Chúc Mừng

Năm Mới

BẢN TIN HỘI VIÊN VACPA SỐ 15
Trong số này:

Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và tập thể nhân viên Văn phòng Hội
xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý vị trong năm qua.
Nhân dịp năm mới Canh Tý, VACPA kính chúc Quý vị và gia đình
Hạnh Phúc - An Khang - Thịnh Vượng!

- Tổ chức thành công buổi gặp mặt lần đầu tiên giữa Ban
Chấp hành VACPA và Ban Chấp hành VAA để trao đổi,
thảo luận, thống nhất phương hướng hợp tác, định
hướng phát triển ngành kế toán-kiểm toán
Ban Chấp hành VACPA họp toàn thể lần thứ 11 nhiệm
kỳ IV tại Hà Nội

Chủ tịch

Tổng Thư ký

VACPA tham dự “Diễn đàn doanh nghiệp - Đổi mới sáng
tạo trong Kế toán tài chính”
Phạm Sỹ Danh

TS.Trần Khánh Lâm

VACPA tổ chức thành công giải “VACPA GOLF OPEN
2020” chào mừng năm mới
- Những con số ấn tượng về kinh tế Việt Nam năm 2019

Ban biên tập Bản tin

- Đột phá thanh toán không dùng tiền mặt
Tổng biên tập

Phạm Sỹ Danh
Tổng thư ký

TS. Trần Khánh Lâm
Ban thư ký

Trần Thị Thanh Hoa
Nguyễn Phương Ngọc
Đinh Sinh Huấn

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

- EY Consulting Vietnam: Doanh nghiệp Việt Nam cần
sẵn sàng cho những thay đổi trong chính sách thuế
- Công ty Deloitte Việt Nam tham gia và ủng hộ chương
trình "Xuân nơi đảo xa"
Kiểm soát nội bộ trong thời đại số

Hoạt động của VACPA

Tổ chức thành công buổi gặp mặt lần đầu tiên giữa Ban Chấp hành VACPA và Ban Chấp

Ưu đãi đặc biệt của FLC Luxury Resort Vĩnh Phúc
dành cho Hội viên VACPA

hành VAA để trao đổi, thảo luận, thống nhất phương hướng hợp tác, định hướng phát
triển ngành kế toán-kiểm toán

Ông Đinh Tiến Dũng-Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Dưới sự chủ trì của ông Đinh Tiến Dũng-Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 03/12/2019 Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Để ngày càng gia tăng thêm quyền lợi của Hội viên
VACPA và hiểu được nhu cầu của Hội viên cần không
gian nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình sau thời gian làm
việc căng thẳng hay cần nơi tổ chức hoạt động team
building, hội thảo, hội nghị khách hàng…VACPA đã ký
Thỏa thuận hợp tác với FLC Luxury Resort Vĩnh Phúc để
đem đến chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho Hội viên
VACPA.

(VACPA) và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã gặp mặt và trao đổi ý kiến về các nội dung hợp tác vì sự phát triển
chung của kế toán, kiểm toán Việt Nam cũng như nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức Hội góp phần đẩy mạnh hoạt động
quản lý nghề nghiệp, hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã đánh giá cao vai
trò của các Hội nghề nghiệp trong việc góp phần vào sự phát triển hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam trong
thời gian qua; Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị hai Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa; Bộ
trưởng cũng hoan nghênh hai Hội đã có sáng kiến, thiện chí hợp tác cùng nhau phát triển và đề nghị hai Hội tiếp tục bàn bạc,
có giải pháp thực hiện cụ thể thông qua Quy chế phối hợp; Đồng thời, Bộ trưởng cũng ủng hộ việc hợp tác hỗ trợ nhau trong
việc tham gia là thành viên của các tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc

Ông Phạm Sỹ Danh-Chủ tịch VACPA
trao quà lưu niệm cho Ông Đặng Văn Thanh- Chủ tịch VAA

Hai bên đều mong muốn cùng nhau tháo gỡ các vướng mắc để cùng nhau triển khai hiệu quả mục tiêu tăng cường sự phối
hợp hành động, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Kế toán, Kiểm toán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chỉ cách Hà Nội chưa đầy một giờ lái xe, tách biệt với
những ồn ào và náo nhiệt của phố thị, FLC Luxury Resort
Vinh Phuc là nơi giao thoa giữa nét kiến trúc hoàng gia
sang trọng và phong cách sống thanh bình trong khung
cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Nơi đây được ví như “Thiên
đường nghỉ dưỡng xanh” ngay gần Hà Nội với tổ hợp giải
trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao. Hội viên VACPA sẽ nhận
được các ưu đãi đặc biệt khi lựa chọn điểm đến là FLC
Luxury Resort Vinh Phuc:
1. Dành cho Hội viên tổ chức (đoàn từ 10 phòng trở lên):
· Phòng nghỉ:
Áp dụng mức giá phòng tương đương với giá phòng
dành cho đại lý lữ hành cấp 1 tại thời điểm phát sinh dịch
vụ
· Hội nghị, hội thảo, team building:
Giảm 15% trên Bảng giá của khách sạn tại thời điểm phát
sinh dịch vụ
· Dịch vụ ẩm thực:
Giảm 10% trên Bảng giá của khách sạn tại thời điểm phát
sinh dịch vụ
· Các dịch vụ khác:
Giảm 15% trên Bảng giá của khách sạn tại thời điểm phát
sinh dịch vụ
· Thiết kế các gói nghỉ dưỡng, hội nghị dựa theo yêu cầu
cụ thể của các đơn vị

Ban Chấp hành VACPA họp toàn thể lần thứ 11 nhiệm kỳ IV tại Hà Nội

Để nhận được ưu đãi, Quý Hội viên vui lòng liên hệ :

Trong hai ngày 13/01 và 14/01/2020 tại Hà Nội, Ban Thường trực và Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) đã họp phiên toàn thể kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ IV do ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA chủ trì. Cuộc họp có sự
tham dự của ông Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự VACPA và 19/21 Ủy viên Ban Chấp hành VACPA nhiệm kỳ IV, 02 Ủy viên Ban
Chấp hành vắng mặt đã có ý kiến về các nội dung theo tài liệu họp đã gửi trước.

Bà: Trần Thị Minh Hồng
Địa chỉ: Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và Khu
nghỉ dưỡng FLC, Phòng 1002, Tòa nhà Gelex, Số 52 Lê
Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: (+84) 837 665 369
Email: hongttm@flc.vn

Toàn cảnh phiên họp

Tại hội nghị, Ban Chấp hành (BCH) đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động, Báo cáo
Tài chính, Báo cáo Kiểm tra năm 2019 và thông qua Kế hoạch hoạt động VACPA năm 2020, Dự toán tài chính năm 2020 với
nhiều hoạt động nổi bật dành cho hội viên cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu VACPA Nhiệm kỳ V (2020 – 2025)
và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VACPA.

1.Dành cho Hội viên cá nhân (từ 9 phòng trở xuống):
· Phòng nghỉ:
Giảm thêm 5% trên mức giá khuyến mại dành cho khách
lẻ áp dụng tại thời điểm đặt phòng
· Dịch vụ ẩm thực:
Giảm 10% trên Bảng giá của khách sạn tại thời điểm phát
sinh dịch vụ
· Dịch vụ khác:
Giảm 15% trên Bảng giá của khách sạn tại thời điểm phát
sinh dịch vụ
Để nhận được ưu đãi, Quý Hội viên vui lòng liên hệ:
Bà: Kiều Thị Thúy
Địa chỉ: Công ty CP FLC Travel, FLC Luxury Resort
Vĩnh Phúc, Khu Trũng, quốc lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại: (+84) 211 3785 888
Email: resa@flcvinhphuc.com.vn

Văn hóa
Những phong tục trong ngày Tết cổ truyền
(Chinhphu.vn) - Tết Nguyên Đán là một ngày lễ quan
trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam. Tết bắt
đầu cho việc khởi đầu một năm mới với những điều
tốt đẹp nhất, hi vọng một năm mới an lành, may mắn,
thành công.
Ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA phát biểu khai mạc phiên họp

Trong bối cảnh năm 2019-2020 là giai đoạn quan trọng, chuyển giao nhiệm kỳ để tập thể VACPA cùng phối hợp, huy động sự
tham gia tích cực của các Hội viên, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác và phối hợp có hiệu quả của các cơ quan quản lý
Nhà nước và các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế, phấn đấu đảm bảo hoàn thành hiệu quả các mục tiêu, chương
trình hoạt động của Nhiệm kỳ đã đề ra và xác định nhiệm vụ năm 2020 là xuất phát điểm để phát triển các hoạt động của nhiệm
kỳ tới.

Các Đại biểu BCH VACPA tham dự Kỳ họp thứ 11 (Nhiệm kỳ IV)

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, thể hiện đúng hiệu quả các công việc đã đạt được của năm 2019, BCH
VACPA khẳng định mục tiêu đổi mới tổ chức hoạt động VACPA tập trung vào việc truyền thông rộng rãi và toàn diện hơn hình
ảnh của VACPA; sẵn sàng phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như tiếp nhận các nhiệm vụ mới do cơ quan quản
lý Nhà nước chuyển giao để phục vụ tốt nhất cho hội viên thông qua việc triển khai hiệu quả từng hoạt động của VACPA và
nâng cao vị thế uy tín của VACPA trong cộng đồng xã hội, chuẩn bị bước vào Nhiệm kỳ V tiếp tục phát triển bền vững.

VACPA tham dự “Diễn đàn doanh nghiệp - Đổi mới sáng tạo trong Kế toán tài chính”

Tết Nguyên Đán cũng chính là việc mọi người trở về nhà
sum họp, hỏi thăm nhau sau một năm dài xa nhà. Đây là
một ngày lễ rất quan trọng với người Việt, bởi vậy trong
ngày Tết cổ truyền này có những phong tục tập quán đã
được lưu truyền từ xa xưa cho đến tận bây giờ và dần trở
thành nét đẹp trong văn hóa ngày Tết, những phong tục
này cũng chính là thay cho lời chúc một năm mới may
mắn, bình an.

Cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp
Cúng ông Công, ông Táo
Theo truyền thống của người Việt Nam ta, cứ vào ngày 23
tháng Chạp là ngày ông Công, ông Táo lên thiên đình để
báo cáo mọi việc trong gia đình nhà chủ với Ngọc Hoàng.
Vào ngày này, mọi người thường dọn dẹp nhà bếp sạch
sẽ, làm một mâm cơm cúng ông Công ông Táo để tiễn về
chầu trời, đặc biệt trong nghi lễ này không thể thiếu mũ, áo
mã bằng giấy và một hoặc ba con cá chép vàng được thả
trong một chậu nước để ông Táo cưỡi về trời.
Đi thăm mộ tổ tiên
Bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 30 tháng Chạp hàng năm,
con cháu trong gia đình đi thăm và quét dọn mồ mả tổ tiên,
họ thường mang hương, hoa quả đến cúng và mời vong
linh tổ tiên về nhà ăn Tết với con cháu. Đây là một phong
tục phổ biến của tất cả người Việt, thể hiện lòng hiếu đạo,
sự thành kính đối với đấng sinh thành và những người đã
mất, cũng chính là truyền thống uống nước nhớ nguồn,
đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Sáng ngày 28/11/2019 khoa Kế toán phối hợp với trung tâm CATDES Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình
“Diễn đàn doanh nghiệp - Đổi mới sáng tạo trong Kế toán tài chính” nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với doanh
nghiệp trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực; đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng chương trình đào tạo gắn liền với
thực tiễn. Với chủ đề lần này có sự góp mặt của diễn giả TS. Trần Khánh Lâm – Tổng thư ký Hội kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam (VACPA) cùng các khách mời là đại diện các doanh nghiệp, cựu sinh viên.

Dọn nhà
Vào những ngày giáp Tết người Việt Nam thường có thói
quen dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vứt bỏ những thứ đồ cũ
không dùng đến trong năm cũ, sắm sửa những cái mới với
ý nghĩa mong một năm mới tất cả những điều không tốt
của năm cũ đều được xóa bỏ, đón chào những cái mới, cái
may mắn trong một năm sắp đến.

Tham dự diễn đàn có sự góp mặt của TS. Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Khoa Kế Toán; TS. Tăng Trí Hùng - Giám đốc trung tâm
CATDES, cùng các giảng viên, viên chức của khoa. Và thu hút đông đảo các sinh viên quan tâm tới dự của hơn 300 bạn sinh
viên Khoa Kế Toán.

Gói bánh chưng, bánh tét là một phần không thể thiếu
trong nét đẹp văn hóa của người Việt

TS. Trần Khánh Lâm – Tổng thư ký VACPA trình bày tại diễn đàn

Đến với buổi Talkshow, các bạn sinh viên đã được chia sẻ, cung cấp thêm nhiều thông tin mới trong lĩnh vực kế toán tài chính
trên thế giới trong xu hướng hiện nay, cùng với tầm nhìn của đại diện các doanh nghiệp thân hữu trong ngành kế toán về
những vấn đề cần đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Kế toán tài chính. Thêm vào đó, câu nói “Tư duy lối mòn cũ sẽ kéo con
người của bạn lùi bước” từ khách mời chính của chương trình đã giúp cho các bạn có một tâm thế sẵn sàng để thích ứng và
nắm bắt cơ hội cho bản thân mình trong cuộc sống và nghề nghiệp.

Gói bánh chưng, bánh tét
Bánh chưng, bánh tét là một phần không thể thiếu trong
nét đẹp văn hóa của người Việt, hàng năm cứ vào ngày
Tết khoảng từ ngày 27, 28, 29 Tết mọi gia đình lại ngồi
quây quần bên nhau gói những chiếc bánh chưng bánh
tét.
Ở miền Nam thì có bánh tét, bánh có hình trụ, miền Bắc thì
có bánh chưng hình vuông, tuy hình dáng có khác nhau
nhưng nguyên liệu thì hoàn toàn giống nhau, lúa gạo là

nguyên liệu chính của bánh, bánh tượng trưng cho nền
văn hóa lúa nước lâu đời của người Việt.
Chơi hoa dịp Tết
Hoa là thứ đồ không thể thiếu trong mỗi gia đình vào
những ngày Tết, nó tượng trưng cho sự may mắn ngày
Tết, hoa nở càng đẹp, càng thơm thì ngày Tết càng tràn
đầy.
Ở miền Bắc, người ta thường chọn cành đào đỏ để cắm
trên bàn thờ hoặc cây đào, cây quất để trang trí trong nhà
bởi hoa đào màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn còn cây
quất càng nhiều quả thì chứng tỏ gia đình ấy càng nhận
được nhiều lộc trong năm mới.

Các đại biểu tham dự diễn đàn chụp ảnh lưu niệm

Và cuối cùng là thời gian giao lưu giữa các bạn sinh viên và khách mời. Tại đây các bạn sinh viên đặt những câu hỏi và được
giải đáp thắc mắc bởi các khách mời cũng như là những anh chị đi trước.
Mong rằng sau buổi Talkshow bổ ích này, các bạn đã học hỏi thêm được nhiều kiến thức thực tế, làm hành trang vững chắc
cho sự nghiệp sau này.

Ở miền Trung và miền Nam lại sử dụng cành mai vàng bởi
theo quan niệm của họ, mai vàng tượng trưng cho sự cao
sang của vua chúa thời phong kiến, là biểu tượng cho sự
phát triển thăng tiến. Tuy mỗi miền một màu sắc, một sắc
hoa khác biệt nhưng nó đều tượng trưng cho sự may mắn,
hạnh phúc, thịnh vượng cho gia đình.

Trích nguồn: https://aaf.tdtu.edu.vn/

VACPA tổ chức thành công khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán
mẫu” dành cho sinh viên Đại học Điện lực (tháng 12/2019)

Dựng cây nêu
Tương truyền, hàng năm cứ đến năm mới ma quỷ lại đến
phá đám, bởi vậy để xua đuổi tà ma và những điều không
may mắn, ở mỗi nơi đều dựng cây nêu để báo hiệu rằng
nơi đây đã có chủ, ma quỷ không được tới quấy nhiễu.
Cây nêu là một cây tre cao khoảng 5 đến 6 mét, ở ngọn cây
thường treo nhiều thứ bằng giấy vàng bạc, bùa trừ tà, bầu
rượu bện thêm bằng rơm, cạnh đó có treo một cái đèn lồng
đèn nhỏ, vừa mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, những điều
không may mắn, vừa mang ý nghĩa soi đèn để tổ tiên biết
đường về nhà ăn Tết với con cháu. Cây nêu được dựng từ
ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng thì
được hạ xuống.

Tiếp nối chương trình đào tạo thực hành kiểm toán hàng năm như một môn học tín chỉ cho sinh viên năm cuối chuyên ngành
kiểm toán, 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 ngày 02-04/12/2019 cho 47 sinh viên năm thứ 4 chuyên
ngành kế toán, kiểm toán.
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 của 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 PNT …
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 được giới thiệu sự hình thành và phát triển ngành
Kiểm toán độc lập tại Việt Nam và hệ thống văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán độc lập; Đặc điểm, yêu cầu của ngành
Kiểm toán độc lập đối với ứng viên ứng tuyển và nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán; Chu trình cuộc kiểm toán, kết cấu hồ
sơ kiểm toán BCTC; Giới thiệu phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và giới thiệu về đơn vị được kiểm toán sẽ thực
hành và một số nội dung quan trọng sử dụng trong quá trình thực hành. Kỹ năng trình bày giấy làm việc và ứng dụng Excel để
trình bày giấy làm việc và thực hiện các thủ tục kiểm toán; Trao đổi các kỹ năng quan trọng khác (phỏng vấn, khai thác thông
tin, xử lý các tình huống thường gặp liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, ứng xử trong công việc phát sinh khi thực hiện kiểm
toán…).

Chợ Tết tấp nập dòng người mua bán ngược xuôi
Chợ Tết
Không giống với những phiên chợ ngày thường, chợ Tết
bao giờ cũng đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người đi
chợ Tết không chỉ để mua sắm những đồ dùng thiết yếu
trong ngày Tết mà còn để gặp mặt nhau trò chuyện, tận
hưởng cái không khí ngày giáp Tết.
Bày mâm ngũ quả
Mâm ngũ quả là thứ đồ không thể thiếu được trên bàn thờ
tổ tiên trong những ngày Tết của người Việt, tùy vào từng
vùng miền mà có những loại quả khác nhau với những nét
đặc trưng khác nhau, nhưng trên bàn thờ tổ tiên lúc nào
cũng phải đầy đủ ngũ quả với mong muốn cầu một năm
mới bình an, may mắn, hạnh phúc, an khang, phú quý,
mong sao một năm mới sẽ đầy đủ, sung túc hơn.
Làm lễ cúng tổ tiên
Theo phong tục của người Việt Nam, trong mỗi gia đình
đều có một bàn thờ tổ tiên, ông bà, tùy vào từng gia đình
mà có cách trang trí và sắp đặt khác nhau. Cứ đến cuối
năm, mỗi gia đình đều lau dọn bàn thờ để chuẩn bị đón Tết,
sau đó đến chiều 30 tháng Chạp, thức ăn và trái cây được
xếp lên bàn thờ dâng lên ông bà tổ tiên để mong ông bà tổ
tiên về ăn Tết cùng với gia đình.
Đón giao thừa
Đây là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là
thời khắc thiêng liêng đất trời giao hòa. Đón giao thừa
được diễn ra vào thời khắc cuối cùng của năm cũ, bởi vậy
hoạt động còn mang ý nghĩa đem bỏ hết những điều xấu
của năm cũ, đến đón những điều tốt đẹp của năm mới. Lễ
cúng giao thừa phải được thực hiện ở ngoài trời.

Các bạn sinh viên rất hào hứng khi tham gia Job tour tại Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để tìm hiểu mô hình tổ chức và
hoạt động, quá trình tuyển dụng, đào tạo, quy trình kiểm toán, những thành tựu và thách thức của công ty cũng như ngành
nghề kiểm toán. Các câu hỏi của các bạn sinh viên liên quan đến các tiêu chuẩn tuyển dụng …đã được đại diện công ty, các
kiểm toán viên trả lời chi tiết.
VACPA xin trân trọng cám ơn trường Đại học Điện lực đã phối hợp cùng VACPA tổ chức thành công 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

Hái lộc
Vào đúng thời khắc đêm giao thừa hoặc vào sáng sớm
hôm sau, người Việt thường có thói quen đi hái lộc đầu
năm với mong muốn mang rước lộc về nhà để đón một
năm mới thật nhiều may mắn.
Xông đất đầu năm
Thời khắc giao thừa kết thúc, bước sang một năm mới, gia
chủ thường chọn người bước vào nhà mình đầu tiên để
xông đất, đó phải là những người hợp tuổi với gia chủ, hiền
lành, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt với mong muốn
một năm mới mọi điều đều thuận lợi, tốt đẹp.

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.

VACPA tổ chức thành công giải “VACPA GOLF OPEN 2020” chào mừng năm mới

Xuất hành
Vào ngày mùng 1 tháng Giêng, mọi người thường chọn
hướng, chọn giờ và các phương tiện để ra khỏi nhà với
mong muốn khi bước sang một năm mới tất cả đều thuận
lợi, cả năm gặp điều tốt lành, không gặp điều xấu, điều
không tốt.
Chúc Tết và lì xì đầu năm
Nét văn hóa này có từ thời xa xưa, chúc Tết không chỉ là
truyền thống mà còn là một nét đẹp văn hóa trong ngày
Tết, vào ngày mùng 1 tháng Giêng đầu năm mọi người
trong gia đình thường cùng nhau đi chúc Tết bên nhà nội
ngoại, mang theo quà cáp để mừng cho gia chủ.

Ban tổ chức và các gôn thủ tham gia giải“VACPA Golf Open 2020”

Đi lễ chùa đầu năm
Đi lễ chùa đầu năm được coi là một trong những nét đẹp
văn hóa tâm linh của người Việt Nam, đầu năm mọi người
thường đi chùa với mong muốn cầu cho một năm mới may
mắn, hạnh phúc, đồng thời đó còn là việc làm để tỏ tấm

Ngày 5/1/2020 tại Sân Golf Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức
thành công giải “VACPA Golf Open 2020” với sự tham gia của hơn 30 gôn thủ là các Hội viên VACPA từ công ty kiểm toán và
hơn 10 khách mời từ Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Hội Tư vấn
thuế Việt Nam (VTCA). Cùng ngày, lễ bế mạc và trao giải Golf được tổ chức trong không khí trang trọng và ấm cúng với sự
hiện diện của Ông Trần Văn Tá – Chủ tịch danh dự VACPA, Ông Lê Công Điền – Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước, Ông Nguyễn Đình Cư – Tổng thư ký Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Ông Nguyễn Chí Trang - Ủy viên
Ban Thường vụ VAA, Bà Đặng Thị Mai Trang – Trưởng đại diện Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và Bà
Nguyễn Thụy Minh Châu – Giám đốc khu vực Mekong Hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) cùng một số đại diện các
công ty khác.
Các gôn thủ tham dự giải VACPA GOLF OPEN 2020 đã tham gia để tranh 2 bộ Cúp Nhất Nhì Ba của 2 bảng A và B, theo thể
thức Handicap ngày (System 36), đồng thời đã có 06 Cúp kỹ thuật bao gồm 04 Cúp “Cú đánh gần cờ nhất” (Nearest to the
PIN), 01 Cúp “Cú phát bóng xa nhất” (Longest Drive) và 01 Cúp “Cú phát bóng gần vạch nhất” (Nearest to the Line) được trao
cho các gôn thủ.
Có thể nói, thành công của Giải “VACPA Golf Open 2020” đã thành công tốt đẹp, nhờ vào sự tích cực tham gia của các gôn thủ
và không thể không nói tới sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị tài trợ, trong đó có các đối tác quốc tế lâu năm của VACPA như
ICAEW, ACCA, các Hội viên tổ chức VACPA như E&Y Việt Nam, KPMG Việt Nam, PWC Việt Nam, Grant Thorton Việt Nam,
RSM Việt Nam, ICPA, CPA Việt Nam, cùng các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà và
Thương hiệu sơ mi may đo HANOI TAILOR, và đơn vị tài trợ truyền thông là Tạp chí Kế toán và Kiểm toán thuộc Hội Kế toán
và Kiểm toán Việt Nam.

lòng thành kính của mình đối với Đức Phật, tổ tiên.
Đi lễ chùa đầu năm còn là việc khiến bản thân mình trở nên
thanh tịnh hơn, gột rửa những điều cũ, bắt đầu cho một
năm mới với những điều may mắn, tốt đẹp.
Xin chữ đầu năm
Cứ vào dịp xuân đầu xuân năm mới mọi người lại rủ nhau
đi xin chữ đầu xuân về treo trong nhà với mong muốn cầu
cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình, người
thân của mình. Từng nét chữ hiện ra, may mắn càng đong
đầy hơn, cả người cho chữ và người xin chữ đều nhận
được lộc đầu năm, mỗi người xin một chữ khác nhau với
những mong muốn khác nhau nhưng tất cả đều mong một
năm mới vạn điều mới, mọi sự tốt lành, gia đình con cái
hòa thuận, êm ấm, đạt được những thành công trong cuộc
sống.
Tết là mở đầu của một năm mới, bởi vậy ai cũng mong
mình sẽ đạt được những điều may mắn trong năm tới, do
đó có những phong tục ngày Tết dường như đã ăn sâu
bám rễ trong đời sống người Việt, trở thành một phần
không thể thiếu, thành một thói quen trong văn hóa của
người Việt, nó cũng chính là truyền thống tốt đẹp mà mọi
người cần trân trọng và làm theo.

Trích nguồn: Thanh Tâm
(www. thanglong.chinhphu.vn)

Ông Trần Văn Tá và Ông Lê Công Điền đã trao Cúp Giải Nhất và quà tặng
cho Ông Trần Thanh Tú – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dai-ichi Life Việt Nam
và Ông Nguyễn Chí Trang - Ủy viên Ban Thường vụ VAA đã đạt Giải Nhất hai bảng A và B

Ông Trần Văn Tá – Chủ tịch danh dự VACPA và Ông Trần Đình Cường
– Phó Chủ tịch VACPA trao Giấy chứng nhận tài trợ cho 5 nhà tài trợ vàng là
ICAEW, ACCA, EY Việt Nam, KPMG Việt Nam và Grant Thorton Việt Nam.

Một lần nữa, VACPA trân trọng cảm ơn các gôn thủ, các Hội viên cá nhân, Hội viên tổ chức và các đơn vị tài trợ đã tham gia và
hợp tác với VACPA trong Giải năm nay và VACPA cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động gia tăng giá trị Hội viên cũng
như truyền tải rộng rãi thông điệp của việc luyện tập thể thao, xây dựng môi trường làm việc cân bằng, lành mạnh với mục
đích “Work Life Balance – Cân bằng Công việc - Cuộc sống” nói riêng và với ý nghĩa của phong trào “Hội viên VACPA tích
cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán” do VACPA phát động nói chung.

Hội viên VACPA
EY Consulting Vietnam: Doanh nghiệp Việt Nam cần sẵn sàng cho những thay đổi trong chính sách thuế
Để tiếp tục vị thế là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách về thuế và chính sách để duy trì một môi trường
kinh doanh hấp dẫn, thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Ngoài việc tập trung vào cách xử lý thuế phù hợp, giảm chi phí thuế, các doanh nghiệp cũng cần
phải chú trọng công tác quản trị để tránh các rủi ro không tuân thủ tiềm tàng, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh số hóa ngày càng gia tăng, đây là điều được các chuyên gia nhấn mạnh tại
Hội thảo Thuế và Pháp luật 2019 tổ chức bởi Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting Vietnam) ngày 6 tháng 12 năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Luật Quản lý thuế mới năm 2019, các đề xuất gần đây về áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, cũng như các nghị định trước đó về hóa đơn điện tử hay về giá giao
dịch liên kết, đều cùng chung một mục tiêu nâng chính sách thuế Việt Nam lên tầm các tiêu chuẩn quốc tế, mang lại hiệu quả cao hơn cho cả cơ quan chức năng và người nộp thuế trong công tác
quản lý thuế, hành thu, và giải quyết các tranh chấp về thuế.

Các chính sách này không chỉ giới thiệu phương thức xử lý thuế đối với nội dung mới như giao dịch thương mại điện tử, thanh kiểm tra lại, hay việc xử phạt vi phạm hành chính, mà còn đề xuất
các phương thức mới trong việc quản lý tuân thủ pháp luật thuế và thanh tra thuế
Các chính sách này không chỉ giới thiệu phương thức xử lý thuế đối với nội dung mới như giao dịch thương mại điện tử, thanh kiểm tra lại, hay việc xử phạt vi phạm hành chính, mà còn đề xuất
các phương thức mới trong việc quản lý tuân thủ pháp luật thuế và thanh tra thuế.
Ngoài việc tập trung vào cách xử lý thuế phù hợp, các doanh nghiệp còn cần chú trọng việc quản lý phù hợp các tài liệu hỗ trợ, chứng minh cho các giao dịch ngày càng mang tính “điện tử”, “số
hóa”, và không chỉ dừng lại ở việc phối hợp giữa các phòng ban chức năng trong nội bộ công ty mà cần có sự kết nối giữa công ty con và công ty mẹ hoặc trụ sở chính ở nước ngoài.
Những thay đổi liên tục về công nghệ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình kinh doanh, mà còn tạo áp lực lên yêu cầu số hóa hoạt
động báo cáo thuế của doanh nghiệp, trong bối cảnh các cơ quan quản lý cũng đang tăng cường ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và thanh, kiểm tra thuế. Theo
đó, doanh nghiệp cần rà soát nội bộ, tái cơ cấu các quy trình cung cấp thông tin dữ liệu để đảm bảo hệ thống của doanh nghiệp có khả năng “giao tiếp” với các hệ thống quản lý thuế đã được số
hóa của cơ quan thuế.
Trao đổi với các doanh nghiệp tại hội thảo, các chuyên gia của EY Consulting Vietnam đã đưa ra bốn khuyến nghị quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hoạt động quản lý tuân thủ thuế, sẵn
sàng trước những thay đổi trong chính sách thuế và tránh các rủi ro không tuân thủ tiềm tàng. Theo đó, các doanh nghiệp trước hết cần hiểu rõ các loại hình và quy trình thanh, kiểm tra thuế, thời
hạn, và các yêu cầu cụ thể của từng loại hình thanh, kiểm tra thuế. Thứ hai, có phương thức quản lý dữ liệu đầy đủ, chính xác, chặt chẽ, ngăn ngừa việc mất dữ liệu trong các tình huống thay đổi
nhân sự, thay đổi văn phòng, hay tấn công mạng, v.v., và sẵn sàng trích xuất dữ liệu khi có các cuộc thanh, kiểm tra thuế.
Thêm vào đó, doanh nghiệp cần có kế hoạch quản trị rủi ro thuế bài bản, và thực thi các thông lệ quản trị rủi ro tốt nhất do các chuyên gia khuyến nghị, như đầu tư nâng cao năng lực chuyên môn
của nhân viên, tiến hành rà soát nội bộ thường xuyên, sửa chữa các sai sót nếu có, và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước các cuộc thanh, kiểm tra. Và cuối cùng, có các lựa chọn phù hợp khi giải quyết
các tranh cãi về thuế để vừa giúp đảm bảo tính tuân thủ, vừa giảm thiểu các thiệt hại do các tranh cãi này gây ra.
Hội thảo Thuế và Pháp luật 2019 là sự kiện chuyên đề được tổ chức thường niên bởi EY Consulting Vietnam nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật các thay đổi chính sách thuế và các chính sách
liên quan, các xu hướng thuế tại Việt Nam, khu vực, và thế giới. Không chỉ hỗ trợ giải đáp nhiều vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định về thuế và các quy định liên

quan, các chuyên gia của EY cũng đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp hướng tới việc xây dựng kế hoạch thuế và quản trị rủi ro thuế bài bản, hiệu quả hơn.
Trích nguồn: Ernst & Young Việt Nam

Công ty Deloitte Việt Nam tham gia và ủng hộ chương trình "Xuân nơi đảo xa"
Tết đến Xuân về, mọi trái tim của người dân đất liền lại hướng về biên đảo – nơi tiền tiêu xa xôi mà rất đỗi thân thương của Tổ quốc.
Ngày 14 tháng 12 năm 2019, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Đài truyền hình TP. HCM đã phối hợp tổ chức chương trình "Xuân nơi đảo xa". Chương
trình nhằm tri ân sự đóng góp quý giá về tinh thần lẫn vật chất cho các chiến sỹ nơi hải đảo đang ngày đêm làm nhiệm vụ để bảo vệ vững chắc chủ quyền của quê hương đất nước.
Vinh dự được mời đến góp mặt giao lưu trực tiếp tại chương trình, Bà Hà Thu Thanh – Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam đã chia sẻ đôi nét về những hoạt động hỗ trợ mà tập thể nhân viên công ty
Deloitte Việt Nam đã dành cho chiến sỹ Vùng 4 Hải quân, các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và gia đình. Đồng thời, Bà cũng khẳng định Deloitte Việt Nam luôn tích cực vận
động, kêu gọi sự chung tay hỗ trợ xây dựng “Hậu phương chắc” để cùng các chiến sỹ góp phần gìn giữ cho “Biển đảo an”.
Trích nguồn: Deloitte Việt Nam

Tin trong nước
Những con số ấn tượng về kinh tế Việt Nam năm 2019
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD; CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân
năm 2018… là những con số ấn tượng, làm nên bức tranh kinh tế đầy màu sắc trong năm 2019.
Theo các số liệu mà Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm công bố trong buổi họp báo công bố về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 cho thấy kinh tế Việt Nam đã đạt được
những con số hết sức ấn tượng trong năm vừa qua.
GDP năm 2019 tăng trên 7%
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%.

Biểu đồ so sánh tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 10 năm gần đây.

Động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm nay tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 11,29%) và các ngành dịch vụ thị trường (như ngành vận tải, kho bãi tăng 9,12%; bán buôn
và bán lẻ tăng 8,82%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,62%).
Cơ cấu kinh tế năm 2019 cũng có những chuyển biến tích cực với tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống 13,96% GDP, so với mức 14,68% của năm 2018.
Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,49%; khu vực dịch vụ chiếm 41,64% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,91%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD
Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD, trong đó ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực kinh tế trong nước với tốc độ cao hơn rất nhiều khu vực có vốn
đầu tư nước ngoài.

Biểu đồ so sánh Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa từ năm 2016 đến 2019.

Cán cân thương mại hàng hóa năm 2019 ước tính xuất siêu 9,9 tỉ USD, mức cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu.

Lạm phát năm 2019 thấp nhất trong 3 năm gần đây
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2019 tăng 1,4% so với tháng trước, mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 3,42%.

Biến động CPI những năm gần đây. Năm 2019, chỉ số lạm phát khoảng 2,73%, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng.

Trong khi đó, chỉ số lạm phát khoảng 2,79%, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng, giúp cho tăng trưởng càng thêm có ý nghĩa.
Với chỉ số này, lạm phát năm 2019 thấp nhất trong 3 năm gần đây (2018 là 3,54% và năm 2017 là 3,53%), nằm “dưới” cả mức dự báo của Ban chỉ đạo từ đầu năm là CPI tăng từ 3,3- 3,9%.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua. Công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ thị
trường đóng vai trò động lực phát triển kinh tế đất nước.
Ông Nguyễn Bích Lâm cũng cho rằng, mức tăng trưởng GDP năm nay vượt mục tiêu 6,8% đặt ra là kết quả điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp,
các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.
Trích nguồn: BÍCH HÀ (www.laodong.vn)

Đột phá thanh toán không dùng tiền mặt
(Chinhphu.vn) - Thống đốc NHNN vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020, trong đó yêu cầu đẩy
mạnh thanh toán không dùng tiền mặt - một giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết 02 của Chính phủ.

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ.

Theo Chỉ thị, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN và
các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" thực
hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn và phát triển lành
mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng.
Một nội dung nổi bật trong Chỉ thị là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.
Tại hội nghị ngành vừa qua, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, NHNN đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền Thông và đang chờ Bộ Tư pháp cho phép để triển khai Mobile Money
trong năm 2020.
Một lần nữa, tại Chỉ thị đầu tiên trong năm mới, người đứng đầu NHNN yêu cầu ngành ngân hàng phải đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với
các dịch vụ công; đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả.
"Đổi mới và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng số; tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng", Chỉ
thị nêu rõ.
Được biết, Nghị quyết 02 của Chính phủ đã xác định đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung trọng tâm cải cách để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Nghị quyết yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân,
doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Nghị quyết 02 cũng giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thí điểm dùng tài khoản viễn
thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money), thí điểm các mô hình dịch vụ thanh toán mới trong khi chưa có quy định của pháp luật để kịp thời đảm bảo công tác quản lý,
nhất là đối với các hoạt động thanh toán xuyên biên giới. Hoàn thành trong quý IV năm 2020.
Cùng với đó, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ; đề xuất biện pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới. Hoàn thành trong quý IV năm 2020.
Theo NHNN, đến cuối tháng 10/2019, số lượng máy ATM đạt hơn 18.900 máy với số POS đạt 282.900 máy, số lượng thẻ đang lưu hành đạt 98,2 triệu thẻ (tăng tương ứng 17,3%; 44,5%
và 15,8% so với cùng kỳ năm 2018).
Giá trị giao dịch bình quân qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) đạt gần 375 nghìn tỷ đồng/ngày (tương đương 17 tỷ USD/ngày); giá trị giao dịch qua POS đạt 491 nghìn tỷ
đồng; qua điện thoại di động đạt 4,264 nghìn tỷ đồng; qua Internet đạt 17.729 nghìn tỷ đồng (tăng tương ứng 66,3%; 221,2% và 36,6% so với cùng kỳ năm 2018).
Tín dụng tăng khoảng 14%, nợ xấu dưới 2%
Cũng tại Chỉ thị 01, Thống đốc NHNN nêu rõ định hướng điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô
khác nhằm kiểm soát lạm phát bình quân dưới 4%, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.
Năm 2020, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%; tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín

dụng theo phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế.
Cùng với đó, thực hiện quyết liệt và hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ),
tập trung xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; phấn đấu năm 2020, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ
chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của
các ngân hàng thương mại yếu kém).
NHNN tiếp tục tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đảm bảo hệ thống văn bản pháp quy đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý
nhà nước đối với hoạt động tiền tệ và ngân hàng trong giai đoạn sắp tới. Triển khai quyết liệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Cùng vói đó, đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và kế hoạch cải cách hành chính của
NHNN giai đoạn 2016-2020 góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phấn đấu năm 2020 tiếp tục duy trì trong nhóm các Bộ, ngành dẫn đầu về xếp
hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index); duy trì thứ hạng chỉ số Tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 25 nước đứng đầu.

Trích nguồn: Thu Hà
(www.baochinhphu.vn)

Tin Quốc tế
Anh: Cải thiện chất lượng dịch vụ kiểm toán

Mới đây, Hội đồng Báo cáo tài chính Anh (FRC) đã công bố Báo cáo thường niên 2019 với chủ đề “Sự phát triển trong hoạt động kiểm toán”, trong đó chỉ ra những thách thức lớn đối với việc nâng
cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trên toàn Vương quốc Anh.
Cụ thể, Báo cáo đưa ra cảnh báo: Chất lượng dịch vụ kiểm toán sẽ không được nhất quán, các kiểm toán viên sẽ không đạt được chất lượng kiểm toán cao và ổn định nếu họ không chủ động
giải quyết những thách thức, rủi ro trong chuyên môn. Sau đợt thanh tra đánh giá chất lượng kiểm toán năm 2019 đối với 7 hãng kiểm toán lớn nhất nước Anh, FRC đã chỉ ra rằng, đây là điểm
yếu của rất nhiều kiểm toán viên, đặc biệt là trong việc kiểm toán đánh giá các hợp đồng dài hạn.
FRC cho rằng, đội ngũ kiểm toán viên thường chỉ làm theo chỉ đạo của các cấp quản lý, thay vì tự tìm hiểu vấn đề, tự đưa ra các quan điểm riêng của họ. Đồng thời, FRC kết luận, chất lượng dịch
vụ kiểm toán vẫn chưa nhất quán, chưa đảm bảo được các chuẩn mực cần thiết để củng cố tính chính xác của các báo cáo kiểm toán.
Kết quả kiểm tra tổng thể đối với 7 hãng kiểm toán lớn đều không đạt yêu cầu. Chỉ có 75% các cuộc kiểm toán tại 350 công ty lớn nhất Anh được niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán
London được đánh giá là đạt tiêu chuẩn và không để xảy ra thiếu sót, trong khi mục tiêu FRC đưa ra cho năm 2019 là 90%.
Một thiếu sót nữa của nhiều kiểm toán viên mà FRC chỉ ra là việc không thực hiện các quy trình bắt buộc trong quá trình kiểm toán một cách nhất quán. Kiểm toán doanh thu, kiểm soát nội bộ và
nhiều quy trình hoạt động khác của các kiểm toán viên đều không được thực hiện thống nhất. Các hãng kiểm toán cũng bị chỉ trích không thực sự sát sao khi lên kế hoạch kiểm toán cho mỗi giai
đoạn mới. Bên cạnh đó, tình trạng chậm đổi mới trong cách tiếp cận kiểm toán, trong khi thực tế môi trường kinh doanh, các phương thức giao dịch đã có nhiều thay đổi, dẫn đến kết quả kiểm
toán thiếu thực tế, không đầy đủ và để xảy ra các thiếu sót lớn.
Ông David Rule - Giám đốc Điều hành FRC - chia sẻ: “Hiện nay, toàn bộ thị trường kiểm toán phải đối mặt với những cải cách mới. Chúng tôi hy vọng các hãng kiểm toán sẽ đặt chất lượng kiểm
toán lên hàng đầu và có kế hoạch làm việc hiệu quả, nhất quán nhằm gia tăng niềm tin của các nhà đầu tư và các bên có liên quan”.
(Theo Economia.icaew)
(Trích nguồn: Báo Kiểm toán số 50/2019)

Tham khảo
Kiểm soát nội bộ trong thời đại số

Nhằm hiểu rõ hơn về cách thức các tổ chức triển khai và tác
động của kiểm soát nội bộ ứng dụng công nghệ mới với các
bên liên quan (bao gồm CFO, Kiểm toán viên, thành viên ủy
ban Kiểm toán và các tổ chức khác), năm 2018 và 2019,
ACCA, PwC và INSEAD (Viện nghiên cứu các thị trường mới
nổi) đã thực hiện nghiên cứu “Đổi mới kiểm soát nội bộ trong
thời đại số”. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở các dữ liệu từ
các cuộc thảo luận bàn tròn, các cuộc phỏng vấn sâu cũng
như khảo sát trực tuyến. Báo cáo nghiên cứu đưa ra những
phát hiện thú vị dưới đây:
1. Các khái niệm và nguyên tắc kiểm soát nội bộ như của
Khung kiểm soát nội bộ hợp nhất COSO vẫn phù hợp và áp
dụng tốt trong thời đại kỹ thuật số. Thực tế là công nghệ có thể
giúp kiểm soát nội bộ hiệu quả, phù hợp và có tính lan tỏa hơn.
2. Thậm chí chỉ cần tự động hóa cơ bản đã cải thiện kiểm soát
nội bộ khi đưa nguyên tắc vào các quy trình tổ chức và tiêu
chuẩn. Tuy nhiên, cần thiết kế quy trình và nguyên tắc kiểm
soát chuẩn trước khi tự động hóa. Tự động hóa một quy trình
kém sẽ gây ra phản tác dụng và gia tăng rủi ro. Công nghệ
cũng có thể tạo rủi ro mới mà hệ thống kiểm soát nội bộ hiện
tại chưa xử lý được tận gốc.
3. Nhiều tổ chức đang triển khai các công nghệ mới vào quy
trình và các bước kiểm soát, ví dụ: dùng AI để phát hiện hành
vi bất thường của người dùng hoặc công nghệ bay không
người lái để giám sát trên không. Trong tương lai những công
nghệ này được kỳ vọng sử dụng rộng rãi hơn để kiểm soát.
4. Khi chuỗi cung ứng được kết nối với blockchain và Internet
of Things (IoT), nhờ vào công nghệ việc kiểm soát sẽ được

thực hiện trên toàn bộ hệ thống gồm tất cả các công ty và các
cá nhân liên quan tới chuỗi cung ứng có thể tương tác với
nhau. Ranh giới giữa kiểm soát nội bộ và bên ngoài sẽ dần
xóa nhòa. Do đó, khái niệm kiểm soát “nội bộ” sẽ cần điều
chỉnh.
5. Trong thời đại kỹ thuật số, quản trị dữ liệu và văn hóa kiểm
soát sẽ trở nên quan trọng hơn vì hệ thống kiểm soát tự động.
Ngoài ra, cần duy trì hoài nghi nghề nghiệp để kiểm tra và xác
định sai sót của hệ thống. Giám đốc tài chính và chức năng tài
chính đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng văn hóa kiểm soát
dựa trên dữ liệu và duy trì hoài nghi nghề nghiệp.

CEO tin rằng dữ liệu đóng vai trò quan
trọng trong việc đánh giá rủi ro mà doanh
nghiệp có thể gặp phải, nhưng chỉ 22%
nhận thấy dữ liệu của họ đầy đủ để kiểm
soát việc này.
Nguồn: Khảo sát CEO toàn cầu lần thứ 22 của PwC 2019

6. Việc kiểm tra và giám sát kiểm soát thường xuyên liên tục
đòi hỏi có nhóm cán bộ từ các bộ phận khác nhau và các kĩ
năng của chuyên gia kiểm toán (để kiểm tra hoạt động kiểm
soát), các chủ sở hữu quy trình kinh doanh (để giám sát các
quy trình của họ) và cán bộ CNTT (để xây dựng các hệ thống
kiểm soát ứng dụng công nghệ).

“Như chúng ta đều biết, quy trình thủ công
thì có rủi ro sai sót do con người cao. Thêm
vào đó, chúng ta cũng không đạt được mức
độ minh bạch như kì vọng. Nhiều bộ phận
tài chính ở Singapore vẫn dùng Excel - tự
động hóa cơ bản cũng đã cải thiện đáng kể
kiểm soát và minh bạch.”
Daniel Berenbaum , Phó Chủ tịch phụ trách tài chính,
Giám đốc tài chính khu vực châu Á Thái Bình Dương,
Global Foundries

Thế giới đang bùng nổ với các công nghệ mới. Các tổ chức đang điều chỉnh chiến
lược và mô hình kinh doanh của họ vì nhiều nhân tố mới dần chiếm lĩnh thị phần của
chuỗi giá trị truyền thống. Phần lớn tập trung vào lợi ích tăng trưởng của đổi mới
công nghệ, nhưng các chức năng rủi ro và kiểm soát cũng bắt đầu thu được lợi ích.
Trong báo cáo có các công ty điển hình sử dụng công nghệ để tái kiểm soát nội bộ,
đồng thời giảm thiểu rủi ro và chi phí. Các công nghệ mới nhất các công ty sử dụng
như sau:
Điện toán đám mây - Khả năng xử lý gần như vô hạn của điện toán đám mây cho
phép các thuật toán học máy phân tích tất cả dữ liệu giao dịch và xác định các hoạt
động bất thường.
Tự động hóa quá trình robot (RPA) - Các bot phần mềm có thể vận hành các quy
trình và kiểm soát với độ tin cậy cao hơn và với chi phí thấp hơn so với con người.
Trí tuệ nhân tạo (AI) - Thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) (một dạng học máy
(machine learning) có thể quét một lượng văn bản lớn và kiểm tra giá trị, độ chính
xác và tính nhất quán với các tài liệu khác.

“Công ty BĐS Jones Lang LaSalle (JLL) là dạng công ty dữ liệu,
vì vậy chúng tôi phải bảo vệ dữ liệu. Là một công ty khởi nghiệp
công nghệ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (PropTech),
chúng tôi có thể định giá một mảnh đất ở London từ bàn làm việc
ở Singapore qua việc sử dụng cảm biến IoT. Chúng tôi đặt cảm
biến trong các tòa nhà và phân tích dữ liệu liên tục từ xa. Chúng
tôi không cần trực tiếp cử nhân viên tới nơi đó để kiểm tra thực tế
nếu có lỗi gì xảy ra.”

Anirban Kumar Ghosh, Giám đốc Kiểm soát Châu Á Thái Bình Dương, JLL

Phương tiện không người lái (drone) – Phương tiện không người lái được trang bị
máy quay video có thể được sử dụng để xác minh chất lượng và số lượng tài sản ở
những vị trí khó tiếp cận, chẳng hạn như nhà cao tầng, công trường xây dựng và
ngoài biển.
Blockchain – Một cuốn sổ cái tổng hợp các giao dịch phân tán được bảo mật bằng
mật mã trong mạng lưới chuỗi cung ứng có thể giảm thiểu rủi ro thay đổi ghi chép
không được phép.
Việc sử dụng các công nghệ này sẽ tạo ra nhiều dữ liệu hơn, làm tăng mối lo ngại về
rủi ro bảo mật thông tin, cũng như việc sử dụng dữ liệu không công bằng, trái đạo
đức và chưa được cho phép.
Dùng AI để hỗ trợ hoặc thay thế việc ra quyết định của con người một cách có trách
nhiệm sẽ đòi hỏi sự cân nhắc bốn yếu tố sau: tính công bằng, khả năng giải thích, độ
an toàn và trách nhiệm giải trình.
Kiểm soát nội bộ có ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan. Công nghệ tác động đến
cách nhà quản lý và các phòng ban kiểm soát hoạt động. Ủy ban kiểm toán có vai trò
xác định kỳ vọng, mức độ và văn hóa kiểm soát. Ngoài phương diện giám sát, kiểm
soát nội bộ ứng dụng công nghệ cũng có thể xác minh trách nhiệm giải trình để đạt
được mức độ chính xác cao ở môi trường kiểm soát của tổ chức.
Các cơ quan bên ngoài, chẳng hạn như công ty kiểm toán hoặc cơ quan quản lý nhà
nước, cũng sẽ phải điều chỉnh cách thức giám sát. Điều này tạo ra cơ hội hợp tác
hiệu quả giữa các bên liên quan.

Thách thức chính mà các tổ chức phải đối mặt
không phát sinh từ công nghệ, mà từ cách vận
hành nó. Một số người trong tổ chức có thể không
đồng ý với sự thay đổi này do sợ bị thay thế, một
số người không biết cách sử dụng các công cụ
này một cách hiệu quả do thiếu kỹ năng hoặc
chưa được đào tạo. Vì vậy, một chương trình hỗ
trợ và thúc đẩy ngay từ đầu sẽ đóng vai trò quan
trọng giúp chuyển đổi chức năng kiểm soát và
chuẩn bị cho việc áp dụng trong tương lai.
Tóm lại, các tổ chức chấp nhận thay đổi sẽ không
chỉ quản lý rủi ro hiệu quả hơn mà còn trải nghiệm
những lợi ích đáng kể cho sự tăng trưởng và lợi
nhuận của họ.

Để tham khảo báo cáo đầy đủ vui lòng truy cập
https://www.accaglobal.com/us/en/professionalinsights/technology/controls-digital-age.html
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