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VACPA ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp
dụng cho Kiểm toán Báo cáo tài chính (bản cập nhật
lần 3) năm 2019
VACPA góp ý cho Dự thảo Thông tư quy định về
quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công
VACPA tổ chức Lễ ký biên bản thỏa thuận với ISCA
về phát hành sách “Chương trình kiểm toán mẫu
BCTC của Singapore”, trao tặng sách cho Hội viên tổ
chức

Hoạt động của VACPA

VACPA tổ chức Lễ ký biên bản thỏa thuận với ISCA về phát hành sách “Chương trình
kiểm toán mẫu BCTC của Singapore”, trao tặng sách cho Hội viên tổ chức

Bộ Tài chính tiếp và làm việc với giám đốc khu vực
Đông Nam Á CIMA và VACPA
Thủ tướng: Nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng
phó biến đổi khí hậu có chuyển biến mạnh mẽ
Kiểm toán môi trường tại Việt Nam và một số đề
xuất, kiến nghị

Lễ ký Biên bản thỏa thuận giữa VACPA và ISCA về dịch và phát hành sách
“Chương trình kiểm toán mẫu – Báo cáo tài chính Singapore”.

Ngày 25/10/2019, tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức Lễ ký biên bản thỏa thuận với Viện Kế toán công chứng Singapore (ISCA) về
dịch và phát hành sách “Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore”, trao tặng và giới thiệu nội dung sách cho
cơ quan Nhà nước, Hội viên tổ chức của VACPA.

VACPA góp ý cho Dự thảo Thông tư quy
định về quyết toán dự án hoàn thành sử
dụng vốn đầu tư công

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam, có ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam (VUSTA), ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính, đại diện
Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng gần 60 đại biểu, đại diện các Hội nghề nghiệp và Hội viên
VACPA. Về phía Singapore, có sự hiện diện của ông Kon Yin Tong, Chủ tịch ISCA, bà Joyce Tang, Giám đốc Tài chính đối
ngoại ISCA, bà Lim Ju May, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn ISCA và Bà Magdalene Ang, chuyên gia ISCA.
Năm 2007, VACPA và ISCA đã ký Biên bản ghi nhớ lần đầu tiên có giá trị không thời hạn. Việc ký Biên bản thỏa thuận lần này
về việc ISCA đồng ý để VACPA biên dịch và lưu hành nội bộ “Chương trình kiểm toán mẫu -Báo cáo tài chính Singapore” là
hoạt động hợp tác nghề nghiệp nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo giúp kiểm toán viên và hội viên VACPA hiểu rõ hơn về
cách thức thực hiện một cuộc kiểm toán tuân thủ chuẩn mực kiểm toán mà các nước trên thế giới đã thực hiện, đồng thời hỗ
trợ quá trình xây dựng các tài liệu chuyên môn của VACPA.

Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA phát biểu khai mạc

Ông Phạm Sỹ Danh, Chủ tịch VACPA chia sẻ: “ISCA là một trong các tổ chức đầu tiên mà VACPA đã lựa chọn khảo sát và học
hỏi kinh nghiệm từ những năm đầu thành lập. Và cùng nhau, chúng ta đã hỗ trợ, đóng góp nhiều cho sự phát triển của nghề kế
toán, kiểm toán, tài chính tại Việt Nam. Việc triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ này tiếp tục góp phần quan trọng trong việc
hỗ trợ hoạt chuyên môn nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của hội viên VACPA; đồng thời đánh dấu thêm một
bằng chứng sinh động để quảng bá hình ảnh về mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế về kế toán, kiểm toán của VACPA”.

Ông Kon Yin Tong – Chủ tịch Viện Kế toán công chứng Singapore

Nhằm kịp thời phản ánh ý kiến của các hội viên đến cơ
quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng văn bản
pháp luật liên quan đến hoạt động nghề nghiệp kiểm
toán, ngày 08/10/2019, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành
nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 4712019/VACPA gửi xin ý kiến hội viên, doanh nghiệp kiểm
toán (DNKT) về dự thảo thông tư thay thế thông tư
09/2016/TT-BTC và thông tư 64/2018/TT-BTC quy định
về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công.
Trên cơ sở các ý kiến nhận được, VACPA đã phối hợp với
Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp ngày
21/10/2019 tại Bộ Tài chính để trao đổi về các ý kiến phản
hồi quan trọng liên quan đến Dự thảo.
Cuộc họp do Ông Đinh Trần Lợi – Vụ trưởng Vụ Đầu tư
chủ trì, với sự tham dự của Ông Lê Tuấn Anh – Phó Vụ
trưởng và các cán bộ khác tham gia vào quá trình soạn
thảo Dự thảo. Về phía cơ quản quản lý nhà nước, cuộc
họp còn có sự tham gia của Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó
Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán.
Về phía VACPA, Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch và Bà Hà
Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch đã tham dự để đại diện các
hội viên, DNKT phản ánh các ý kiến về Dự thảo. Cuộc họp
còn có sự tham gia của lãnh đạo hơn 10 DNKT hoạt động
trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn
thành (BCQTDAHT) tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.
Sau khi Ông Đinh Trần Lợi phát biểu và nhấn mạnh mục
đích tổ chức cuộc họp của Vụ Đầu tư là nhằm lắng nghe
các ý kiến đóng góp cho Dự thảo trên tinh thần cầu thị,

Tại buổi lễ, cuốn sách “Chương trình kiểm toán mẫu - BCTC Singapore” đã được trao tặng cho đại diện cơ quan Nhà nước
(Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và đại diện các Hội viên tổ
chức. VACPA hy vọng rằng cuốn sách sẽ giúp trang bị thêm kiến thức và có được các gợi ý bổ ích để hoàn thiện hơn các khía
cạnh liên quan đến hoạt động kiểm toán như các quy định của pháp luật, các yêu cầu công việc cần thực hiện,… đặc biệt là sẽ
giúp hội viên VACPA hiểu rõ hơn phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro và các yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
trong hoạt động nghề nghiệp của mình, sử dụng hiệu quả, thiết thực cuốn sách nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ
tốt hơn nữa.

Ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán phát biểu chúc mừng buổi lễ

Sau phần ký kết biên bản thỏa thuận và trao tặng sách, ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm
toán, Bộ Tài chính đã có bài phát biểu chúc mừng và đánh giá cao vai trò, sự phát triển của VACPA trong quan hệ hợp tác quốc
tế, sự đóng góp hiệu quả của VACPA không chỉ đối với các doanh nghiệp kiểm toán và còn với cơ quan quản lý Nhà nước.
Ông Chính mong muốn, trong thời gian tới, VACPA cùng các công ty kiểm toán, kiểm toán viên tiếp tục nâng cao chất lượng
hoạt động, cũng như chất lượng báo cáo kiểm toán, góp phần tăng cường tính minh bạch, công khai thông tin kinh tế - tài
chính của doanh nghiệp và tổ chức phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Ông Phạm Sỹ Danh đã đại diện các DNKT trình bày 5
kiến nghị quan trọng nhất liên quan đến các quy định về
quyết toán dự án hoàn thành đề nghị Bộ Tài chính xem
xét để bổ sung và hoàn thiện nội dung Dự thảo thông tư,
trên cơ sở tổng hợp các ý kiến hợp lý của hội viên, DNKT,
bao gồm: 1) Về thời điểm lựa chọn nhà thầu kiểm toán để
ký hợp đồng kiểm toán; 2) Về cơ sở xác định chi phí kiểm
toán độc lập; 3) Về đối tượng phải kiểm toán BCQTDAHT
và phạm vi điều chỉnh của Dự thảo; 4) Về giảm trừ phí
kiểm toán tương ứng khối lượng công việc ngoại trừ; 5)
Tính phí kiểm toán đối với các dự án được cơ quan Kiểm
toán Nhà nước thực hiện kiểm toán một phần. Sau đó,
các DNKT đã lần lượt trình bày bổ sung để làm rõ cơ sở
pháp lý và nguyên nhân thực tiễn cho 5 kiến nghị nêu
trên, cũng như một số nội dung khác chưa hợp lý của Dự
thảo. Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Phó Cục trưởng, Cục
Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cũng đã trình bày
quan điểm về 5 kiến nghị của VACPA và một số nội dung
đề xuất của DNKT. Kết thúc cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Đầu
tư đã ghi nhận các ý kiến để xem xét trong quá trình hoàn
thiện Dự thảo.
Tiếp theo cuộc họp ngày 21/10/2019 do Vụ Đầu tư chủ trì
nói trên, ngày 24/10/2019, với tư cách là Hội nghề nghiệp
đại diện cho các kiểm toán viên và DNKT, Chủ tịch VACPA
đã ký công văn số 491-2019/VACPA gửi Vụ Đầu tư – Bộ
Tài chính để trình bày chính thức các ý kiến góp ý cho Dự
thảo. Công văn trình bày 6 nội dung và kiến nghị chính,
các góp ý khác của DNKT, các hội viên có thể tham khảo
nội dung công văn được đăng trên website của VACPA
(www.vacpa.org.vn).

Văn hóa doanh nghiệp
Điểm thu hút trong văn hóa kinh doanh của người Mỹ

Lãnh đạo 2 Hội trao tặng sách cho cơ quan quản lý nhà nước và Hội viên VACPA

Nền kinh tế vững mạnh của Mỹ không chỉ xuất phát từ
những nền tảng có sẵn của quốc gia này mà còn đến từ
chính con người nơi đây. Doanh nhân Mỹ với những ý
tưởng tuyệt vời cùng phong cách làm việc ấn tượng đã
góp phần tạo nên sự thành công cho đất nước. Chính vì
vậy, rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới mong muốn đến Mỹ
để được tiếp xúc và học hỏi.
1. Cách ứng xử trong văn hóa kinh doanh của
người Mỹ
Phong cách tự nhiên, không nghi thức
Mỹ là một đất nước coi trọng sự bình đẳng, người dân Mỹ
luôn tin rằng mọi người đều có quyền lợi như nhau. Chính
vì vậy, trong kinh doanh người Mỹ không quá trịnh trọng,
nghi thức mà chú trọng sự tự nhiên. Nhiều doanh nhân
Mỹ cho rằng các nghi thức là phiền toái và không cần
thiết.

Lãnh đạo 2 Hội trao tặng sách cho Hội viên tổ chức VACPA

Phần chính của buổi lễ là giới thiệu, trình bày nội dung tổng quan về Chương trình kiểm toán mẫu do bà Magdalene AngGiám đốc kiểm toán của ISCA, Hội viên cao cấp ACCA thực hiện trong thời lượng gần 1 ngày. Buổi học đã thu hút sự quan
tâm và thảo luận sôi nổi của Hội viên VACPA, được đánh giá rất cao và VACPA tổ chức hoàn toàn miễn phí có tính 8 giờ cập
nhật kiến thức.

Họ có tính thực tế nhưng vẫn tạo không khí thoải mái,
thân thiện và dễ chịu cho đối tác của mình. Sự tự nhiên
trong kinh doanh sẽ giúp loại bỏ các thủ tục rườm rà, tập
trung vào vấn đề chính và dễ dàng đạt được mục tiêu
mong muốn.
Các đại biểu tham dự buổi lễ và Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

VACPA luôn phấn đấu để trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức giới thiệu nhiều chuyên đề thiết thực và bổ ích tương tự phục
vụ cho Hội viên VACPA.

Danh thiếp, quà tặng
Danh thiếp trong kinh doanh tại Mỹ đóng vai trò là hình
thức trao đổi địa chỉ hoặc số điện thoại của các đối tác.
Việc trao đổi danh thiếp chỉ đóng vai trò nhỏ, không phải
là cơ sở cho sự tin cậy trong kinh doanh.

VACPA ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho Kiểm toán Báo cáo tài chính
(bản cập nhật lần 3) năm 2019

Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành 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”. Với 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 (CMKiT), các chuẩn mực có liên quan, và phù hợp với thực tế hành nghề, VACPA đã triển khai việc
cập nhật Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (CTKTM-BCTC) lần thứ 3 (năm 2019).

Quà tặng trong kinh doanh ở Mỹ không được chấp nhận
về mặt văn hóa vì họ xem những khoản quà tặng có liên
quan đến nạn tham nhũng. Doanh nhân Mỹ xem đó là
hành vi hối lộ và làm ăn gian dối, không đứng đắn. Nếu
việc tặng quà bị phát hiện, các bên liên quan sẽ phải đối
mặt với luật pháp Mỹ, thậm chí phải ra tòa. Đây là một mặt
rất tích cực và minh bạch trong văn hóa kinh doanh của
người Mỹ.
Giải trí trong kinh doanh

CTKTM-BCTC bản cập nhật lần thứ 3 được cập nhật trên cơ sở các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán báo cáo tài
chính, bao gồm CMKiT và tham khảo các tài liệu “Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn
vị nhỏ và vừa” của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), CTKTM-BCTC của Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) và các
tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của một số nước trên thế giới, và các tài liệu do các doanh nghiệp kiểm toán cung cấp.
Trong quá trình triển khai xây dựng CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3 (năm 2019), VACPA đã thành lập Tổ cập nhật với sự
tham gia của 30 thành viên từ Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ
Giám sát Công ty đại chúng), các doanh nghiệp kiểm toán (Công ty TNHH KPMG; Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm
toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam; Công ty TNHH Nexia STT;
Công ty TNHH Kiểm toán Russell Bedford KTC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Công ty TNHH Kiểm toán
Nhân Tâm Việt; Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam) và cán bộ chuyên môn của VACPA; Đã tổ chức nhiều đợt xin ý kiến

Giải trí trong kinh doanh là một cách khá phổ biến để tạo
dựng niềm tin và chuẩn bị cho mối quan hệ kinh doanh lâu
dài. Tuy nhiên tại Mỹ, các doanh nhân thường phân biệt
rạch ròi yếu tố kinh doanh và giải trí. Họ thường không có
thói quen tổ chức những buổi tiệc sang trọng để chiêu đãi
khách hàng.
2. Phong cách làm việc của người Mỹ:
Cách chào hỏi

thành viên Tổ cập nhật về dự thảo CTKTM-BCTC và tổ chức các cuộc họp với Tổ cập nhật để trao đổi những vấn đề còn có ý
kiến khác nhau; Tổ chức rà soát, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo; Xin ý kiến Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
các DNKiT, các Ủy viên Ban Chấp hành và đăng trang thông tin điện tử của VACPA trước khi ban hành chính thức.
Qua quá trình làm việc nghiêm túc và khẩn trương với mục tiêu đảm bảo, nâng cao chất lượng kiểm toán, VACPA đã hoàn
thành CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3.

Đối với doanh nhân Mỹ, bắt tay là một cách chào hỏi phổ
biến. Họ thường dùng cả bàn tay và bắt chặt tay để thể
hiện sự thân thiện, nhiệt tình cũng như thể hiện sự tự tin.
Người Mỹ cũng ít khi đụng chạm khi chào hỏi, trừ khi thân
thiết với nhau hoặc có tình cảm đặc biệt.
Coi trọng hiệu quả, tiết kiệm thời gian

CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3 được cập nhật, bổ sung tập trung vào phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, thể
hiện mối liên kết rõ ràng hơn giữa các giai đoạn đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý rủi ro và tổng hợp, kết luận, lập báo cáo.
CTKTM-BCTC này hướng dẫn kiểm toán BCTC cho doanh nghiệp độc lập thuộc ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ.
Các doanh nghiệp kiểm toán có thể dựa vào CTKTM - BCTC này để phát triển cho các cuộc kiểm toán của các đơn vị
hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau không phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin.

Người Mỹ đặc biệt quan tâm đến hiệu quả khi làm việc, vì
họ cho rằng chỉ những hoạt động thực tiễn và có lợi
nhuận mới thực sự có giá trị. Những dự án, hoạt động
không có hiệu quả được xem là lãng phí và vô đạo đức.

Các hội viên có thể tải toàn bộ CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3 đã được đăng trên website của VACPA (www.vacpa.org.vn).
VACPA rất mong tiếp tục nhận được những nhận xét, góp ý quý báu của các doanh nghiệp kiểm toán, các chuyên gia, các
kiểm toán viên và những người quan tâm đối với CTKTM-BCTC để có thể tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho tài liệu này
ngày càng hoàn thiện hơn.

Bộ Tài chính tiếp và làm việc với giám đốc khu vực Đông Nam Á CIMA và VACPA

Chính vì vậy, các doanh nhân Mỹ sẽ ưu tiên quan tâm đến
hiệu quả khi xem xét một vấn đề hợp tác. Bên cạnh đó,
với phương châm “thời gian là tiền bạc”, người Mỹ đặc
biệt coi trọng đến vấn đề thời gian khi làm việc với đối tác.
Họ chỉ thích những cuộc nói chuyện có mục đích cụ thể và
đưa đến lợi ích thiết thực cho công ty.
Có trách nhiệm
Sáng 23/10, tại trụ sở Bộ Tài chính, Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán có buổi tiếp và làm việc với Bà Ginny
Lim – Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Viện Kế toán Quản trị công chứng Anh quốc (CIMA). Tham dự buổi làm việc có TS.
Trần Khánh Lâm – Tổng thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); Trưởng phó phòng quản lý, giám sát kế
toán doanh nghiệp và các chuyên viên Bộ Tài chính.
Viện Kế toán Quản trị công chứng Anh quốc (CIMA) được thành lập năm 1919, là tổ chức nghề nghiệp về kế toán quản trị
hàng đầu và lớn nhất thế giới với hơn 232.000 hội viên và sinh viên hoạt động tại 177 quốc gia, làm việc tại các vị trí quan trọng
trong doanh nghiệp. Hiện CIMA đang muốn phát triển thị trường kế toán quản trị tại các nước đang phát triển khu vực Đông
Nam Á (bao gồm cả Việt Nam). Là một trong đối tác quan trọng của CIMA, trong thời gia qua VACPA đã tích cực hỗ trợ các
hoạt động của CIMA, trong đó có hoạt động xúc tiến mối quan hệ hợp tác giữa CIMA và Bộ Tài chính cũng như một số trường
Đại học lớn tại Việt Nam.
Mục đích của buổi làm việc là: 1) Trao đổi ý kiến để thống nhất các nội dung do CIMA đề xuất về kế hoạch hợp tác chính thức
giữa CIMA và Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và hình thành đội ngũ Hội viên CIMA đạt được danh vị toàn
cầu về Kế toán quản trị công chứng (CGMA) tại Việt Nam, hướng đến tổ chức Lễ ký MoU giữa CIMA-BTC-VACPA và Hội thảo
quốc tế vào tháng 3/2020; 2) Nắm bắt các quan điểm và những yêu cầu cũng như đề xuất đào tạo theo nhu cầu về kế toán
quản trị của Bộ Tài chính làm cơ sở thừa nhận chứng chỉ CIMA tại Việt Nam và 3) Đánh giá khả năng thành lập Ủy ban Kế toán
quản trị tại Việt Nam.

Doanh nhân Mỹ nổi tiếng với tinh thần trách nhiệm với
công việc. Đối với người Mỹ, công việc là quan trọng nhất
và được đặt lên trên tất cả các yếu tố khác trong cuộc
sống. Họ sẽ làm việc tích cực và quyết tâm để đạt được
mục đích của bản thân. Tinh thần sáng tạo, dám ra quyết
định và dám chịu trách nhiệm cho những ý tưởng đã giúp
doanh nhân Mỹ đạt được nhiều thành công trên thương
trường.
3. Những lưu ý cho người Việt khi đàm phán với
doanh nhân Mỹ
Những nhà đầu tư Việt có thể cảm thấy bỡ ngỡ, bối rối
trong lần đầu đàm phán hợp tác với người Mỹ và gây ra
một số lỗi nhỏ. Một số chú ý sau sẽ giúp nhà đầu tư hiệu
quả hơn khi giao tiếp với đối tác Mỹ.
Người Mỹ đặc biệt quan tâm đến thời gian, họ làm việc
theo đúng giờ giấc đã định. Chính vì vậy nhà đầu tư cần
đúng giờ trong các cuộc gặp mặt bởi đối với người Mỹ, sự
chậm trễ là điều tối kỵ và sẽ gây ra ấn tượng xấu về mặt tư
cách.

Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục trưởng Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính
phát biểu trong buổi làm việc

Tại buổi họp, đại diện Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán đã trao đổi và thống nhất với CIMA sẽ tổ chức ký Thỏa thuận
khuôn khổ chung về mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính - CIMA– VACPA vào tháng 3/2020. Nhân sự kiện này, 3 Bên sẽ
đồng tổ chức Hội thảo quốc tế 2 ngày với nội dung đánh giá về giá trị của công nghệ số trong việc lập, trình bày báo cáo tổng
hợp và những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu từ bài học thực tiễn của các quốc gia phát triển.
Các bên nhất trí cho rằng việc thành lập Ủy ban Kế toán quản trị tại Việt Nam là hết sức cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế Việt
Nam đang hội nhập với các quy định, chuẩn mực quốc tế và việc quản lý, giám sát, quản trị công tác tài chính, kế toán chiếm vị
trị cốt lõi trong các hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nhanh chóng thực hiện được dự án này, Bộ Tài chính gợi ý
VACPA và CIMA bàn bạc, phối hợp và thực hiện công việc này.

Người Mỹ có tác phong làm việc nhanh gọn, hiệu quả,
không thích sự vòng vo. Trong các cuộc đàm phán, nhà
đầu tư nên xác định được mục tiêu cần đạt được và chiến
lược đàm phán phù hợp để đạt được hiệu quả mong
muốn.
Người Mỹ rất coi trọng luật lệ và sự cam kết, đặc biệt trong
kinh doanh. Do đó, nhà đầu tư cần đảm bảo đúng kết quả
hoạt động trong đàm phán để tạo được uy tín, niềm tin đối
với doanh nhân Mỹ. Việc thất tín trong kinh doanh sẽ
khiến việc hợp tác thất bại.
Giá trị văn hóa kinh doanh của người Mỹ đã tạo nên nét
đặc trưng cho nền văn hóa của đất nước này. Những điều
này đã tạo nên sức hút cho các nhà đầu tư trên thế giới và
cả những người mong muốn định cư tại Mỹ để được
hưởng những quyền lợi tối đa và phát triển trong kinh
doanh.

Taị buổi họp, Bà Ginny Lim đã bày tỏ quan điểm muốn chia sẻ những kinh nghiệm lâu năm của CIMA với Việt Nam cũng như
thiện chí sẽ hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam trong việc nâng cao năng lực của đội ngũ hành nghề kế toán, kiểm toán, tài chính
cũng như cán bộ, chuyên viên của Bộ Tài chính.

Trích nguồn: Sưu tầm

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, các bên đều có cơ hội chia sẻ kết quả công việc đã phối hợp và cam kết trong
thời gian tới đây CIMA và VACPA sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Bộ Tài chính, doanh nghiệp Việt Nam để góp phần bảo vệ các lợi
ích của lĩnh vực công thông qua việc điều phối hoạt động của các Hội viên CIMA tại Việt Nam để có nhiều đóng góp tích cực
vào sự phát triển nghề nghiệp.

Hội viên VACPA
VACPA tổ chức Lễ vinh danh Hội viên cao cấp năm 2019 và Hội thảo dành cho hội viên VACPA
Ngày 20/9/2019, tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức “Lễ vinh danh Hội viên cao cấp, chúc mừng Hội viên tổ chức mới gia nhập năm 2019 và Hội thảo “Giới thiệu Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo
thông lệ tốt nhất” và “Toàn cảnh thị trường tài chính với ảnh hưởng chiến tranh Thương mại Trung – Mỹ và Hiệu lực hiệp định Thương mại Việt Nam – EU”. Đến dự buổi lễ, có sự hiện diện của Ông
Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài
chính, Ông Lê Công Điền - Vụ trưởng Vụ Giám sát đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng gần 60 đại biểu, đại diện các Hội nghề nghiệp, các trường Đại học đã ký Biên bản hợp tác với
VACPA và Hội viên VACPA.

Toàn cảnh buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA cho biết, trong suốt thời gian qua, VACPA đã phát huy tối đa vai trò của một hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, hoạt động theo đúng
phương châm “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích của Hội viên”. Kết quả hoạt động của VACPA góp phần quan trọng trong việc công khai minh bạch thông tin
tài chính, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cơ quan nhà nước cũng như tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Việc tổ chức Lễ vinh danh Hội viên
cao cấp thường niên chính là để tri ân những công hiến, đóng góp của Hội viên cao cấp cho sự phát triển và hội nhập nhanh chóng, bền vững cùng khu vực và quốc tế của ngành Kiểm toán độc
lập Việt Nam và cho sự phát triển của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, ngôi nhà chung của các kiểm toán viên và những người hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cả nước. Ông Danh
cũng đã nhấn mạnh rằng, “Hội viên cao cấp” không chỉ là sự tôn vinh cho một danh hiệu cao quý của Hội nghề nghiệp, mà còn là sự ghi nhận, trân trọng và mong muốn các Hội viên luôn gìn giữ
danh hiệu và phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp độc lập, chính trực, khách quan, liêm chính, có khả năng đổi mới và sáng tạo trong tổ chức quản lý và thực hành nghề nghiệp.

Đây là năm nay là năm thứ 4 VACPA thực hiện tôn vinh Hội viên cao cấp- những lãnh đạo công ty kiểm toán có nhiều đóng góp cho hoạt động của VACPA cũng như ngành nghề kiểm toán độc lập,
nâng tổng số Hội viên cao cấp lên 108 người, trong đó năm 2016 là năm đầu tiên đã vinh danh 74 người, năm 2017 là vinh danh 18 người, năm 2018 là 12 người. Về số lượng Hội viên tổ chức, 15
công ty gia nhập năm 2019 đã nâng số lượng Hội viên tổ chức của VACPA đến nay là 144 Hội viên trên tổng số khoảng 180 công ty kiểm toán trên cả nước.

Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA phát biểu khai mạc

Theo Ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò, sự phát triển của VACPA, sự đóng góp hiệu quả của VACPA
không chỉ đối với các doanh nghiệp kiểm toán và còn với cơ quan quản lý Nhà nước; đồng thời, chúc mừng 04 Hội viên cao cấp được vinh danh và 15 Hội viên tổ chức gia nhập VACPA năm 2019.
Ông Chính mong muốn, trong thời gian tới, VACPA cùng các công ty kiểm toán, kiểm toán viên tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, cũng như chất lượng báo cáo kiểm toán, góp phần nâng
cao tính trung thực, minh bạch thông tin kinh tế - xã hội đất nước.

Ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục QLGS Kế toán, Kiểm toán phát biểu chúc mừng buổi lễ

Nhân dịp tổ chức buổi lễ, VACPA kết hợp tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất” (Chủ đề 1) và “Toàn cảnh thị trường tài chính với ảnh hưởng chiến tranh
Thương mại Trung – Mỹ và Hiệu lực hiệp định Thương mại Việt Nam – EU” (Chủ đề 2). Chủ đề 1 do Bà Nguyễn Nguyệt Anh- Chuyên gia cao cấp về Chương trình quản trị công ty của Tổ chức tài
chính quốc tế (IFC) và Ông Cấn Văn Lực – Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính- tiền tệ quốc gia trình bày và đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự. Hội thảo diễn ra
sôi nổi với phần trình bày của 2 diễn giả và người tham dự đã được tặng cuốn sách “Bộ nguyên tắc quả trị công ty theo thông lệ tốt nhất”- một bộ tài liệu vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
công bố lần đầu vào tháng 8/2019 rất hữu ích.

Hội viên cao cấp VACPA năm 2019

VACPA tin tưởng rằng, với đội ngũ Hội viên ngày càng gia tăng về chất lượng cũng như số lượng, mỗi Hội viên cao cấp của Hội tự hào về vinh dự to lớn này, đồng thời cũng nhận thức được trách
nhiệm rất nặng nề với vai trò nòng cốt, đi đầu trong mọi hoạt động, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của nghề nghiệp trong tương lai. Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ tiếp tục vững
bước trong giai đoạn mới, đạt được nhiều thành công hơn nữa, đóng góp tích cực và hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà.

Hội viên tổ chức mới gia nhập năm 2019

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Chúc mừng 04 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”.
Trong thời gian vừa qua, VACPA đã nhận được sự ủng hộ của nhiều Công ty kiểm toán gia nhập là Hội viên tổ chức để góp phần phát triển, tăng sức mạnh cho VACPA và nghề nghiệp kế toán,
kiểm toán Việt Nam. VACPA xin trân trọng cảm ơn và thông báo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận gia nhập VACPA như sau:
1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn đầu tư Thăng Long (www.tasic.com.vn)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Calico (www.kiemtoancalico.com)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AISC
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng đến các hội viên tổ chức nêu trên.

Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Ngày 8/10/2019, tại Hà Nội và TP. HCM, Deloitte Việt Nam tổ chức Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên (Auditor Proud Day) nhằm khơi gợi lòng tự hào, cũng như ghi nhận và tôn vinh những ảnh
hưởng tích cực và đóng góp của các kiểm toán viên với đối với sự phát triển của công ty nói riêng, của ngành nghề và xã hội nói chung. Đây là lần đầu tiên Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên được
Deloitte tổ chức tại Việt Nam.
Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên ra đời là một sáng kiến của Trung tâm Chất lượng Kiểm toán (CAQ) của Mỹ, nhằm khơi dậy sự tự hào về ngành nghề, tôn vinh những giá trị mà các kiểm toán viên
tạo dựng cho nền kinh tế, cũng như đánh giá tác động của nghề kiểm toán đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Ngày hội dự kiến sẽ trở thành sự kiện thường niên để lan tỏa nhận thức về giá trị nghề kiểm toán cũng như tôn vinh những đóng góp của các kiểm toán viên trong hành trình phát triển của Deloitte
Việt Nam, nhằm hướng tới kỉ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Công ty và cũng chính là dấu mốc thành lập 30 năm ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam.
Trích nguồn: Deloitte Việt Nam

Tin trong nước
Thủ tướng: Nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu có chuyển biến mạnh mẽ
Nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên có những chuyển biến mạnh mẽ. Toàn xã hội vào cuộc
hưởng ứng các phong trào giảm thiểu rác thải nhựa, nói không với đồ nhựa dùng một lần…
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
Kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH 2019 là điểm sáng
Theo Thủ tướng, từ đầu năm đến nay, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và
căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ...
Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

Để vượt qua những khó khăn đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân
dân, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách
phát sinh.

Lãnh đạo, nguyên Đảng, Nhà nước tham dự phiên Khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh

Chính phủ chỉ đạo tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đưa ra định hướng, giải pháp tạo động lực phát triển các ngành, lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dự kiến chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2019, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5
chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn của nền kinh tế được củng
cố, mở rộng. Đời sống của nhân dân trên mọi miền đất nước đều chuyển biến rõ nét. Thế và lực của ta không ngừng được củng cố; uy tín quốc tế được nâng lên.
Thủ tướng đề cập đến những kết quả nổi bật của nền kinh tế như: Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định
vững chắc hơn. Tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới. Kết quả này thể hiện nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các
ngành và cả nước trong khi khu vực nông nghiệp chịu ảnh hưởng bất lợi của dịch tả lợn châu Phi và nắng nóng, hạn hán; giá nhiều nông sản giảm mạnh; thị trường xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ
lực gặp khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tại phiên Khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh

Năng suất lao động tăng 5,9%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 42,7%. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch tích cực, giảm dần phụ thuộc vào khai khoáng và tăng tín dụng;
đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng tăng. Nhiều địa phương nỗ lực phấn đấu vươn lên, thu hút mạnh các nguồn lực, đạt tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp quan
trọng cho kết quả chung của cả nước.
Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đến cuối năm có khoảng 53 - 54% số xã và 110 huyện đạt chuẩn, hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá cao;
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 11,5 - 12%; thương mại điện tử tăng mạnh.
Chính phủ chỉ đạo xây dựng, trình Quốc hội Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần thay đổi
diện mạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.
Nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên có những chuyển biến mạnh mẽ. Toàn xã hội vào cuộc hưởng ứng
các phong trào giảm thiểu rác thải nhựa, nói không với đồ nhựa dùng một lần. Tích cực triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP
của Chính phủ đạt kết quả tích cực; tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội, trong đó cơ bản bảo đảm nguồn vốn triển khai cao tốc Trung Lương - Mỹ
Thuận - Cần Thơ, bảo đảm hoàn thành vào năm 2021 và các công trình sạt lở cấp bách; tích cực chuẩn bị đầu tư một số công trình quan trọng khác kết nối vùng ; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ,
giải pháp phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu...

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức
đoàn thể các cấp đã thực hiện tốt các quy chế, cơ chế phối hợp; huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, đồng tâm, hiệp lực, chung sức, chung lòng thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển KT-XH đề ra...

Đoàn ĐBQH Bà Rịa - Vũng Tàu tại phiên khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh

Không lùi bước trước khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
Đề cập đến năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII, Chính phủ dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.
Bối cảnh đó đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt trên
các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; đồng thời chú trọng giải quyết những vấn đề mang tính trung và dài hạn; tạo cơ sở
vững chắc cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Hội đồng dân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Quốc hội khóa XV, tạo tiền đề
thuận lợi cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Theo đó, Chính phủ tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi
thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.
Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh; chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân
dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư
pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng
thuận xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo
an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường
quốc tế.
Chính phủ đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 như: Về kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất
khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP.

Chính phủ đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 như: Về kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất
khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP.
Về xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua
đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; tỷ lệ dân
số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%.
Về môi trường: Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh

Ưu tiên bố trí nguồn lực, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu
Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tâp
̣ trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo mọi thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH.
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập. Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực; phát triển đồng bộ các loại thị
trường; tiếp tục khơi thông và tạo ra những động lực tăng trưởng mới…
Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng; phối hợp đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài
khóa và các chính sách khác. Nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên. Điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phấn đấu tăng dự trữ ngoại hối nhà nước…
Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế mạnh mẽ, thực chất hơn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang
chiều sâu dựa vào tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế…
Khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại và có giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn các trọng tâm cơ cấu lại về đầu tư công, các tổ chức tín dụng và DNNN. Thực hiện nghiêm việc cơ cấu lại, cổ
phần hóa, thoái vốn DNNN theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động...
Đẩy mạnh cơ cấu lại giữa các ngành và nội ngành dựa vào lợi thế so sánh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; tập trung phát triển những ngành công nghiệp mũi nhọn, có tiềm năng, lợi
thế, giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều lao động; tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo. Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp FDI…
Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phat́ triên
̉ đô thị. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, đường bộ cao tốc Bắc Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền. Phát triển hạ tầng số trên nền tảng công nghệ thông tin đồng bộ,
hiện đại.
Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực găn
́ với đôỉ mới san
́ g tao
̣ và phát triển, ứng dun
̣ g khoa học, công nghệ hiện đại. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu
thị trường với số lượng, cơ cấu ngành nghề hợp lý; có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài. Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ và phát huy vai trò của khoa học công nghệ,
đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp là trung tâm;
Chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm
nghèo bền vững. Tiếp tục mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...
Ưu tiên bố trí nguồn lực, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, Luật bảo vệ
môi trường; có giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tài nguyên. Tăng cường hợp tác quốc tế về sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê-kông; quản lý chặt chẽ, sử dụng
hiệu quả và bảo đảm an ninh nguồn nước. Kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; giảm thiểu rác thải nhựa; thu gom, tái chế chất thải rắn; đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân; từng
bước phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, sạt lở bờ sông, bờ biển.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ
máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương...
Củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với
phát triển KTXH. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường các biện pháp phòng chống và đấu tranh triệt phá các loại tội phạm...
Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông; phat́ triên
̉ hiêu
̣ qua,̉ lan
̀ h man
̣ h hệ thôn
́ g bao
́ chi;́ chủ động, kịp thời cung cấp và tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp, người dân,
nhất là trong đấu tranh phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các
thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.
Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức, đoàn thể các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở tất cả các
cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới sáng tạo và nỗ lực vượt khó, vươn lên
của từng cán bộ, công chức, viên chức và từng người dân, doanh nghiệp đóng góp cho phát triển đất nước…
Trích nguồn: Việt Hùng - Quốc Khánh
Theo monre.gov.vn

Tin Quốc Tế
5 công ty toàn cầu gây ô nhiễm rác thải nhựa tại Canada
Tổ chức phi chính phủ Greenpeace Canada hôm 10/10 vừa qua đã công bố báo cáo kiểm toán chất thải nhựa tại Canada, trong đó chỉ ra 5 công ty gây ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất tại quốc gia
này, bao gồm những thương hiệu đa quốc gia như: Nestlé, Tim Hortons, Starbucks, McDonalds và Coca-Cola. Trong đó, Nestlé và Tim Hortons là 2 công ty sản xuất rác thải nhựa nhiều nhất.
Theo Greenpeace, các tình nguyện viên đã tiến hành thu gom, sàng lọc, phân loại rác thải nhựa ở các khu vực bãi biển và ven sông ở Canada. Những rác thải nhựa sử dụng một lần phổ biến nhất
được thu gom thuộc các loại sau: chai và nắp, giấy gói và túi nilon, cốc và ống hút, que khuấy, dao kéo.
Greenpeace Canada đang kêu gọi lệnh cấm trên toàn quốc đối với các loại nhựa sử dụng một lần thường xuyên có trong môi trường vì chúng được biết là độc hại và gây ô nhiễm, đồng thời kêu
gọi các sáng kiến giải pháp thay thế.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong một bài phát biểu hồi tháng 7/2019 cho biết: “Rác thải nhựa là một vấn đề mà chúng ta không thể bỏ qua. Rác thải nhựa kết thúc vòng đời tại các bãi rác
và lò đốt rác. Xả rác ở công viên và bãi biển gây ô nhiễm sông, hồ và đại dương của chúng ta, khiến rùa, cá và động vật có vú dưới biển bị vướng vào mảnh nhựa, thậm chí giết chết chúng. Chưa
tới 10% đồ nhựa sử dụng ở Canada được tái chế. Nếu không có sự thay đổi, người Canada sẽ vứt bỏ một lượng vật liệu nhựa ước tính trị giá 11 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030”.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada Catherine McKenna khẳng định đã đến lúc phải hành động. “Chúng ta đều đã nhìn thấy những hình ảnh đáng lo ngại về cá, rùa
biển, cá voi và các động vật hoang dã khác bị thương hoặc chết vì rác nhựa trong đại dương” - bà Catherine McKenna cho biết.
Hồi tháng 3, Nghị viện châu Âu đã thông qua luật cấm đồ nhựa sử dụng một lần tại châu Âu với mục tiêu tái chế ít nhất 90% chai nước giải khát vào năm 2029. Không chỉ có Canada, Chính phủ
nhiều quốc gia khác như: Anh, Trung Quốc, Malaysia, Philippines cũng đang cho thấy những nỗ lực hành động chống lại rác thải nhựa. Được biết, từ tháng 4/2020, Chính phủ Anh sẽ cấm bán và
sử dụng ống hút nhựa, tăm bông và thìa khuấy nước.

(Theo CBC.ca & Daily Hive)
(Trich nguồn: Báo Kiểm toán số 42/2019)

THAM KHẢO
Kiểm toán môi trường tại Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị
và kiểm toán chất thải. Còn dịch vụ kiểm toán môi trường do các doanh
nghiệp kiểm toán cung cấp thì chưa được thực hiện tại Việt Nam;
+ Ở góc độ nội kiểm (Doanh nghiệp tự thực hiện), Việt Nam chưa có quy
định bắt buộc các doanh nghiệp trong một số ngành đặc thù phải thực
hiện kiểm toán về môi trường, kiểm toán về chất thải để báo cáo đánh
giá về chất thải đến môi trường, nên rất ít doanh nghiệp thực hiện kiểm
toán về môi trường.

Môi trường đã và đang là một trong những vấn đề cấp bách của toàn cầu và là mối quan tâm hàng đầu đối với từng
quốc gia. Những thách thức về môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự phát triển của các quốc gia, đặt ra
nhiệm vụ kiểm toán môi trường (KTMT) trong đó bao gồm kiểm toán rác thải, nước thải (sau đây gọi chung là “kiểm
toán chất thải”) vì sự phát triển bền vững ngày càng quan trọng và nặng nề hơn. KTMT trong đó bao gồm kiểm toán
chất thải là một lĩnh vực mới, mang tính thời sự vì sự phát triển bền vững. Theo VACPA ô nhiễm môi trường do chất
thải ngày càng gia tăng. Vì vậy, áp dụng các công cụ phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, trong đó có KTMT, kiểm
toán chất thải đang là một yêu cầu cấp thiết.
Theo phòng Thương mại và Công nghiệp quốc tế (The International Chamber of Commerce - ICC), KTMT được
định nghĩa như là việc kiểm tra có hệ thống sự tương tác giữa hoạt động của doanh nghiệp (tổ chức) với môi trường
của doanh nghiệp đó. Việc kiểm tra bao gồm: kiểm tra chất lượng chất thải ra ngoài không khí, đất và nguồn nước;
sự tuân thủ các quy định của luật pháp về môi trường, ảnh hưởng và tác động của doanh nghiệp tới cộng đồng, tới
cảnh quan và hệ sinh thái; cũng như nhìn nhận và đánh giá của công chúng về hoạt động doanh nghiệp tại khu vực
có nhà máy hoặc trụ sở.
Kiểm toán chất thải là công cụ quản lý môi trường nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm ngay từ quá trình sản xuất
tại cơ sở công nghiệp. Kiểm toán chất thải bao gồm việc rà soát, kiểm tra các quá trình sản xuất, xác định nguồn thải
và khối lượng chất thải, tính toán cân bằng vật chất, xác định các vấn đề trong vận hành sản xuất, từ đó đề xuất các
giải pháp nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải ra môi trường. Có thể nói, kiểm toán chất thải là một lĩnh vực chuyên
sâu của KTMT.
Nếu thực hiện kiểm toán chất thải tốt thì không chỉ giảm thiểu việc phát sinh chất thải ra môi trường, giảm thiểu ô
nhiễm mà còn tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, nước, giảm sự lãng phí tài nguyên, đem lại giá trị kinh tế, nâng cao
hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đặc biệt, thực hiện kiểm toán chất thải còn góp phần
giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế biến đổi khí hậu hiện là vấn đề nóng trên thế giới.
Kiểm toán chất thải giúp giảm kinh phí đầu tư vào hệ thống xử lý chất thải, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, từ đó tăng
lợi nhuận và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Những điều đó cho thấy, thực hiện kiểm toán chất thải góp phần
đảm bảo việc tuân thủ chi phí-lợi ích không chỉ đối với luật pháp mà còn đối với các tiêu chuẩn về quản lý môi trường
theo yêu cầu của các thị trường tiêu thụ.
Ngoài ra, kiểm toán chất thải còn ý nghĩa giảm thiểu rủi ro, sự cố, đồng thời giúp nâng cao uy tín cũng như vị thế của
doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những ngành công nghiệp liên quan đến xuất khẩu. Khi các đối tác nước ngoài đến
làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam, điểm quan tâm đầu tiên của họ là hoạt động bảo vệ môi trường, điều đó
giống như sự bảo lãnh để họ có thể tiếp tục đàm phán và hợp tác.
Thực trạng về vấn đề quản lý môi trường, quản lý chất thải, nước thải cũng như KTMT, kiểm toán chất thải ở
Việt Nam:

Nguyên nhân của tình trạng số lượng doanh nghiệp áp dụng KTMT,
kiểm toán chất thải cũng như sản xuất sạch hơn (ISO 14000) còn thấp là
do Nhà nước chưa có những chính sách cụ thể để trực tiếp hoặc gián
tiếp bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện. Ngoài ra, nhận thức và
hiểu biết về KTMT, kiểm toán chất thải và các lợi ích mà nó mang lại
cũng chưa cao. Các quy trình KTMT, kiểm toán chất thải chưa được
nghiên cứu, xây dựng cho các ngành công nghiệp như ở một số nước
trên thế giới. Các sổ tay hướng dẫn kỹ thuật về kiểm toán chất thải chưa
được ban hành và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, ở nước ta cũng chưa có các nghiên cứu đề xuất chính sách
khuyến khích áp dụng KTMT, kiểm toán chất thải trong quản lý môi
trường.
Một số đề xuất, kiến nghị nâng cao quản lý rác thải, nước thải, kiểm
toán môi trường, kiểm toán chất thải.
Để tăng cường quản lý môi trường, quản lý rác thải, nước thải, chúng tôi
xin nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến các giải pháp chung
nhằm tăng cường quản lý môi trường, quản lý rác thải, nước thải với
các bên liên quan cụ thể như sau:
Về phía các cơ quan Nhà nước:
Một là, tăng cường nhận thức và ý thức của các cơ quan, đơn vị và công
chúng về bảo vệ môi trường, quản lý rác thải, nước thải thông qua đẩy
mạnh công tác tuyên truyền.
Hai là, nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý quy định
bắt buộc hoặc khuyến khích các đối tượng áp dụng KTMT, kiểm toán
chất thải trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo một lộ
trình nhất định để các doanh nghiệp có thể hiểu rõ các quy định cũng
như có phương án chuyển đổi, thay thế và điều chỉnh hoạt động của
mình cho phù hợp với điều luật quy định. Trong đó, cần có các chế tài
khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng và cơ chế
thúc đẩy hoạt động kiểm toán chất thải thông qua cạnh tranh theo hình
thức dịch vụ. Xây dựng và phát triển các hướng dẫn, phương pháp
KTMT theo hướng tuân thủ Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế.
Ba là, đẩy mạnh xây dựng quy trình và phương pháp cho kiểm toán hoạt
động, trong đó có kiểm toán môi trường, xây dựng cẩm nang, sổ tay
hướng dẫn kiểm toán chất thải cho ngành công nghiệp nói chung và cho
một số ngành công nghiệp nói riêng nghiệp vụ kiểm toán trên cơ sở luật
pháp của Việt Nam nhưng có tham khảo các chuẩn mực, hướng dẫn,
cẩm nang của Tổ chức quốc tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến và giáo dục, nâng cao nhận thức về kiểm toán chất thải. Khuyến
khích, hỗ trợ phát triển dịch vụ tư vấn về kiểm toán chất thải.

Ở Việt Nam, vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, mặc dù có phần đi sau so với thế giới
nhưng đã được Chính phủ quan tâm sâu sắc, cụ thể:

Bốn là, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về chất thải và kiểm
toán chất thải. Áp dụng các tiêu chuẩn mà các nước đã áp dụng nhằm
thống nhất quản lý chất thải.

Về ban hành các văn bản pháp luật: Việt Nam đã ban hành Luật Số: 55/2014/QH13 về bảo vệ môi trường, Nghị định
số Số: 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, KTMT là công cụ quản lý
giúp cho các doanh nghiệp nhận thức rõ những vấn đề môi trường đang xảy ra, trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp
ngăn ngừa và cải thiện môi trường một cách hiệu quả.

Về phía các doanh nghiệp

Chủ đề "Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững" đã trở thành một trong những nội dung nghị sự quan trọng
tại Đại hội ASOSAI lần thứ 14 diễn ra từ ngày 19 - 22/9/2018. Đây là chủ đề đã được KTNN Việt Nam đề xuất trước
đó và nhận được sự đồng thuận cao của các nước.
Tình trạng quản lý môi trường và quản lý chất thải nói chung: Trên thực tế công tác quản lý và bảo vệ môi trường nói
chung và quản lý rác thải, nước thải nói riêng mới chỉ dừng lại ở hình thức xử lý sự vụ, chưa có các kiến nghị cụ thể
về công tác phòng chống ô nhiễm cũng như đánh giá kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong việc sử dụng các nguồn lực,
nguồn kinh phí của quốc gia cũng như của doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường chủ yếu được
thực hiện thông qua các báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động hoặc
thành lập và triển khai dự án. Công tác tiền kiểm chưa nghiêm, công tác kiểm tra giám sát chưa chặt chẽ thậm chí bị
buông lỏng nên chủ yếu là hậu kiểm và giải quyết hậu quả. Công tác khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử
dụng sản phẩm hoặc nguyên liệu tái chế chưa phát huy hiệu quả.
Thực trạng KTMT và kiểm toán chất thải: Mặc dù văn bản pháp luật xác định KTMT là công cụ quản lý, bảo vệ môi
trường, tuy nhiên hiện nay thực trạng công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hầu như chưa có hoặc thực
hiện rất ít kiểm toán môi trường ở cả góc độ ngoại kiểm (do KTNN hoặc doanh nghiệp kiểm toán thực hiện) và nội
kiểm (do doanh nghiệp tự thực hiện) cụ thể:
+ Ở góc độ ngoại kiểm, KTNN có thực hiện kiểm toán môi trường nhưng chưa nhiều. Một số các cuộc kiểm
toán có nội dung liên quan đến môi trường như kiểm toán trồng rừng, kiểm toán xử lý nước thải, và cuộc kiểm toán
nói trên vẫn chủ yếu được lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ nhưng chưa có
cuộc KTMT theo đúng nghĩa; KTNN chưa ban hành hướng dẫn quy trình kiểm toán chính thức cho hoạt động KTMT

Các doanh nghiệp là đối tượng tác động trực tiếp đến môi trường, để
quản lý rác thải, nước thải, chúng tôi kiến nghị các doanh nghiệp cần
thực hiện các giải pháp sau:
Một là, các doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng
KTMT, kiểm toán chất thải trong các hoạt động sản xuất của mình để
hướng tới bảo vệ môi trường và tiết kiệm các chi phí, nâng cao năng lực
cạnh tranh.
Hai là, các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và
quản lý chất thải rác thải ở các cấp từ lãnh đạo đến nhân viên. Khi nhận
thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được nâng cao, cùng
với sự phát triển của KTNB về môi trường, cũng như sự đồng bộ của
các định chế luật pháp và các tiêu chuẩn môi trường, các doanh nghiệp
có thể sử dụng dịch vụ KTMT, kiểm toán chất thải được thực hiện bởi
các công ty, hãng kiểm toán chuyên nghiệp bên cạnh kiểm toán báo cáo
tài chính. Theo chúng tôi, đó chính là hướng cơ bản và lâu dài cho kiểm
toán môi trường ở Việt Nam phát triển.
Trích nguồn: Bài viết được tóm tắt từ bài tham luận của Ông Phạm Sỹ
Danh –Chủ tịch VACPA tại Hội thảo “Quản lý rác thải, nước thải vì sự
phát triển bền vững và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” do Kiểm toán
Nhà nước tổ chức.

