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Ngày 17/7/2019 tại Văn phòng VACPA, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 

đã tiếp và làm việc với Bà Merran Kelsall – Phó Chủ tịch toàn cầu của Hội Kế toán công chứng Australia  để trao đổi về 

cơ hội hợp tác giữa VACPA và CPA Autralia nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghề nghiệp kiểm toán tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch VACPA đã đánh giá cao và cảm ơn về sự hỗ trợ, hợp tác của CPA Australia trong giai đoạn vừa qua 

đối với VACPA cũng như ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đã ký 

và chính thức có hiệu lực với 12 hiệp định thương mại quốc tế gồm cả các hiệp định đa phương, song phương thì ngành kiểm 

toán độc lập, kiểm toán viên Việt Nam sẽ phải đối đầu với các thách thức về cạnh tranh nhưng cũng có nhiều cơ hội lớn để tiếp 

cận với các thông lệ và chuẩn mực hoạt động nghề nghiệp tiên tiến trong môi trường kinh doanh quốc tế, là động lực thúc đẩy 

nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mình.

Với vai trò là Tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam, VACPA luôn đặt mục tiêu và mong muốn 

được tiếp cận sâu, rộng với các Hội nghề nghiệp uy tín trên thế giới và các tổ chức Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), Liên 

đoàn kế toán châu Á Thái Bình Dương (CAPA)… để có điều kiện học hỏi và đưa những tiến bộ mới qua các nghiên cứu 

chuyên môn của quốc tế vào Việt Nam.

-     Chủ tịch VACPA tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Hội  
Kế toán Công chứng Australia toàn cầu

-    VACPA tổ chức Tọa đàm chuyên môn miễn phí năm 
2019 tại Đà Nẵng

-    VACPA tổ chức miễn phí lớp CNKT số 20A-2019 dành 
cho hội viên chuyên đề “False assurance - Vấn đề đạo 
đức dưới góc nhìn của quản trị doanh nghiệp theo chuẩn 
mực nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam”

-  Lần đầu công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam

-   Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán góp phần vào 
việc ổn định thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập

-   Giải bóng đá VACPA FOOTBALL CUP 2019

    Xin ý kiến về CTKTM-BCTC (bản cập nhật lần thứ 3)

Chủ tịch VACPA tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Hội Kế toán Công chứng Australia 

toàn cầu

Hoạt động của VACPA

Ban biên tập Bản tin

Tổng biên tập
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Ban thư ký
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Nguyễn Phương Ngọc
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VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI:

Tầng 2 & 3, Nhà Dự án, 

Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Tel: +84-24 39724334   

Fax: +84-243 9724354

Email: hanoi@vacpa.org.vn, 

Website: www.vacpa.org.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP. HỒ CHÍ MINH: 

Phòng 23, Lầu 1, 

Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: +84-28 39306435    

Fax: +84-28 39306442

Email: hcmc@vacpa.org.vn

Phó Chủ tịch toàn cầu của Hội Kế toán công chứng Australia Merran Kelsall  và

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA 

VACPA ghi nhận sự nỗ lực và kết quả hợp tác tốt đẹp của CPA Australia trong mối quan hệ song phương giữa hai bên; Đồng 

thời trong bối cảnh Việt Nam đang gấp rút đẩy mạnh tiến độ áp dụng và triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 

theo lộ trình sau khi được Chính phủ phê duyệt thì nhu cầu về đào tạo, hướng dẫn, thi hành, triển khai IFRS tại các doanh 

nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, cơ sở đào tạo, các cơ quan quản lý…là rất lớn. VACPA mong muốn sẽ kết 

hợp và cùng CPA Australia triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức đào tạo này. Hai bên sẽ 

cùng nhau nghiên cứu để đưa ra cách thức, kế hoạch thực hiện trong thời gian trước mắt cũng như kế hoạch dài hạn.

Bà Phó Chủ tịch toàn cầu của Hội Kế toán công chứng Australia Merran Kelsall đã có dịp tìm hiểu kỹ hơn về cơ chế pháp lý, 

đặc thù hoạt động của Hội nghề nghiệp và xác định mối quan hệ hợp tác song phương giữa CPA Australia và VACPA là hết 

sức tiềm năng và cam kết sẽ hỗ trợ VACPA cũng như ngành kiểm toán độc lập Việt Nam phát triển hơn nữa thông qua việc 

cung cấp các chuyên gia quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo xuyên suốt về IFRS với nhiều mức độ từ cơ bản cho đến nâng cao… 

Các chủ đề thời sự cập nhật đang được nhiều người quan tâm trên thế giới và có ảnh hưởng đến nghề nghiệp kế toán, kiểm 

toán như CMCN 4.0, Trí tuệ nhân tạo (AI), các tiến bộ của khoa học quản lý nhân sự…sẽ được CPA Australia ưu tiên phối hợp 

cùng VACPA cập nhật đến các Hội viên.

 “VACPA với vai trò là cầu nối giữa Hội viên, doanh nghiệp kiểm toán của Việt Nam với các đối tác nước ngoài, đã và đang luôn 

đặt mục tiêu mở rộng mối quan hệ và kết nối với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, trong đó có CPA Australia để giúp các Hội 

viên VACPA có nhiều cơ hội trang bị các chứng chỉ nghề nghiệp uy tín trên thế giới, tiến tới việc thừa nhận lẫn nhau về chất 

Lưu hành nội bộ

Nhằm phát huy thành công của giải bóng đá VACPA 
Football Cup, khuyến khích tinh thần thể thao của 
các kiểm toán viên, hội viên và tăng cường giao lưu 
giữa các công ty kiểm toán. Đồng thời tạo ra sân chơi 
cho các kiểm toán viên sau một mùa kiểm toán căng 
thẳng, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ tổ 
chức giải bóng đá “VACPA Football Cup 2019” tại Hà 
Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, dự kiến khai mạc vào ngày 
15/09/2019. VACPA xin thông báo và trân trọng kính 
mời Quý Công ty đăng ký đội tham gia giải bóng. Điều 
kiện đăng ký như sau:

1. Thành phần tham gia: Cầu thủ của đội bóng là các nam 
kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán, các nhân viên hiện đang 
làm việc tại công ty kiểm toán (có hợp đồng lao động và 
nộp bảo hiểm xã hội tại công ty từ 6 tháng trở lên tính đến 
ngày 25/08/2019). Nếu công ty không đủ số lượng người 
để thành lập một đội bóng thì có thể kết hợp với một công 
ty khác để thành lập đội bóng (giới hạn 2 công ty một đội 
bóng).

2. Đăng ký tham gia: Các công ty xác nhận tham gia và 
gửi danh sách thành viên đội bóng cho Ban tổ chức theo 
thông tin sau:

Anh Nguyễn Mạnh Quế:

nguyenmanhque@vacpa.org.vn

ĐT: 0988971899 – 024.39724334(ext.102)

Văn phòng VACPA Hà Nội (đối với các đội thi đấu tại Hà 
Nội)

Anh Đinh Sinh Huấn: 

dinhsinhhuan@vacpa.org.vn

ĐT: 0904665198 – 024.39724334(ext.104)

Văn phòng VACPA Hà Nội (đối với các đội thi đấu tại Đà 
Nẵng)

Anh Bùi Đức Phương: 

buiducphuong@vacpa.org.vn

ĐT: 0918843485 - 028 3930 6435

Văn phòng VACPA HCM (đối với các đội thi đấu tại TP. 
HCM)

Giải bóng đá VACPA football cup 2019

Xin ý kiến về CTKTM-BCTC 
(bản cập nhật lần thứ 3)

Thực hiện Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2012/TT-
BTC ngày 6/12/2012 của Bộ Tài chính về việc Ban hành 



Nhân dịp tổ chức lớp cập nhật kiến thức tập trung từ 13-18/6/2019 tại Đà Nẵng, vào tối ngày 15/6/2019, Hội Kiểm toán viên 

hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức buổi “Tọa đàm về tình hình và định hướng kế toán, kiểm toán với các công ty kiểm 

toán khu vực miền Trung”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, VACPA đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức kết hợp tọa đàm, gặp mặt 

nhằm mục đích cung cấp và chia sẻ thông tin về nghề nghiệp cho các Hội viên, KTV khu vực miền Trung.

Đến tham dự buổi tọa đàm, có sự hiện diện và trình bày của Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế 

toán, kiểm toán, Bộ Tài chính, Ông Trần Khánh Lâm – Tổng thư ký VACPA, Ông Phan Xuân Vạn - Ủy viên BCH VACPA, Ông 

Nguyễn Văn Sĩ - Ủy viên BCH VACPA, Bà Trần Thu Hương – Trưởng ban đối ngoại Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales 

(ICAEW) cùng đông đảo các Hội viên, KTV đại diện cho các 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 Tp. HCM là công ty TNHH Kiểm toán AVN; 1 công ty đặt trụ sở tại Nghệ An là công ty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn ACA Miền Trung. Còn lại là các đại diện chi nhánh các công ty kiểm toán đều đã nhiệt tình tham dự tọa đàm.

Trong phần trình bày, Bà Nhung đã báo cáo tổng quan về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của 

kiểm toán độc lập, trong đó cung cấp nhiều thông tin, bảng biểu về tình hình thị trường dịch vụ kiểm toán năm 2018. Tính đến 

nay, đã có 191 doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cung cấp cho 52.366 khách hàng trong năm 

2018, đạt doanh thu toàn ngành là 7.783.915 triệu đồng, nộp Ngân sách Nhà nước là 1.151.731.04, các chỉ số đều tăng cao 

so với năm trước. Nhiều doanh nghiệp kiểm toán có số lượng KTV lớn, KTV có bề dày kinh nghiệm đã tạo lập được vị thế và 

danh tiếng trên thị trường, được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Tuy nhiên, bên cạnh những công ty đã có cố gắng trong việc 

nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực, cũng còn có chất lượng dịch vụ chưa đồng đều giữa các 

công ty, một vài trường hợp kiểm toán viên bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cũng ảnh hưởng nhất định đến uy 

tín của ngành kiểm toán. Do vậy, thực tế đó đòi hỏi các công ty kiểm toán phải tập trung nhiều hơn trong việc nâng cao chất 

lượng kiểm toán, tăng cường đào tạo, cập nhật cho đội ngũ nhân viên. 

Có thể nói. buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp và VACPA mong muốn Hội viên VACPA, KTV khu vực miền Trung sẽ cùng 

nhau đoàn kết,  không ngừng nỗ lực cố gắng học tập, nâng cao trình độ, hoạt động tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nhằm góp 

phần nâng cao chất lượng hoạt động, đạt được nhiều thành công hơn nữa. Đồng thời, VACPA mong muốn tiếp tục nhận 

được sự hỗ trợ, hợp tác của Hội viên để VACPA sẽ duy trì, đẩy mạnh các hoạt động dành cho Hội viên ở khu vực miền Trung 

nhiều hơn nữa./.

Sáng ngày 10/07/2019, tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức dành cho hội viên với chuyên đề “False 

Assurance - Vấn đề đạo đức dưới góc nhìn của quản trị doanh nghiệp theo Chuẩn mực nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt 

Nam”. TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch VACPA đã tham dự, phát biểu khai mạc.

VACPA tổ chức Tọa đàm chuyên môn miễn phí năm 2019 tại Đà Nẵng

Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng Cục QLGS kế toán, kiểm toán trình bày tại Tọa đàm

Ông Trần Khánh Lâm – TTK VACPA phát biểu khai mạc Tọa đàm

Hội viên, KTV khu vực miền Trung tham dự Tọa đàm

VACPA tổ chức miễn phí lớp CNKT số 20A-2019 dành cho hội viên chuyên đề “False 

assurance - Vấn đề đạo đức dưới góc nhìn của quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực 

nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam”

Toàn cảnh lớp học

hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy định “Hội 
Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chịu trách 
nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ 
thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành tại Thông 
tư này”, năm 2019 VACPA đã thực hiện cập nhật lần thứ 3 
Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính 
(CTKTM-BCTC) nhằm mục đích đảm bảo, nâng cao chất 
lượng dịch vụ kiểm toán thông qua việc tăng cường áp 
dụng phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và 
tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán, và các chuẩn mực có 
liên quan.

CTKTM-BCTC không nhằm thay thế các Chuẩn mực 
Kiểm toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
mà chỉ được xem là tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ thực hiện 
nhất quán các Chuẩn mực Kiểm toán, Chuẩn mực đạo 
đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và các quy định có 
liên quan khi kiểm toán BCTC.

Để hoàn thiện và ban hành CTKTM-BCTC (bản cập nhật 
lần thứ ba) trong năm 2019, VACPA gửi  dự thảo lần 1 về 
CTKTM-BCTC và phụ lục các vấn đề xin ý kiến đến các 
Quý Hội viên.

Các ý kiến đóng góp Quý Hội viên vui lòng gửi về bộ phận 
chuyên môn VACPA trước ngày 30/08/2019 theo địa chỉ:

(1)   Theo hình thưc gửi trực tiếp bằng công văn:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt 
Nam;Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 
1, Hà Nội.

(2) Theo hình thức gửi tệp tin đến thư điện tử: 
lethihoan@vacpa.org.vn

Mọi thông tin liên lạc, xin Quý Hội viên vui lòng liên hệ: chị 
Lê Thị Hoàn - Cán bộ chuyên môn VACPA (điện thoại: 
0243.972.4334 (máy lẻ 106); 

email: ).lethihoan@vacpa.org.vn

Trân trọng cảm ơn./.

7 điều đặc biệt trong văn hóa kinh doanh của người 
Đức: Nguyên tắc đầu tiên, dù là sếp hay nhân viên 
cũng phải đúng giờ!

Người Đức quan niệm rằng người lịch sự bao giờ 
cũng đến đúng giờ. Nếu chủ ý đến muộn để thể hiện 
cấp bậc của mình, hay quan niệm người quan trọng 
thì phải xuất hiện sau cùng sẽ phản tác dụng..

Là một đất nước có nền kinh tế hùng mạnh và dựa nhiều 
vào thương mại, ngoại thương, Đức luôn được đánh giá 
là có văn hóa doanh nghiệp rất chuyên nghiệp và hiệu 
quả. Bài toán kinh doanh để thu được lợi nhuận cao nhất 
luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của các doanh nhân và 
những nhà nghiên cứu thị trường.

Nhưng ở Đức, họ coi trọng việc tuân thủ nghiêm ngặt đạo 
đức nghề nghiệp và không ngừng tìm cách để nâng cao 
hiệu quả công việc.

Văn hóa doanh nghiệp

Ngoại thương trở thành thành phần tất yếu mang tính 
sống còn trong nền kinh tế Đức nên người Đức có bề dày 
hàng trăm năm kinh nghiệm, kỹ năng về đàm phán quốc 
tế. Trước khi đàm phán với đối tác Đức cần có sự chuẩn 
bị thật kỹ về mọi mặt, và đưa ra nhiều phương án lựa 
chọn.

Đừng quá cố tìm cách để đạt được mục tiêu nào đó "trên 
bàn đàm phán" trừ khi bạn muốn ra về tay không. Những 
“chiêu trò” nhằm thu được lợi ích ngắn hạn, xâm hại đến 
lợi ích của người khác, chỉ chú trọng đến lợi nhuận mà bỏ 
qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ chỉ dẫn tới thất bại 
thôi.

Đàm phán kinh doanh cũng phải ngay thẳng

Các doanh nghiệp Đức rất thận trọng. Vì thế bài thuyết 
trình của một nhà đầu tư vào Đức nên thật chi tiết và đừng 
quá cường điệu. Hãy đi thẳng vào những điểm chính và 
trình bày thật rõ ràng. Người Đức thích các kế hoạch và 
quan hệ đối tác dài hạn. Nếu đối tác Đức tin và hiểu bạn, 
họ sẽ hợp tác và cùng phát triển, kể cả khi bạn gặp khó 
khăn.

Bất kể một hành vi phi đạo đức nào cũng sẽ là nguyên 
nhân dẫn tới sự thất bại

lượng hoạt động nghề nghiệp giữa Kiểm toán viên (CPA) Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế” Chủ tịch VACPA đã 

nhấn mạnh khi phát biểu kết thúc buổi làm việc với Phó Chủ tịch toàn cầu CPA Australia.  



Từ ngày 24-31/7/2019, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành kiểm 

toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính cấp độ cơ bản” tại Hà Nội cho 23 trợ lý kiểm toán viên năm thứ 1, 2. Với 

nhiều năm kinh nghiệm đào tạo các lớp học đào tạo thực hành cho các lớp sinh viên đại học và trợ lý kiểm toán viên của các 

công ty kiểm toán, VACPA đã tổ chức thành công hàng chục khóa học đào tạo thực hành trên cả nước đã đạt nhiều kết quả tốt 

đẹp và sự ghi nhận chuyên môn cao và đặc biệt là uy tín, tin tưởng vào chất lượng đào tạo từ các giảng viên và lãnh đạo các 

công ty kiểm toán như: Đại học Điện lực, Đại học quốc gia, Đại học ngoại thương, Đại học kinh tế quốc dân, Học viện Ngân 

hàng, Học viện tài chính, Đại học Phương Đông, Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp, Đại học kinh tế kỹ thuật công 

nghiệp, Đại học Quảng Ngãi, Đại học kinh doanh & công nghệ HN, Công ty An Việt, Công ty HSK, Công ty Immanuel, Công ty 

Thăng Long – TDK, Công ty AVA, Công ty kiểm toán PNT, Công ty MHD, Công ty Unistar,  Công ty AAFC,  …

Tham gia giảng dạy trực tiếp là các kiểm toán viên, cán bộ chuyên môn của VACPA đã thực tế hành nghề kiểm toán nhiều năm 

từ công ty kiểm toán.

Lớp học được chia thành các nhóm nhỏ gồm 2 học viên để triển khai với cách làm việc theo nhóm, phối hợp phân chia công 

việc. Mỗi lớp đều có giảng viên chính và trợ giảng thường xuyên hỗ trợ, trả lời hướng dẫn cho các học viên. Các học viên 

được trực tiếp sử dụng bộ hồ sơ kiểm toán thực tế của công ty kiểm toán và tài liệu, chứng từ, sổ kế toán thực tế của đơn vị 

được kiểm toán. Từ đó giúp học viên trực tiếp thực hành kiểm toán, tiếp cận nhanh, biết cách trình bày giấy tờ làm việc, kiểm 

tra chi tiết, phân tích số liệu của các phần hành cơ bản như kiểm toán tiền; tài sản cố định; chi phí bán hàng, quản lý doanh 

nghiệp; các khoản phải thu,… cũng như nắm được các yêu cầu cơ bản về xác định mức trọng yếu, lấy mẫu kiểm toán, tìm 

hiểu kiểm soát nội bộ và thực hiện thử nghiệm kiểm soát… Mỗi phần hành, ngoài phần lớn thời gian dành cho thực hành, các 

học viên còn được trao đổi và tiếp thu các kiến thức chuyên sâu về pháp luật kế toán hiện hành và kinh nghiệm nghề nghiệp từ 

những giảng viên đã thực tế làm việc lâu năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Với bốn phần của bộ phim, các hội viên và giảng viên đã thảo luận về các tình huống diễn ra trong phim, phân tích hành động 

và thái độ các nhân vật trong ban điều hành, hội đồng quản trị, công ty kiểm toán độc lập để đưa ra những đánh giá và phương 

án xử lý theo chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp. Phương thức cập nhật kiến thức tiên tiến hoàn toàn mới này đã được các 

hội viên VACPA đánh giá cao và mong muốn được mở rộng cho các lớp học CNKT trong thời gian tới của VACPA./.

Học viên thảo luận các tình huống mà giảng viên đưa ra

VACPA tổ chức thành công khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán 

mẫu” dành trợ lý kiểm toán viên (tháng 07/2019)

TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó chủ tịch VACPA trao Giấy chứng nhận 

và quà tặng cho Lê Xuân Đức - học viên xuất sắc khóa học

Kết thúc lớp học, các học viên đạt bài kiểm tra được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học “Thực hành kiểm toán theo 

Hồ sơ kiểm toán mẫu báo cáo tài chính – cấp độ cơ bản”. Tổng hợp từ các đánh giá của học viên, khóa học đã nhận được tất 

cả các ý kiến đánh giá tốt.

VACPA xin chúc mừng các bạn học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học “Thực hành kiểm toán theo 

Hồ sơ kiểm toán mẫu BCTC” và trân trọng cám ơn Công ty Thăng Long – TDK, Công ty AVA, Công ty kiểm toán PNT, Công ty 

MHD, Công ty Unistar, Công ty AAFC… đã cử trợ lý kiểm toán viên tham gia khóa học!

Chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học

Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục mở các khóa đào tạo thực hành cho trợ lý kiểm toán và sinh viên năm thứ 3, thứ 4 

chuyên ngành kế toán, kiểm toán với phần nội dung chương trình, mức học phí sẽ được hai bên thỏa thuận linh hoạt để phù 

hợp với đặc trưng, tính chất riêng của từng trường Đại học, từng đơn vị. VACPA tin tưởng rằng các lớp học thực hành cho các 

trợ lý, các sinh viên sẽ cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để hỗ trợ quá trình công tác của các bạn tại doanh nghiệp 

kiểm toán cũng như quá trình ứng tuyển vào các công ty kiểm toán nói riêng và sự phát triển của các doanh nghiệp kiểm toán, 

ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam nói chung.

Các doanh nghiệp Đức không cạnh tranh nhau bằng giá 
rẻ mà chỉ cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm. Họ tìm 
kiếm lợi nhuận trong kinh doanh với một mức độ cần phải 
có và sẵn sàng chuyển phần lớn lợi nhuận để đầu tư vào 
chất lượng sản phẩm, phục vụ hậu mãi, nhằm đảm bảo 
phát triển doanh nghiệp bền vững.

Những trường dạy nghề ở Đức luôn có môn học về đạo 
đức kinh doanh. Một trong hai trường dạy nghề đầu tiên 
nổi tiếng ở Berlin đã lấy lời của chính trị gia Christian 
Beuth để làm khẩu hiệu:

Hối lộ và tham nhũng không nằm trong văn hóa kinh 
doanh của người Đức

Theo như trang đánh giá www.transparency.org, Đức đạt 
79/100 điểm về việc chống tham nhũng và chỉ số tham 
nhũng là 13/176. Lĩnh vực xây dựng và đấu thầu được 
chính phủ Đức đặc biệt quan tâm nhằm cắt giảm nạn 
tham nhũng trong và ngoài nước.

Các luật chống tham nhũng áp dụng nghiêm ngặt cho các 
hoạt động kinh tế trong nước. Đức đã phê chuẩn Công 
ước về chống hối lộ năm 1998 qua đó làm giảm việc hối lộ 
của các quan chức nước ngoài của công dân Đức và các 
công ty ở nước ngoài.

Cán bộ Chính phủ bị cấm nhận quà tặng liên quan đến 
công việc của họ. Vì thế khi làm ăn, giao thương với 
người Đức, nếu có ý định “đi cửa sau” hoặc “bôi trơn” thì 
bạn sẽ có nhiều khả năng đánh mất niềm tin của họ vì đó 
không phải là hành vi được ủng hộ trong kinh doanh ở đất 
nước này.

Bảo vệ môi trường là chìa khóa trong kinh doanh

Chính phủ Đức nhìn nhận vô cùng nghiêm túc về vấn đề 
môi trường, việc thúc đẩy liên minh hợp tác giữa các 
Đảng, giữa doanh nghiệp và chính phủ trong những năm 
qua đã tác động to lớn đến mục tiêu chính sách về năng 
lượng và môi trường. Những hoạt động kinh doanh có 
yếu tố bảo vệ hoặc gây ít tác hại tới môi trường sẽ được 
cộng thêm điểm trong thứ tự ưu tiên của đối tác Đức.

Vạch rõ giới hạn và tuân thủ theo các nguyên tắc, 

quy định

Xét về nhiều góc độ thì người Đức được đánh giá là bậc 
thầy trong việc lập kế hoạch. Người Đức suy nghĩ rất thấu 
đáo, mỗi một khía cạnh của một dự án đều có một 
phương án chi tiết, kĩ càng. Thận trọng trong việc lập kế 
hoạch giúp cho người Đức luôn có phương án tối ưu nhất 
trong cả kinh doanh và cuộc sống, họ luôn đặt mình vào 
trong một giới hạn an toàn.

Mọi việc trong cuộc sống và công việc của người Đức hầu 
hết đều được vạch rõ và điều chỉnh bởi những quy định, 
thông qua luật pháp, nguyên tắc và thủ tục. Trong văn hóa 
kinh doanh của người Đức thì điều này được phản ánh 
trong việc tuân thủ các nguyên tắc kinh doanh, làm giảm 
đi các phương án dự phòng hay hạn chế các tình huống 
tự phát trong quá trình diễn biến sự việc.

Người Đức không thích sự bất ngờ. Những thay đổi đột 
xuất trong các thương vụ kinh doanh thường không được 
chào đón mặc dù họ có thể đưa ra phương án giải quyết 
ngay lúc đó.

Nguyên tắc đúng giờ là bước đầu dẫn tới thành công

Đức cũng thể hiện ra sự thiếu tôn trọng đối với đối 
phương, do vậy bạn đừng trễ hẹn khi có cuộc gặp với họ. 
Nếu vì một lí do nào đó mà bạn đến trễ, hãy gọi điện và 
giải thích cho họ về tình huống khiến bạn trễ hẹn. Để có 
một cuộc hẹn thể hiện sự tôn trọng với đối tác, bạn hãy 
đến sớm 5 đến 10 phút.

Đức là một xã hội có trật tự và chính xác về giờ giấc. 
Người Đức quan niệm rằng người lịch sự bao giờ cũng 
đến đúng giờ. Nếu chủ ý đến muộn để thể hiện cấp bậc 
của mình, hay quan niệm người quan trọng thì phải xuất 
hiện sau cùng sẽ phản tác dụng đối với người Đức.

Việc bạn đến muộn dù chỉ là vài phút khi gặp gỡ với người 

Trang phục công sở cũng phải đẹp mắt và lịch sự

Diện mạo và khả năng thuyết trình là những điểm quan 
trọng của người Đức, đặc biệt là trong môi trường kinh 
doanh thực tế. Trang phục được làm bằng những chất 
liệu tốt là rất quan trọng, ăn mặc tùy tiện và cẩu thả trong 
cả trang điểm đối với nữ giới đều không được đánh giá 
cao.

Khi làm việc với người Đức, bạn không nên cởi áo 
choàng hay tháo cà vạt trước họ. Phụ nữ được quy định 
là không trang điểm đậm hoặc đeo những bộ trang sức 
lớn lộng lẫy. Tuy nhiên bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy 
một người mang tất trắng với giầy và trang phục tối màu.

Trích nguồn: Theo Ninh Linh (Trí thức trẻ)

Đây là buổi học cập nhật kiến thức (miễn phí) được tính giờ cập nhật kiến thức dành cho hội viên VACPA nhằm gia tăng quyền 

lợi cho Hội viên đồng thời đem đến cho các hội viên phương thức cập nhật kiến thức hoàn toàn mới thông qua bộ phim đào 

tạo đầu tiên do ICAEW sản xuất.

Tại Việt Nam, VACPA là một trong những đơn vị đầu tiên mua bản quyền bộ phim và sử dụng làm tài liệu giảng dạy và đào tạo 

theo phương pháp tiên tiến này. Để tạo được sự thành công của lớp học cần phải có giảng viên có am hiểu sâu về ngành nghề 

và được huấn luyện kỹ năng giảng theo phương pháp mới do ICAEW đào tạo. Ông Nguyễn Viết Thịnh-Giám đốc điều hành 

Viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) là giảng viên đã tạo ra bầu không khí lớp học này vô cùng sôi động khi giúp 

cho Hội viên VACPA theo dõi được kịch bản của bộ phim khi giả định 2 năm đầy sóng gió của một công ty  với những tình 

huống thật để thảo luận về các vấn đề đạo đức, những thách thức và các quyết định khó khăn trong các tình huống kinh doanh 

và điều hành quản trị doanh nghiệp.



Deloitte Việt Nam lần thứ hai liên tiếp được vinh danh giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do Tạp chí HR Asia - một trong những tạp chí uy tín hàng đầu châu Á về nhân sự cấp 

cao, thuộc hãng thông tấn Business Media International, bình chọn.

Nối tiếp thành công của năm 2018, Deloitte Việt Nam tiếp tục là doanh nghiệp duy nhất trong khối Big 4 được trao giải thưởng danh giá này.

Giải thưởng "Best Companies to Work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" được Tạp chí HR Asia tổ chức thông qua hàng ngàn cuộc khảo sát và bình chọn thường niên với sự tham gia của 

các công ty tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ của Châu Á, gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan.

Được đánh giá và bình chọn bởi bản thân các nhân viên đang làm việc, giải thưởng mang tầm châu lục này là thước đo giá trị dành cho những doanh nghiệp có văn hóa, môi trường làm việc lý 

tưởng, chế độ phúc lợi hấp dẫn và nhiều hoạt động gắn kết tích cực dành cho nhân viên.

Tại Việt Nam, có 265 công ty với tổng 9.850 nhân viên tham gia khảo sát đánh giá cho giải thưởng năm 2019, là năm thứ hai HR Asia tổ chức tại Việt Nam. Với phương châm “Deloitte is YOU - 

Deloitte là chính BẠN”, chiến lược nhân sự của Deloitte Việt Nam tập trung vào mục tiêu đem lại các giá trị lâu dài và bền vững cho nhân viên; thông qua việc xây dựng môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, các chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài, tạo điều kiện và trao cơ hội, khơi dậy tiềm năng cho các cá nhân được phát huy tối đa năng lực để phát triển bản thân.

Với quy mô khoảng hơn 1.000 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại 2 văn phòng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hệ thống các chính sách và môi trường làm việc của Deloitte Việt Nam cũng luôn 

được cập nhật linh động, phù hợp với xu hướng của thế hệ trẻ, tạo ra những trải nghiệm năng động và tích cực cho các nhân viên.

Nhân dịp này, bà Trần Thùy Trang, Giám đốc Nhân sự và Đào tạo của Deloitte Việt Nam, chia sẻ: “Một trong những điều tuyệt vời nhất ở Deloitte là sự đồng lòng của tất cả thành viên cùng nhau 

kiến tạo những ảnh hưởng tích cực, môi trường văn hóa khuyến khích tính toàn diện và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau làm việc với long chính trực, say mê. Qua đó, chúng tôi tích cực xây 

dựng Deloitte trở thành một môi trường làm việc năng động, có sức hút, xu hướng phù hợp, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững trong nghề nghiệp của các thế hệ tiếp theo.

Trích nguồn: T.Nam/ Tạp chí Vietnam Business Forum – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2019, Công ty TNHH Nexia STT đã tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương năm 2019 tại khách sạn Pullman Đà Nẵng với sự tham gia 

của các chuyên gia kinh tế, tài chính tại Việt Nam và hơn 120 lãnh đạo đến từ 20 công ty thành viên của Nexia International tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và các đại biểu đến từ các quốc 

gia khác như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý, Malta, Mauritius,...

Phát biểu tại hội nghị, TS. Nguyễn Thành Trung - Tổng giám đốc Công ty TNHH Nexia STT đã nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Bà 

Nguyễn Thị Lan Anh – Partner Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp đã có bài tham luận về sự khác biệt về văn hóa doanh nghiệp. Chủ đề Tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam cũng được Ông Nguyễn 

Việt Dũng - Partner Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp trình bày tại hội nghị. Tham dự hội nghị lần này còn có sự tham gia của Ông Võ Trí Thành – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý 

Kinh tế Trung ương (CIEM).

Deloitte Việt Nam lần thứ hai được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Nexia STT tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương năm 2019

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 Kiểm toán TAF ( )www.taf.vn

2. Công ty TNHH Kiểm toán ACOM

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NGV

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá ASIA DRAGON (www.adac.com.vn)

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng chúc mừng đến các hội viên tổ chức mới .

Hội viên VACPA

Chúc mừng 04 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA



Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 (Sách trắng) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn và công bố, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đây là tài liệu quan trọng đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp cả 

nước và các địa phương.

Tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời nào cũng vậy, doanh nghiệp, doamh nhân luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. Là lực lượng xung kích làm ra của cải vật chất. Thời nào Đảng, nhà nước cũng quan tâm phát triển doanh nghiệp trung ương, địa phương và mọi thành phần kinh tế.

“Chính phủ mong muốn có được bộ cơ sở dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời và nhất quán giữa các cơ quan quản lý doanh nghiệp. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cơ quan thực 

hiện là Tổng cục Thống kê để biên tập sách này với sự xuất hiện của đầy đủ các thành phần kinh tế. Từ đó, đưa ra bức tranh trung thực, toàn cảnh và chính thống về tình hình doanh nghiệp cho 

các nhà quản lý, bộ, ngành, hiệp hội, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước sử dụng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trong bối cảnh lực lượng doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, cùng với định hướng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, 

yêu cầu về công khai hóa thông tin doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Đây là tiền đề để xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Việc hệ thống hóa và minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp còn phục vụ hiệu quả cho công tác hoạch định chính sách, điều hành kinh tế vĩ mô, đồng thời, phục vụ cho nhu cầu thông tin của chính 

doanh nghiệp khi tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Tại thời điểm 31/12/2018 số doanh nghiệp đang hoạt động cả nước đã đạt tới con số 714.755 doanh nghiệp, đặc biệt số lượng doanh nghiệp thành lập mới cả nước đã tăng nhanh trong thời gian 

qua. Ba năm qua, số doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm đều trên 100 nghìn doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay (năm 2016 có 110.100 doanh nghiệp; năm 2017 có 126.859 doanh nghiệp 

và năm 2018 có 131.275 doanh nghiệp).

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đến năm 2020 cả nước có một triệu doanh nghiệp hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nền kinh tế.

Trích nguồn: Thành Nguyễn (Báo Đầu tư Chứng khoán)

Đó là đánh giá của Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Vũ Đức Chính tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019 của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán được tổ chức chiều 2/7.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

trong việc hoàn thiện và công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019. 

Ảnh: Thành Nguyễn.

Đây là lần đầu Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam được công bố. 

Ảnh: Thành Nguyễn.

Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán góp phần vào việc ổn định thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập

Tin trong nước

Lần đầu công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam

(ĐTCK) Chiều 10/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019.

Hội nghị Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức bởi Nexia STT đã mang tới cho các công ty thành viên của mạng lưới Nexia International cơ hội mở rộng mối quan hệ đối tác thương mại, 

từ đó tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các công ty thành viên. Đồng thời, Nexia STT cũng đã tổ chức các buổi tham luận, đào tạo về môi trường kinh doanh quốc tế, xu hướng kinh doanh toàn 

cầu, cập nhật các quy định quốc tế về thuế, chuẩn mực quốc tế về kế toán, kiểm toán cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Thông qua Hội nghị quốc tế này, Nexia STT đã quảng bá mạnh mẽ hình ảnh 

năng động của công ty và đội ngũ nhân viên, thể hiện kinh nghiệm và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, kết nối các mối quan hệ giữa Nexia STT và các công ty quốc tế và tạo cầu nối thương mại 

và đối tác giữa các công ty quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động khác cũng được Nexia STT tổ chức để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế như tham quan các danh lam thắng cảnh tại Huế, Đà 

Nẵng, Hội An, dạ tiệc tại bãi biển Đà Nẵng, thưởng thức nghệ thuật truyền thống Việt Nam, tặng quà khách mời là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương, các buổi giới thiệu về văn hóa, ẩm 

thực Việt Nam…

Việc tổ chức thành công hội nghị này đã đánh dấu sự chủ động và tích cực của công ty TNHH Nexia STT trong việc kết nối kinh doanh quốc tế, khẳng định vai trò, uy tín của Nexia STT trong mạng 

lưới Nexia International và thể hiện sức hấp dẫn và niềm tin của các đối tác quốc tế về triển vọng phát triển tại Việt Nam. Các đại biểu trong nước và quốc tế dự Hội nghị đã đánh giá cao kết quả 

đạt được, sự tổ chức chu đáo và lòng mến khách của Nexia STT, để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp cho các đại biểu.

Được biết, công ty TNHH Nexia STT là hội viên tổ chức của VACPA.

Trích nguồn: www.nexia.vn

Xây dựng nhiều Đề án quan trọng

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (QLKT) cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện Chiến lược Kế toán - 

Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Kế hoạch triển khai Chiến lược Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về kế toán, kiểm toán, triển khai 

xây dựng 02 Đề án gồm Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam và Đề án công bố chuẩn mực kế toán công của Việt Nam; Xây dựng các Thông tư hướng dẫn, ban hành chế độ 

kế toán, kiểm toán, đẩy mạnh công tác quản lý và hoạt động hành nghề kế toán, kiểm toán.



Tin Quốc Tế

"Cục QLKT đã phối kết hợp với các đơn vị liên quan và Hội nghề nghiệp để phát triển thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán và tăng cường kỷ luật, nâng cao tính tuân thủ đạo 

đức nghề nghiệp của đội ngũ Kế toán viên và Kiểm toán viên hành nghề; Hướng dẫn cụ thể và giải đáp khá nhiều các vướng mắc phát sinh tại các đơn vị thuộc các lĩnh vực doanh nghiệp, kiểm 

toán, hành chính sự nghiệp và các tổ chức tài chính; Hỗ trợ một số công việc cho Hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Từ đó làm tăng uy tín và ảnh hưởng của hoạt động kế toán, kiểm toán trong 

đổi mới quản lý kinh tế đất nước và quan hệ quốc tế", ông Chính cho biết thêm.

Tăng cường khả năng quản lý, giám sát hoạt động kế toán, kiểm toán

Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, Cục QLKT đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với một số nội dung trọng tâm. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán như: Xây dựng đề án áp dụng chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, Xây dựng Đề án công bố chuẩn mực kế toán công của Việt 

Nam, xây dựng các thông tư hướng dẫn kế toán cho các lĩnh vực.

Thứ hai, tăng cường hoàn thiện các quy định pháp lý cũng như triển khai mạnh mẽ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kế toán, kiểm toán.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác quản lý, thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Thứ tư, nâng cao năng lực hoạt động của Cục QLKT, đặc biệt là khả năng quản lý, giám sát hoạt động kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế quốc dân.

Trích nguồn: 

KL (Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính)

Phóng viên TTXVN tại Tokyo đưa tin, tối 8/6, tại thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki của Nhật Bản, Hội nghị Bộ trưởng kinh tế, kĩ thuật số và thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển 

và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ra tuyên bố chung thống nhất hợp tác “ứng dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo (AI)”. Đây là lần đầu tiên G20 thống nhất về quy tắc dành cho 

AI.

Toàn cảnh Hội nghị

G20 lần đầu tiên thống nhất quy tắc dành cho AI

Ảnh: AFP/TTXVN.

Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương 

Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản ngày 8/6/2019. 

Các Bộ trưởng cũng thống nhất nhận thức rằng bên cạnh lợi ích to lớn mà AI mang lại cho xã hội, cần thiết phải tránh những rủi ro và xác nhận sẽ thúc đẩy lưu thông dữ liệu một cách tự do xuyên 

biên giới quốc gia; đồng thời trên cơ sở đề xuất của Nhật Bản, cùng đề xướng một quy tắc về truyền tải dữ liệu, trong đó dữ liệu phải được “lưu thông tự do với sự tin cậy” theo thuật ngữ “Data 

Free Flow with Trust” (DFFT).

Tuyên bố chung nêu rõ hội nghị “chia sẻ về lợi ích to lớn của AI, đồng thời giảm tới mức thấp nhất quan ngại về những rủi ro” mà công nghệ này tác động. Đây là lần đầu tiên G20 thống nhất về một 

quy tắc dành cho AI. Những mặt tiêu cực của AI đã được chỉ ra như xâm hại quyền riêng tư, lấy đi việc làm của người lao động… Vì vậy, các nước G20 sẽ thực hiện xây dựng “một xã hội tương mà 

trọng tâm là con người”.

Trong bối cảnh những khối lượng dữ liệu khổng lồ đang hàng ngày được tích lũy, lưu trữ như dữ liệu kinh doanh, sản xuất..., việc tận dụng hợp lý nguồn tài nguyên này có thể tạo ra một cuộc cách 

mạng kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu thông tin bị lộ lọt sẽ dẫn tới những rủi ro về an ninh. Đây là vấn đề mà hội nghị nhất trí cần phải được xây dựng thành quy định về giao dịch điện tử để bổ sung vào các 

quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai châu Á diễn ra tại Tokyo hôm 30/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề xướng việc hoàn thiện những quy tắc có tính tin cậy cao hướng tới xây 

dựng một “khu vực lưu thông dữ liệu” - nơi dữ liệu được truyền tải tự do vượt qua biên giới quốc gia. Những quy tắc này sẽ được bổ sung vào khuôn khổ pháp lý của WTO. Đề xướng này được 

đánh giá sẽ “thổi làn gió mới vào WTO như một mũi tên trúng hai đích” tạo ra một khuôn khổ đàm phán để cải cách WTO.

 

Trích nguồn: Theo TTXVN

Đặc biệt Cục QLKT đã góp phần vào việc ổn định thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập, giúp cho khung khổ pháp lý của thị trường tương đối đồng bộ và ngày càng được hoàn thiện, tạo 

môi trường kinh doanh minh bạch, tăng cường công khai thông tin minh bạch cho thi trường đặc biệt là thị trường vốn.

Cũng theo ông Vũ Đức Chính, Cục QLKT đã thực hiện soát xét chấp thuận hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán, kế toán, dịch vụ kiểm toán cho các kiểm toán viên và Công ty kiểm toán; kinh 

doanh dịch vụ kế toán. Soát xét chấp thuận hồ sơ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác. Thực hiện các công việc liên quan đến kê khai lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 

kiểm toán và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán. Xử lý hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tổ chức thu phí cấp 

giấy chứng nhận, xem xét chấp thuận các tổ chức được cập nhật kiến thức cho kế toán viên,...

Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Đề án xây dựng và ban hành 

chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam; Hướng dẫn chế độ khung cho các Quỹ tài chính (quỹ tài chính, chương trình, dự án tài chính vi mô)

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cục đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể:

Đã trình Chính phủ ký, ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP hướng dẫn về kiểm toán nội bộ ngày 22/01/2019; Hoàn thành dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam; Lập 

kế hoạch và triển khai xây dựng một số văn bản hướng dẫn Nghị định về kiểm toán nội bộ, xây dựng “Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN”; Trình 



THAM KHẢO

Đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết

Giới thiệu

Hiện nay trên thế giới, khái niệm cũng như việc đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính (BCTC) được các 
nhà nghiên cứu nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu đều đo lường chất lượng BCTC một 
cách gián tiếp thông qua các hành vi như: quản trị lợi nhuận (Earning Managenent), công bố lại BCTC (Financial 
Restatement), hành vi gian lận BCTC (Financial Statement Fraud). Tuy nhiên, chất lượng thông tin BCTC ở đây chỉ 
xem xét chủ yếu ở góc độ các thông tin tài chính. Thông tin BCTC hiện nay không chỉ dừng ở những thông tin trên 
BCTC theo ý nghĩa truyền thống, mà nó được hiểu  theo khái niệm rộng hơn. Bên cạnh các thông tin tài chính, nhằm 
hướng đến sự hữu ích cho quá trình ra quyết định của người sử dụng thông tin BCTC, đặc biệt là các đối tượng bên 
ngoài doanh nghiệp, thông tin BCTC còn phải cung cấp những thông tin phi tài chính như: báo cáo và phân tích của 
nhà quản lý, báo cáo kiểm toán và các báo cáo khác. Mặt khác, ngoài những công bố bắt buộc, doanh nghiệp cần 
công bố những thông tin tự nguyện.

Theo quan điểm của Ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính (FASB) và Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) 
đặc tính chất lượng là những thuộc tính giúp cho thông tin BCTC hữu ích. Đặc tính chất lượng có thể là những đặc 
tính cơ bản hoặc cũng có thể những  đặc tính bổ sung tùy thuộc vào sự hữu ích của chúng đối với thông tin BCTC. 
Bất  kể đặc tính thuộc loại nào thì nó đều cung cấp sự hữu ích của thông tin báo cáo tài chính. 

Phương pháp sử dụng đặc tính chất lượng thông tin. 

Có rất nhiều phương pháp đo lương chất lượng thông tin báo cáo tài chính đã được các học giả trên thế giới sử 
dụng như: Phương pháp sử dụng lợi nhuận, Phương pháp đánh giá mối quan hệ giữa lợi nhuận và phản ứng của thị 
trường, Phương pháp sử dụng một yếu tố cụ thể của BCTC và Phương pháp sử dụng đặc tính chất lượng thông tin. 
Nhìn chung các phương pháp sử dụng lợi nhuận, phương pháp đánh giá mối quan hệ giữa lợi nhuận và phản ứng 
của thị trường thường đo lường các thông tin về tài chính là chủ yếu như đo lường chất lượng thông tin thông qua 
yếu tố lợi nhuận. Phương pháp sử dụng một yếu tố cụ thể của BCTC tuy sử dụng những thông tin phi tài chính hay 
các thuyết minh BCTC để thông qua đó đánh giá chất lượng BCTC nhưng vẫn không khắc phục được nhược điểm 
là dùng một yếu tố của BCTC để tổng quát hóa cho toàn bộ BCTC. 

Khắc phục được các nhược điểm của các phương pháp đo lường trên, có thể nói phương pháp sử dụng đặc tính 
chất lượng thông tin là phương pháp đo lường một cách toàn diện chất lượng thông tin BCTC trên cơ sở các đặc 
tính chất lượng của FASB và IASB, bao gồm hai đặc tính cơ bản: thích hợp và trình bày trung thực; ba đặc tính bổ 
sung: có thể hiểu  được, có thể so sánh và kịp thời. 

Tổng hợp thực trạng chất lượng thông tin BCTC của các công ty niêm yết theo thang đo đặc tính chất 
lượng thông tin

- Thứ nhất, có sự chuyển biến về yếu tố chất lượng thông tin báo cáo tài chính, từng đặc tính của thông tin được cải 
thiện qua từng năm. Một mặt cho thấy các doanh nghiệp đã chú trọng vào việc cung cấp thông tin kế toán tài chính 
trung thực, hữu ích và kịp thời hơn. Mặt khác, cũng cho thấy được sự thành công của Bộ Tài chính khi ban hành 
Thông tư số 155/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Thông tư số 
52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán. Qua đó, giúp các doanh nghiệp có cơ sở để công bố thông tin có chất lượng hơn phục vụ lợi ích công chúng. 

- Thứ hai, trong tất cả các đặc tính như: tính thích hợp, trình bày trung thực, có thể hiểu, có thể so sánh và tính kịp 
thời thì điểm trung bình trên tổng điểm tối đa của tính thích hợp và có thể so sánh là đạt ít điểm nhất. Điều này được 
giải thích là do các doanh nghiệp còn thiếu các thông tin dự báo cũng như những thông tin xác nhận cung cấp cho 
nhà đầu tư nói riêng. Một nguyên nhân nữa đó là hệ thống kế toán Việt Nam còn chưa có những quy định rõ về hạch 
toán cũng như xử lý “giá trị hợp lý”, chúng ta vẫn chủ yếu sử dụng mô hình giá gốc. Điều này vô hình trung cũng làm 
giảm điểm ở đặc tính thích hợp. Mặt khác, việc trình bày báo cáo tài chính nói riêng, báo cáo thường niên nói chung 
ít sử dụng các bảng biểu, hình vẽ hay đồ thị hoặc thiếu sự thuyết minh các thông tin cũng là nguyên nhân dẫn đến 
điểm đo lường đặc tính “có thể hiểu” không được cao.

Kiến nghị

Đối với doanh nghiệp

Một báo cáo tài chính chất lượng sẽ làm gia tăng đầu tư hiệu quả. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp niêm yết, điều 
cần thiết là: 

- Cung cấp nhiều thông tin hữu ích mà người sử dụng thông tin cần, không chỉ đơn thuần là những thông tin theo 
quy định để đối phó với cơ quan chức năng. 

- Tăng cường cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính theo chuỗi thời gian, sử dụng triệt để các hình, bảng biểu, 
đồ thị,....để truyền tải thông tin hiệu quả. Không chỉ cung cấp các kết quả kinh doanh đạt được qua các năm mà cần 
phải cung cấp những chiến lược, kế hoach cả ngắn hạn và dài hạn trong tương lai để cổ đông và nhà đầu tư có thể 
đánh giá được tiềm năng của doanh nghiệp để đầu tư hoặc tiếp tục đầu tư. 

Đối với các nhà hoạch định chính sách

Mục tiêu của kế toán tài chính là cung cấp thông tin có liên quan đến các 
quyết định kinh tế của người sử dụng bên ngoài đối với BCTC của các 
doanh nghiệp. Một BCTC minh bạch, có tính so sánh sẽ dễ dàng thu hút 
vốn đầu tư đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế, xã hội 
và điều này đặc biệt quan trọng đối với một đất nước đang phát triển và 
trong quá trình hội nhập như Việt Nam. Có một chuyên gia đã từng nói: 
Hội nhập nhanh nhất và ngắn nhất với thế giới chính là hội nhập kế toán. 
Mặc dù, đã có sự nỗ lực rất nhiều bằng chứng là việc ra đời Thông tư 
200 vào cuối năm 2014  nhưng Hệ thống kế toán Việt Nam nói chung và 
những quy định về việc lập và trình bày báo cáo tài chính còn mang 
nặng tính hình thức hơn là bản chất. 

Qua khảo sát cho thấy, điểm đánh giá chất lượng báo cáo tài chính của 
hầu hết các doanh nghiệp niêm yết đều rất yếu ở đặc tính thích hợp. 
Trong đó, việc hầu như sử dụng giá gốc thay vì giá trị hợp lý đã làm cho 
thông tin của chúng ta thiếu tính thích hợp. Giá trị hợp lý đã trở thành mô 
hình kế toán mới được thừa nhận và trình bày trong chuẩn mực kế toán 
của khá nhiều quốc gia trên thế giới cũng như kế toán quốc tế vì có độ tin 
cậy cao, giúp hạn chế hành vi chi phối thu nhập của nhà quản lý và làm 
tăng khả năng so sánh của BCTC nếu các quốc gia áp dụng cùng quy 
tắc kế toán. Mặc dù Bộ tài chính cũng quy định phải trình bày và thuyết 
minh thông tin giá trị hợp lý  của tài sản, nợ phải trả nhưng lại không có 
hướng dẫn cụ thể cho việc đánh giá và ghi nhận. 

Vì vậy, tác giả xin đề xuất:
 
   Cần phải xây dựng một chuẩn mực về giá trị hợp lý. Việc xây dựng một 
chuẩn mực riêng về giá trị hợp lý vừa đảm bảo cho thống nhất từ khái 
niệm giá trị hợp lý tới kỹ thuật đo lường và yêu cầu công bố thống nhất 
giữa các chuẩn mực. Các nội dung chủ yếu của chuẩn mực đo lường 
giá trị hợp lý bao gồm: mục đích và phạm vi chuẩn mực, các định nghĩa, 
nguyên tắc giá trị hợp lý, giá trị hợp lý khi ghi nhận ban đầu, các kỹ thuật 
đo lường giá trị hợp lý, công bố về giá trị hợp lý.
 
   Phát triển đồng bộ thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng 
khoán nói riêng, thiết lập được một thị trường định giá theo tiêu chuẩn 
quốc tế được cập nhật hàng ngày.

Trích nguồn: Bài viết được tóm tắt từ bài “Đo lường chất lượng thông tin 
báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh” của GV Lê Thị Mến – Trường ĐH Tài 
chính- Kế toán (Quảng Ngãi).
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