng lưới Vạn vật kết nối internet (IoT), Điện toán đám mây…
Cho dù nhiều chuyên gia vẫn chưa chấp nhận rằng, máy móc với AI và những công nghệ hiện đại sẽ dần thay thế, thậm chí

Ngành nghề kế toán, kiểm toán tại Nhật Bản sẽ chịu tác động
lớn bởi những công nghệ liên quan đến AI - Ảnh minh họa

thống trị con người. Thông qua kết quả những cuộc cách mạng công nghệ những năm gần
đây mang lại, chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng, môi trường bao quanh mỗi DN sẽ đón
nhận những thay đổi mang tính đột phá.
Trong giao tiếp kiểm toán, việc trao đổi các chứng từ và dữ liệu vốn đơn giản nhưng tốn
nhiều công sức chắc chắn sẽ thay đổi cách thức, từ việc gửi - nhận trong môi trường mà DN
và kiểm toán viên được tách biệt về mặt vật lý sang một môi trường mà cả 2 bên được kết nối
với nhau thường xuyên. Do đó, liên kết dữ liệu giữa DN và kiểm toán viên cũng sẽ thường
xuyên hơn. Bên cạnh đó, công nghệ Điện toán đám mây có thể giúp các kiểm toán viên nắm
bắt hết được lượng dữ liệu khổng lồ của mỗi DN.

Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của các công nghệ hiện đại, không chỉ các kế toán viên, kiểm toán viên
có chứng chỉ hành nghề mà cả các chuyên gia phân tích dữ liệu, các chuyên gia về công
nghệ thông tin cũng ngày càng có nhiều vai trò hơn trong quá trình kiểm toán các báo cáo tài
chính.
Ông Yabe Makoto (Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Nhật Bản) cho rằng, quyết định của
con người vốn chứa đầy mâu thuẫn, nên cho dù các công nghệ có tiến bộ đến chừng nào thì
những quyết định đó khó có thể được giải thích bằng mô hình. Hoạt động kiểm toán trong
tương lai cần những con người vừa có khả năng chuyên môn cao về kế toán, kiểm toán, vừa
có thể ứng dụng những công nghệ hiện đại như: AI, tự động hóa nhờ công nghệ Internet vạn
vật, Điện toán đám mây…

Quá trình kiểm toán các báo cáo tài chính truyền thống thường xem xét các sự kiện kế toán
trong quá khứ, tuy nhiên, với sự hỗ trợ của những công nghệ hiện đại nói trên, thời điểm thực
hiện kiểm toán có thể chuyển từ quá khứ sang hiện tại. Điều này đặc biệt mang lại nhiều lợi
ích cho các DN, giúp họ luôn cập nhật được tình hình tài chính của DN, sớm phát hiện và kịp
thời xử lý những sai sót nếu có chứ không phải chờ đến nhiều tháng sau, thậm chí nhiều
năm sau, từ đó sớm vạch ra các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

Trích nguồn: THANH XUYÊN
(Nguồn: Tổng hợp)
Theo Báo Kiểm toán số 34 ra ngày 23/8/2018

Tham khảo
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG NGÀNH NGHỀ VÀ HỘI VIÊN VACPA
thường xuyên thu thập trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán-kiểm toán của khách hàng
(74%) và nâng cao chất lượng dữ liệu chính xác hơn và chi tiết hơn (70%).
Do vậy, có thế nói rằng phần đông (khoảng 2/3) các KTV, DNKiT đều cho rằng CMCN 4.0
mang lại cơ hội lớn và mạnh mẽ để họ thay đổi, phát triển dịch vụ ngành nghề. Trong khi đó
vẫn còn 1/3 số lượng KTV, DNKiT còn bàng quan, thậm chí từ 1%-9% cho rằng CMCN 4.0
rất ít, thậm chí không mang lại cơ hội gì cho ngành nghề kế toán, kiểm toán, tài chính. Điều
đặc biệt mà chúng ta cần quan tâm là trong các đối tượng được khảo sát có một số hiện
đang nắm giữ vị trí lãnh đạo của các DNKiT nhỏ và vừa đang hoạt động tại Việt Nam.
4) Về thách thức:
Bên cạnh đánh giá CMCN 4.0 tạo ra “Cơ hội lớn” thì kết quả khảo sát cho thấy các KTV,
DNKiT đánh giá CMCN 4.0 tạo ra sự “Thách thức lớn” đối với KTV và DNKiT.Một số vị trí
công việc truyền thống sẽ biến mất, ngành nghề bị mai một dần; hoặc một số chuyên gia
hoài nghi rằng các dịch vụ kế toán và kiểm toán sẽ không cần người lao động do áp dụng
công nghệ số hóa.
Sự “Thách thức lớn” được các KTV, DNKiT đánh giá nhiều nhất là: Yêu cầu về lao động có
hiểu biết, cập nhật về lĩnh vực công nghệ thông tin do khách hàng ứng dụng nhiều công
nghệ vào hoạt động kinh doanh (62%).
Các tạp chí 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 (KTV), chuyên gia tài chính hoặc cho chính
các doanh nghiệp mà các kế toán viên, KTV, chuyên gia tài chính đang làm việc.
Cuộc CMCN 4.0 hay nói chính xác hơn là Vạn vật kết nối (IoT) chính là điều mà kế toán viên,
kiểm toán viên và chuyên gia tài chính cần phải nhận thức được trong bối cảnh hiện nay.
Hiện tại, CMCN 4.0 đang còn ở giai đoạn sơ khai nhưng chắc chắn sẽ thay đổi cách thức mà
chúng ta (các kế toán viên, KTV, chuyên gia tài chính hành nghề) và các doanh nghiệp, tổ
chức tiến hành hoạt động kinh doanh trong tương lai. Về mặt nguyên tắc, dựa trên sự phát
triển công nghệ hiện có, CMCN 4.0 có thể tác động tới tất cả các quốc gia, tổ chức, doanh
nghiệp trên thế giới trong một tương lai không xa.
Hiện nay, CMCN 4.0 được nói đến thường xuyên, liên tục và khắp mọi nơi và nội dung này
thường mang tính chất cảnh báo. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán - các kế toán
viên, KTV là nhóm đối tượng đầu tiên được cảnh báo về CMVN 4.0, rằng họ sẽ chịu thua
thiệt trước nhất nếu ngay từ bây giờ không thay đổi tư duy, không đổi mới cách cung cấp
dịch vụ, không biết vận dụng công nghệ, không hội nhập toàn cầu.Như vậy, CMCN 4.0 đang
và sẽ tác động sâu sắc đối với ngành kế toán, kiểm toán và tài chính. Nhằm triển khai các
hoạt động hỗ trợ hội viên, KTV và doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) một cách phù hợp, tháng
06/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thực hiện khảo sát đánh giá
ảnh hưởng của cuộc CMCN 4.0 đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và đặc biệt là ảnh
hưởng đối với các KTV và DNKiT.

Dưới đây là kết quả cụ thể của cuộc khảo sát do VACPA thực hiện:
1) Về mức độ quan tâm:
Mặc dù thông tin truyền thông rất nhiều nhưng thực tế khi khảo sát cho thấy chỉ có hơn một
nửa có sự quan tâm cao và chỉ hơn 10% KTV là có sự quan tâm đặc biệt. Trong khi đó điều
đáng cảnh báo là có đến 5% số người được khảo sát không và ít quan tâm đến CMCN 4.0 là
gì. Đồng thời 1/3 KTV được khảo sát cho rằng CMCN 4.0 là vấn đề bình thường như mọi
việc khác. Các DNKiT, các kế toán viên, KTV có thể đang còn phải vất vả với công việc hàng
ngày nên không và chưa quan tâm đến CMCN 4.0 (điều mà họ cho còn xa vời khi tác động,
ảnh hưởng đến tại Việt Nam).
Chỉ có 51% các DNKiT, kế toán viên, kiểm toán viên quan tâm cao và đặc biệt quan tâm đến
CMCN 4.0.Trong khi đó, 49% còn lại tỏ thái độ không quan tâm hoặc “bàng quan” đến vấn
đề này.
2) Về mức độ tác động:
Về cơ bản các DNKiT, KTV cho rằng CMCN 4.0 đang và sẽ tác động lớn đối với ngành nghề
kế toán, kiểm toán (67%) và một số ít (5%) nhận thức được CMCN 4.0 sẽ tác động làm biến
đổi sâu sắc, toàn diện ngành nghề trong tương lai không xa.
Tuy nhiên, số liệu còn thể hiện điều khiến chúng ta phải quan tâm đó là có đến 25% các
DNKiT, KTV cho rằng CMCN 4.0 chỉ tác động bình thường như các yếu tố khác hiện đang
tác động đến công việc của họ (như cạnh tranh giá phí, các kỹ thuật kế toán-kiểm toán
truyền thống, tuân thủ chuẩn mực, chính sách chế độ…); và có đến 3% cho rằng CMCN 4.0
rất ít tác động đến công việc mà họ đang thực hiện, cung cấp cho khách hàng.
3) Về cơ hội:
Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết KTV, DNKiT đánh giá CMCN 4.0 tạo ra “cơ hội lớn” đối với
KTV và DNKiT. Cụ thể cơ hội lớn nhất là giúp các KTV, DNKiT khai thác dữ liệu mà họ

Có thế nói rằng phần đông (khoảng hơn 1/2) các KTV, DNKiT đều cho rằng CMCN 4.0 đem
đến thách thức lớn và sâu sắc trong tương lai về các loại hình dịch vụ, phương pháp và cách
thức cung cấp dịch vụ, sự cạnh tranh trong ngành nghề. Trong khi đó vẫn còn gần 50% KTV,
DNKiT còn cho rằng là đây là câu chuyện bình thường, thậm chí từ 1%-15% cho rằng
CMCN 4.0 rất ít, thậm chí không đem đến thách thức gì đối với ngành nghề kế toán, tài
chính, kiểm toán.
5) Về mức độ triển khai:
Về mức độ triển khai của các KTV, DNKiT để thích nghi với CMCN 4.0, mặc dù các KTV,
DNKiT nhìn thấy các cơ hội và thách thức của CMCN 4.0 đối với ngành nghề; Tuy nhiên,
hiện tại các KTV và DNKiT chủ yếu chỉ đang dừng ở mức độ “tìm hiểu” (66%), một số KTV và
DNKiT thì “đã có kế hoạch” (12%), số ít các DNKiT “đang triển khai” (5%), rất ít các DNKiT
“đã triển khai và áp dụng một phần” (3%), còn lại thì đến 14% các KTV và DNKiT “chưa làm
gì” để thích nghi và ứng phó với sự phát triển của CMCN 4.0.
Do vậy, có thể nói rằng các KTV và DNKiT tại Việt Nam hiện nay còn đang thờ ơ và chỉ mới
bắt đầu tìm hiểu ứng dụng các vấn đề về trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn,
máy học, blockchain vào trong ngành nghề của mình.
6) Về giải pháp:
Để thích nghi với CMCN 4.0, các KTV và DNKiT đang “quan tâm” đến các giải pháp trong đó
lớn nhất là xây dựng và ứng dụng các công cụ hỗ trợ, đặc biệt là công cụ phân tích dữ liệu
(82%), và thiết lập môi trường làm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
với (79%). Các giải pháp có thể có rất nhiều ý kiến đồng thuận và trái chiều khác nhau khi
thảo luận; tuy nhiên, các KTV và DNKiT đang tập trung quan tâm đến các giải pháp khác cụ
thể như sau:
a) Mở rộng các dịch vụ ngoài lĩnh vực kiểm toán, thông qua các dữ liệu thu thập được trong
quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán cho khách hàng vì dữ liệu lớn là nguồn tài
nguyên quý trong thời đại bùng nổ các công cụ phân tích (67%); Hiện nay, dữ liệu lớn đang
được sử dụng ở mức độ ban đầu sơ khai cho các phân tích dự đoán và phát triển thị trường
bán hàng.
b) Định hướng trong việc chuẩn bị nguồn lực và chính sách cùng với việc tái hoạch định các
chiến lược tuyển dụng, do phần lớn các công việc thủ công tại khách hàng sẽ được được tự
động hóa. DNKiT cũng sẽ phải thay đổi tiêu chí tuyển dụng của mình. Mặc dù các doanh
nghiệp vẫn cần những nhân viên có kỹ năng kiểm toán và kế toán, nhưng DNKiT sẽ cần
nhiều hơn các chuyên gia công nghệ và phân tích dữ liệu hoặc nhân viên kế toán, kiểm toán
có hiểu biết về công nghệ thông tin (67%);
c) Tăng cường đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin cho nhân viên (66%);
d) Sẽ phải cắt giảm mạnh số lượng nhân viên của mình. Các DNKiT không cần số đông các
nhân viên kế-kiểm-tài chính cấp thấp nữa mà thay vào đó, họ sẽ cần các lập trình viên giỏi
(46%).
Cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0 đang hiện hữu trên đất nước ta, tác động mạnh mẽ đến
mọi ngành, lĩnh vực, mọi doanh nghiệp và người dân, do vậy, từ tư duy đến hành động của
Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và giáo dục, cộng đồng dân cư cần chuyển
động theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội mới để xây dựng Việt Nam trở thành nước
công nghiệp hiện đại.
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