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VACPA cùng Hội viên chung tay với cả nước phòng,
chống dịch Covid-19
VACPA cùng Hội viên trao số tiền ủng hộ đợt 1 phục vụ
công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Thành phố Hà
Nội
Thông báo về việc làm việc trực tuyến của VACPA
VACPA tổ chức học cập nhật kiến thức trực tuyến do
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Hoạt động của VACPA

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của các đơn vị
có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong
bối cảnh chống dịch Covid - 19

VACPA
15 NĂM NỖ LỰC HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ
--------------

Deloitte Việt Nam đồng hành cùng Công đoàn Y tế Việt
Nam chống dịch Covid-19
Cụ thể 3 chính sách "giảm đau" lớn cho doanh nghiệp
giữa đại dịch Covid-19: ai được hưởng, chuẩn bị hồ sơ ra
sao?

Ngày 15/4/2020 đánh dấu kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) - tổ chức nghề
nghiệp chuyên nghiệp của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, trải qua quá trình phát triển bằng những bước tiến vượt
bậc cả về quy mô, lĩnh vực và chất lượng hoạt động, đã và đang nỗ lực đóng góp tích cực cho sự phát triển của nghề nghiệp
kiểm toán độc lập Việt Nam với nhiều kết quả tiêu biểu và khích lệ.
Một là, VACPA đã hình thành, từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ hướng theo mô hình hội
nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế. Ban Chấp hành VACPA qua các nhiệm kỳ đều đã hội tụ các Thành viên có nhiều uy tín và
bề dày hành nghề kế toán, kiểm toán hoặc đã trải qua hoạt động quản lý nghề nghiệp, có chứng chỉ kiểm toán viên, tích cực,
tâm huyết và yêu nghề. Các ủy viên Ban Chấp hành không chỉ tham gia công tác điều hành chung mà còn đóng góp trực tiếp
trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm vào công việc chuyên môn để triển khai các hoạt động hội sát với yêu cầu thực tiễn của nghề
nghiệp, của hội viên và thu hẹp dần khoảng cách với các tổ chức nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế.
Hai là, VACPA luôn coi trọng, đề cao phương châm hành động “VACPA hoạt động vì lợi ích hội viên”, nỗ lực phấn đấu
chăm lo phục vụ với nhiều giải pháp gia tăng quyền lợi thiết thực, thực sự mang lại nhiều lợi ích, nâng cao uy tín cho hội viên
và nghề kiểm toán độc lập đã giúp Hội thu hút được một đội ngũ hội viên đông đảo (với hơn 2.200 hội viên cá nhân và 148 hội
viên tổ chức trên toàn quốc), có trình độ chuyên môn cao với nhiều hội viên được phong tặng là “Hội viên cao cấp VACPA” là
nền tảng bảo đảm cho sự phát triển hội bền vững.

Bộ Tài chính ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo
cáo tài chính tại Việt Nam
Những điều NÊN - KHÔNG NÊN làm để chống Covid19, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế khuyến
cáo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN
CỦA VACPA

Ba là, Đồng thời với việc nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và các
nhiệm vụ chuyên môn được Bộ Tài chính chuyển giao nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu
cầu của hội viên, của cơ quan quản lý Nhà nước và xã hội; VACPA đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của hội nghề nghiệp trong
việc tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chất lượng dịch vụ của hội viên, tham gia
soạn thảo văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán nhằm giúp các doanh nghiệp kiểm toán ngày càng nâng cao chất lượng
dịch vụ; hướng dẫn, tư vấn các công ty thực hiện đúng chuẩn mực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, quy trình kiểm toán;
xây dựng các khuôn khổ pháp lý của ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam... được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp thừa
nhận, góp phần quan trọng minh bạch, lành mạnh hóa môi trường đầu tư - kinh doanh và ổn định nền tài chính quốc gia.
Bốn là, Hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức, tư vấn chuyên môn cho hội viên, kiểm toán viên của VACPA luôn được các
hội viên tổ chức, doanh nghiệp kiểm toán và học viên đánh giá là địa chỉ đào tạo có chất lượng, uy tín và có độ tin cậy cao.
Trong nhiều năm qua, VACPA tổ chức hàng trăm lớp cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, kế toán viên, các lớp đào tạo cho
sinh viên, trợ lý v.v... với các hình thức và nội dung phong phú, hữu ích; các lớp ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên thu hút
hàng nghìn lượt học viên tham dự với chất lượng đào tạo tốt và kết quả đạt cao.
Năm là, Tích cực mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tuyên truyền và quảng bá về nghề nghiệp đã hỗ trợ nâng
cao vai trò, vị thế và uy tín của VACPA là Tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA),
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thành viên của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), Liên đoàn Kế toán
Châu Á Thái Bình Dương (CAPA); đồng thời là cơ sở để VACPA mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức, trường
đại học, hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế.
Sáu là, Các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ Nhà nước, xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán của
VACPA phát động luôn được hội viên tích cực hưởng ứng đã là cơ sở để phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình, tích cực lao
động và học tập, nghiên cứu để nâng cao chất lượng công việc, tăng cường trách nhiệm cộng đồng, giữ gìn phẩm chất đạo
đức nghề nghiệp, phát huy năng lực, phẩm chất và tinh thần hăng hái làm việc của hội viên và người lao động.
Trong 15 năm qua, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã được Chủ tịch Nước thưởng tặng 1 Huân chương
Lao động hạng 2, 1 Huân chương Lao động hạng 3, Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ và nhận nhiều Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính. Nhiều hội viên của VACPA đã nhận được Huân chương, Bằng khen cao quý của Nhà
nước bởi những đóng góp và thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
VACPA chào mừng 15 năm ngày thành lập trong bối cảnh cả nước đang phải tập trung mọi năng lực, nguồn lực và giải pháp
để nhanh chóng chiến thắng, vượt qua dịch bệnh Covid-19, khôi phục và thúc đẩy kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển nhanh và
bền vững toàn diện; Phát huy truyền thống và kết quả hoạt động của mình, VACPA tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để
hoạt động ngày càng hiệu quả gắn liền với sự phát triển của nghề nghiệp kế toán-kiểm toán, hỗ trợ cao nhất cho Hội viên
VACPA theo đúng phương châm hành động: “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của hội viên và VACPA” ,“VACPA hoạt động
vì lợi ích hội viên” và vì lợi ích của doanh nghiệp, của cộng đồng, của đất nước./.

Trước tình hình diễn biến phức tạp và không thể lường
trước được của dịch bệnh Covid-19, Đảng, Nhà nước và
Chính phủ đã kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam cùng
chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức
để chiến thắng đại dịch. Ngày 31/3/2020, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và
chúng ta bằng niềm tin, trách nhiệm và sự chia sẻ cộng
đồng ở trên từng vị trí công việc đang tích cực hành động
để cùng nhau vượt qua dịch Covid-19.
Ðể giúp ngăn chặn sự lây lan của virus trong cộng đồng
bằng cách hạn chế ra ngoài, tiếp xúc với nhau và nhằm
bảo vệ sức khỏe của toàn bộ cán bộ, nhân viên, bắt đầu
từ ngày 01/4/2020 VACPA chính thức sẽ chuyển sang
một môi trường làm việc trực tuyến (online) từ xa dựa trên
các nền tảng kỹ thuật số và sự kết nối internet. Nhờ vào
việc phát triển mạnh mẽ của công nghệ ngày nay, chúng
tôi vui mừng thông báo rằng quá trình chuyển đổi đó gần
nhý đã hoàn tất, thông suốt và có thể nói rằng năng suất
làm việc vẫn được đảm bảo.
Mọi thông tin, liên lạc xin Quý hội viên liên hệ với chúng
tôi:
Văn phòng tại Tp. Hà Nội: hotline 0946.248.484 hoặc
email: hanoi@vacpa.org.vn

VACPA cùng Hội viên chung tay với cả nước phòng, chống dịch Covid-19

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh: hotline 0888.401.282
hoặc email: hcmc@vacpa.org.vn

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu Covid-19 đang diễn ra phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới sản xuất và đời sống nhân
dân. Suốt thời gian qua, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội đã vượt mọi khó
khăn, nỗ lực phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

VACPA tổ chức học cập nhật kiến thức trực tuyến
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19

VACPA rất mong nhận được sự ủng hộ của hội viên cùng chung tay với cả nước phòng, chống dịch Covid-19 qua hai hoạt
động cụ thể sau:
I/ Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Để có thêm động lực và nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid19, cán bộ, nhân viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ủng hộ một ngày lương để chung tay, góp sức
phòng, chống dịch.
Trên tinh thần này, VACPA xin kêu gọi các Hội viên tổ chức, Hội viên cá nhân cùng VACPA hưởng ứng tham gia phong trào
đầy ý nghĩa này có thể thực hiện ủng hộ theo một trong hai phương thức sau:
1. Chuyển khoản số tiền ủng hộ vào tài khoản của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) như sau:
+ Người thụ hưởng: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
+ Số TK: 117000011010 tại Ngân hàng VietinBank, chi nhánh Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
+ Nội dung: “Tên hội viên ủng hộ” + “Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19"
Toàn bộ số tiền ủng hộ nhận qua tài khoản này, VACPA sẽ tổng kết và đại diện Quý Hội viên chuyển giao trực tiếp đến Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần cùng cả nước thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
2. Nhắn tin thông qua Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 - đầu số 1407. Hãy soạn: CV n gửi 1407 (trong đó, n là
số lần ủng hộ 20.000 đ). Ví dụ, muốn ủng hộ 100.000 đồng, cú pháp tin nhắn là CV 5, gửi 1407..
Hoặc chuyển khoản trực tiếp vào:
+ Tên Tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
+ Số tài khoản: 1483201009159 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thủ đô.
+ Nội dung: Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Đợt vận động kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19" này sẽ được thực hiện từ ngày 28/3/2020
đến hết ngày 30/4/2020.
II/ Hiến máu nhằm khắc phục tình trạng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Ngày 30/9/2019, sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt, Hội
Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thông
báo rộng rãi “Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức kiểm
toán viên, kế toán viên hành nghề nãm 2020” do
VACPA tổ chức; trong đó đã chi tiết hóa về địa điểm, thời
gian và nội dung môn học của các lớp CNKT từ tháng 2
đến tháng 4/2020 đến Quý hội viên tổ chức, Hội viên cá
nhân VACPA và các cán bộ, nhân viên làm việc tại doanh
nghiệp kiểm toán.
Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Chính
phủ về yêu cầu giãn cách xã hội phòng tránh hiệu quả dịch
bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đồng thời đáp
ứng tốt các nhu cầu cập nhật kiến thức cho các học viên,
VACPA ðã triển khai chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho
công tác tổ chức lớp học cập nhật kiến thức (CNKT) theo
hình thức học trực tuyến (online) được tính giờ CNKT theo
quy định của Bộ Tài chính. Dự kiến các lớp học CNKT
(online) sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2020.
Nội dung và thời gian tổ chức các lớp học trực tuyến
(online) do VACPA tổ chức sẽ được VACPA thông báo chi
tiết ngay sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài chính trên
trang tin điện tử, trang Fanpage và gửi thư điện tử (email)
đến Quý hội viên, Quý doanh nghiệp và những người
quan tâm.
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin trân
trọng thông báo đến Quý hội viên, Quý doanh nghiệp và
những người quan tâm để biết và chủ động trong việc bố
trí thời gian tham dự Chương trình đào tạo cập nhật kiến
thức kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề năm 2020.

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của các
đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực
chứng khoán trong bối cảnh chống dịch Covid-19

Trong tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid-19, bên cạnh sự khó khăn, vất vả của y bác sĩ, việc khan hiếm trầm
trọng lượng máu đang thực sự gây khó khăn trong việc điều trị, cứu chữa bệnh nhân tại các bệnh viên trên cả nước.
VACPA tha thiết kêu gọi hội viên tổ chức, hội viên cá nhân, các lãnh đạo, cán bộ và nhân viên đang làm việc tại các doanh
nghiệp kiểm toán cùng chung tay hỗ trợ tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu vì sức khỏe của
cộng đồng và đặc biệt để giúp khắc phục sự khan hiếm nguồn máu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để đáp ứng yêu
cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị khó khăn hiện nay.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận
được công văn số 2185/UBCK-GSÐC ngày 31/03/2020
của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về kiểm
toán báo cáo tài chính (BCTC) nãm 2019 cho đơn vị có lợi
ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong thời kỳ
chống dịch Covid-19.

VACPA sẽ phối hợp với bệnh viện tiếp nhận máu tại các doanh nghiệp kiểm toán khi có từ 20 người đăng ký hiến máu và bệnh
viện sẽ đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức tiếp nhận máu.
Hơn lúc nào hết, người bệnh và cộng đồng đang rất cần sự chung tay, chia sẻ của các hội viên, cán bộ nhân viên đang công
tác tại các doanh nghiệp kế toán. VACPA rất mong nhận được sự đăng ký tham gia bắt đầu từ ngày 15/4/2020 đến hết ngày
29/4/2020, như sau:
- Tại TP. Hà Nội và TP. Đà Nẵng:
Chị Nguyễn Phương Ngọc - Cán bộ VACPA: điện thoại: 0982 064576, hoặc thư điện tử (email):

Trong bối cảnh dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, để
đảm bảo hoạt động trên thị trường chứng khoán được
đảm bảo an toàn ổn định thông suốt trên mọi tình huống.
UBCKNN đề nghị các công ty kiểm toán phối hợp chặt chẽ
với đơn vị được kiểm toán, tạo điều kiện để công ty đại
chúng công bố BCTC năm 2019 được kiểm toán theo thời
hạn quy định.
Trên cơ sở công văn của UBCKNN, VACPA đề nghị:

nguyenphuongngoc@vacpa.org.vn
-Tại TP. Hồ Chí Minh:
Chị Võ Quý Thùy Linh - Cán bộ VACPA: điện thoại: 0908 630 876, hoặc thư điện tử (email): voquythuylinh@vacpa.org.vn
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin chân thành cảm ơn Quý Hội viên đã hỗ trợ, chia sẻ, đóng góp tích cực và
hợp tác cùng với Hội trong các hoạt động thiện nguyện xã hội và trách nhiệm cộng đồng.
Một lần nữa, VACPA xin chúc Quý Hội viên và gia đình luôn khỏe mạnh, an toàn cùng chung tay với cả nước phòng chống
dịch Covid-19 thành công.

VACPA cùng Hội viên trao số tiền ủng hộ đợt 1 phục vụ công tác phòng, chống dịch
Covid-19 cho Thành phố Hà Nội

1 – Căn cứ yêu cầu, công việc kiểm toán đang triển khai,
các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn
vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán: Xây
dựng kế hoạch, bố trí nhân sự, người lao động để đảm bảo
các hoạt động thiết yếu được thực hiện nhằm phục vụ hoạt
động của thị trường chứng khoán;
2 – Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các
cuộc họp, xử lý và giải quyết các công việc, đồng thời hỗ
trợ nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại
nhà (nếu có thể);
3 – Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Ðảng, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, ban chỉ đạo quốc gia và của
địa phương về phòng, chống dịch Covid – 19 tại Công ty
để tránh lây nhiễm dịch bệnh.
4 – Trường hợp có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời
với UBCKNN để xem xét, giải quyết.
Nội dung chi tiết công văn số 2185/UBCK-GSĐC của
UBCKNN, Quý Hội viên vui lòng xem tại bài viết đăng trên
website của VACPA.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ VACPA và Đại diện các Hội viên tổ chức của VACPA

Ngày 31/3/2020, tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch Hội Kiểm
toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và các Ông, Bà: Hà Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch VACPA, Chủ tịch HĐTV Công ty
Deloitte Việt Nam, Trần Đình Cường - Phó Chủ tịch VACPA, Tổng Giám đốc Công ty Ernst & Young Việt Nam và Đinh Thị
Quỳnh Vân - Tổng Giám đốc Công ty PwC đạị diện cho VACPA và các Hội viên đã trao số tiền ủng hộ đợt 1 là 600.000.000 đ

(sáu trăm triệu đồng) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Thành phố Hà Nội. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và bày tỏ sự trân
trọng cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của VACPA và các Hội viên tổ chức của VACPA.
Như vậy là, ngay sau khi Chủ tịch VACPA phát động phong trào kêu gọi toàn thể Hội viên VACPA cùng đồng lòng, chung sức
ủng hộ phòng, chống dịch vào ngày 27/3/2020, 04 công ty Big 4 gồm công ty Deloitte Việt Nam, Ersnt & Young Việt Nam, PwC
Việt Nam, KPMG đã đi đầu phong trào với đúng tinh thần tiếp thêm động lực và nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đang
hết sức vất vả, nỗ lực ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, rất nhiều Hội viên tổ chức, Hội
viên cá nhân VACPA đã và đang thực hiện ủng hộ bằng nhiều cách thức khác nhau như chủ động trực tiếp ủng hộ tại tuyến
đầu cơ sở, bệnh viện hoặc ủng hộ bằng tin nhắn với sự tham gia tích cực của các lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên công
ty.
Đây là đợt ủng hộ lần thứ nhất thuộc Chương trình vận động của VACPA, Hội sẽ tiếp tục cập nhật kết quả ủng hộ của các Hội
viên và kịp thời tổ chức chuyển trao để cùng nhân dân cả nước góp phần phục vụ nhiệm vụ phòng, chống đại dịch. VACPA
tiếp tục kêu gọi các Hội viên tổ chức, Hội viên cá nhân hưởng ứng mạnh mẽ và tích cực tham gia phong trào ý nghĩa này để có
nhiều ủng hộ hơn nữa, với tinh thần chung sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua đại dịch.
Một lần nữa, VACPA xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ quý báu của Quý Hội viên trong các hoạt động thiện nguyện
xã hội, trách nhiệm cộng đồng và xin chúc Quý Hội viên cùng gia đình luôn khỏe mạnh, an toàn và tích cực chung tay chiến
thắng đại dịch Covid-19.

Hội viên VACPA
DELOITTE VIỆT NAM ÐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG ÐOÀN Y TẾ VIỆT NAM CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày 26/03/2020, Deloitte Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho Công đoàn Y tế Việt Nam để gửi tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh Viện Bạch Mai, nhằm chung tay,
tiếp sức cho các “chiến sỹ áo trắng” chống dịch Covid-19.
Những ngày qua, Chính phủ & các bộ ban ngành, các địa phương cùng lực lượng Vũ trang Quân đội Công an đang phải gồng mình để phòng chống dịch Covid-19. Mọi người dân và cộng đồng
đều ghi nhận và vô cùng biết ơn các đội ngũ tuyến đầu chống dịch, trong đó có đội ngũ y, bác sỹ đang ngày đêm nỗ lực hết mình để đảm bảo sự bình yên cho cộng ðồng.
Ðể chung tay, tiếp sức cho những “chiến sỹ áo trắng”, sáng ngày 26/03/2020, Deloitte Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, để
gửi tặng 5 cán bộ y, bác sỹ và nhân viên y tế đang bị nhiễm Covid 19, cùng tập thể y, bác sỹ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang ngày đêm kiên trì và dũng cảm làm nhiệm vụ.

Đại diện của Deloitte Việt Nam trao tặng các phần quà tới
Công đoàn Bộ Y Tế Việt Nam tại văn phòng Deloitte Việt Nam

Ðây là hoạt động thứ hai của Deloitte Việt Nam tham gia đồng hành cùng Công đoàn Y tế Việt Nam trong năm 2020, nằm trong chương trình “Bảo Vệ Blouse Trắng”, hướng đến tập thể y, bác sỹ
của một số Bệnh viện. Ðợt đầu tiên của chương trình, Deloitte Việt Nam đã trao tặng quà và hiện vật giá trị 250 triệu đồng cho Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học và Truyền máu Trung
ương và một số cán bộ y, bác sỹ bị bệnh hiểm nghèo của một số bệnh viện khác.
Tiến sỹ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, thay mặt Công đoàn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương và Bệnh viện Bạch Mai, gửi lời cảm ơn và đặc biệt gửi lời chúc Sức khỏe
tới Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Deloitte Việt Nam, vì sự đồng hành và những đóng góp thiết thực cho ngành y tế Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang diễn biến rất
phức tạp hiện nay.
Trích nguồn: Deloitte Việt Nam

“TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN” - Sự tham gia tích cực của Hội viên VACPA

Ông Ngô Đức Đoàn - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát biểu

Sáng ngày 10/4/2020 tại Hà Nội, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (hội viên tổ chức VACPA) cùng với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện chương trình hiến máu tình
nguyện với chủ đề “Hạnh phúc là sẻ chia”.
Đây là chương trình do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phát động, hưởng ứng Thư kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến đồng bào, đồng chí, chiến sĩ
cả nước tham gia hiến máu nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Tham dự buổi khởi động đầu tiên trong phong trào này của VACPA có sự hiện diện và phát biểu khai mạc của ông Phạm
Sỹ Danh - Chủ tịch, ông Ngô Đức Đoàn - Ủy viên Ban chấp hành VACPA, Chủ tịch HĐTV và đại diện Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ-Chí-Minh của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
“Thay mặt Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, tôi ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao Ban lãnh đạo, Kiểm toán viên và cán bộ nhân viên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là một trong
những hội viên tổ chức có trách nhiệm, tiên phong đi đầu trong các hoạt động xã hội và là hội viên tổ chức đầu tiên tham gia hiến máu trong bối cảnh cả nước ta đang nỗ lực phòng chống và vượt
qua dịch bệnh Covid-19", ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA phát biểu.
Tiếp đến là phần phát biểu của ông Ngô Đức Đoàn với lời kêu gọi và cảm ơn các đồng nghiệp đã cùng chung sức đồng lòng tham gia các hoạt động thiện nguyện nói chung và hoạt động hiến máu
nói riêng với tinh thần trao đi giọt máu ấm nóng tình người, cũng là tình nghĩa và trách nhiệm cộng đồng của những người hành nghề kế toán, kiểm toán.
Trong buổi sáng nay của phong trào đã có hơn 40 người tham gia hiến máu với nhiều đơn vị máu đã được chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để điều chế ra các chế phẩm máu
phục vụ người bệnh. Đây là hành động cao đẹp, lòng nhân ái cao cả của tập thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đúng với ý nghĩa của “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở
lại”.
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) rất mong tiếp tục nhận được sự tích cực, nhiệt tình tham gia phong trào hiến máu tình nguyện của các hội viên tổ chức, hội viên cá nhân, các kiểm
toán viên và các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán cả nước.
Một số hình ảnh sự kiện:

Các tình nguyện viên đến từ cán bộ, nhân viên Công ty AASC tham gia hiến máu

Trích nguồn: AASC

Tin trong nước
Cụ thể 3 chính sách "giảm đau" lớn cho doanh nghiệp giữa đại dịch Covid-19: ai được hưởng, chuẩn bị hồ sơ ra sao?

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biết phức tạp, thấu hiểu nỗi khó khăn của nhiều doanh nghiệp đang khốn khổ xoay sở, thậm chí rơi vào tình trạng "ngủ đông", Chính phủ đã
ban hành các chính sách hỗ trợ, cốt để "giảm đau" cho doanh nghiệp cũng như cho toàn bộ nền kinh tế. Doanh nghiệp phải chuẩn bị những gì để tiếp cận được sự hỗ trợ này?
Gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng
Tại Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà
nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn
giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí...
Trước mắt là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, các tổ chức tín dụng sẽ tiết giảm chi phí để dành khoảng
250.000 tỷ đồng cho khách hàng vay mới với lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5%-1,5%/năm.
Những doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được xem xét cho vay mới từ gói tín dụng này nhằm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có động thái mạnh mẽ trong việc giảm hàng loạt lãi suất điều hành, trong đó lãi suất trần cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng giảm
chỉ còn 5,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm còn 5%/năm và tái chiếu khấu chỉ còn 3,5%/năm.
Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp
Đầu tháng 3, nhận thấy thiệt hại nghiêm trọng mà các doanh nghiệp đang gặp phải, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 897/TCT-QLN với nội dung gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người
nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đối tượng được gia hạn nộp thuế là những đơn vị sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh. Trong đó, thiệt hại được giải
thích là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.
Tương tự như thế, việc gặp dịch bệnh cũng là một lý do chính đáng để doanh nghiệp có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp thuế.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ, trong đó có 4 loại yêu cầu:
1- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư này;
2- Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;
3- Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức
sau: cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;
4- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường
(bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có). Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng
dấu của đơn vị.

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng "ngủ đông" do dịch Covid-19 gây ra, đối với các doanh nghiệp, không chỉ có thuế, bảo hiểm cũng là một gánh nặng lớn.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 9/3/2020 đã ban hành Công văn 797, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 860 hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối
với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, không tính lãi.
Đối tượng được tạm dừng là các doanh nghiệp có ngành nghề vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn
đến có 50% lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bị tạm thời nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.
Thời gian tạm dừng đóng là đến hết tháng 6/2020. Sau đó, nếu dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị thì vẫn được xem xét, giải quyết tạm dừng đóng đến tháng
12/2020.
Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hay kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối
với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.
Kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6/2020), Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đủ các quỹ ốm đau, thai sản,
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.
Theo Công văn 553/BHXH-QLT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục như sau:
1- Doanh nghiệp liên hệ cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất,
kinh doanh.
Hoặc, doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại theo đúng quy định
tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm 2014, các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ- CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày
29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2- Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cho cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận 600a, kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất để được giải
quyết.
Trích nguồn: Hoàng An/Theo Trí thức trẻ

Bộ TT&TT ra mắt trang web hỗ trợ DN Việt trong giai đoạn dịch Covid-19

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) bảo trợ, Cục Tin học hoá đồng hành cùng Vietnam Remote Workforce xây dựng danh sách các phần mềm và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
Việt giai đoạn dịch COVID-19 tại địa chỉ https://ict.mic.gov.vn.
Chương trình giúp các doanh nghiệp vừa tuân theo tiêu chí #stayhome để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng, vừa giữ được kết nối với thành viên khi làm việc từ xa. Các doanh nghiệp tìm hiểu
thông tin về các gói ưu đãi và đăng ký nhận tại https://ict.mic.gov.vn/.
Chương trình ưu đãi áp dụng cho các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Việt Nam, mã số thuế còn hoạt động bình thường. Đây là hoạt động thiết thực hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam
vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19.
Trích nguồn: GP/ Theo VGP

Bộ Tài chính ban hành Ðề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam

Ảnh minh họa – nguồn Internet

Bộ Tài chính vừa có Quyết định 345/QÐ-BTC ngày 16/03/2020 phê duyệt Ðề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam, với mục tiêu và lộ trình áp dụng như sau:
Mục tiêu tổng quát của Ðề án là:
· Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán, tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp cũng như việc quản lý, giám sát của cơ quan chức
năng Nhà nước trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước;
· Góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường kinh doanh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư,
góp phần thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.
Về lộ trình áp dụng ðối với IFRS:
Giai đoạn chuẩn bị (2020 – 2021): Ðến trước tháng 12/2020 hoàn thành bản dịch IFRS sang tiếng Việt. Ðến trước tháng 3/2021 ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm
pháp luật phù hợp với công bố bản dịch. Ðến trước 15/11/2021, ban hành văn bản qui phạm pháp luật về cách thức áp dụng IFRS và một số cơ chế tài chính liên quan đến áp dụng IFRS. Trong giai
đoạn này, đồng thời thực hiện đào tạo nhân lực và triển khai cho các doanh nghiệp.
- Giai đoạn 1, áp dụng tự nguyện (2022 – 2025): Áp dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ nguồn lực, bao gồm các doanh nghiệp lập báo cáo tài chính hợp nhất là công ty mẹ của tập đoàn
kinh tế Nhà nước qui mô lớn hoặc có khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế, công ty mẹ niêm yết, công ty đại chúng qui mô lớn chưa niêm yết... doanh nghiệp lập báo cáo tài
chính riêng là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài.
- Giai đoạn 2, áp dụng bắt buộc (sau năm 2025):
(1) Ðối với Báo cáo tài chính hợp nhất:
- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp và tình hình thực tế, quy định phương án, thời điểm
bắt buộc áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho từng nhóm doanh nghiệp thuộc các đối tượng cụ thể như sau:
+ Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước;
+ Công ty mẹ là công ty niêm yết;
+ Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết;
+ Công ty mẹ quy mô khác.
- Các công ty mẹ khác không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng nêu trên có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp
nhất.
(2) Ðối với báo cáo tài chính riêng:
- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện áp dụng IFRS của giai đoạn 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của các doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và tình hình thực tế, quy định
phương án, thời điểm áp dụng bắt buộc hoặc áp dụng tự nguyện IFRS để lập báo cáo tài chính riêng cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi.
Ðối với phương án xây dựng, ban hành và áp dụng VFRS:
Giai đoạn chuẩn bị (2020 – 2024). Giai đoạn triển khai áp dụng (từ năm 2025) áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam, trừ đối tượng áp
dụng IFRS, doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát lại VFRS, cập nhật những thay đổi của IFRS để đảm bảo VFRS phù hợp ở mức độ cao
nhất với thông lệ quốc tế.
Trích nguồn: VACPA

Tin Quốc tế
Các hãng kiểm toán ứng phó với bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Sự bùng phát của dịch Covid-19 trong tuần qua tại Hoa Kỳ đã tác động mạnh mẽ lên ngành nghề kiểm toán, kế toán nước này. Các kiểm toán viên tại Hoa Kỳ đang thực hiện những bước
cần thiết để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục công việc với các khách hàng giữa bối cảnh thiếu thốn chuỗi cung ứng và nhân sự do tác động của dịch.
Cho tới nay, những xáo trộn của thị trường kiểm toán nhìn chung chưa tác động nhiều đến tiến độ của các công tác kiểm toán tại Hoa Kỳ, song các hãng kiểm toán này đều đang trông chờ một sự
thay đổi về quy trình kiểm toán vì các hệ thống hoặc nhân sự có thể sẽ không có sẵn trong thời gian tới. Các công ty kiểm toán tại Hoa Kỳ trước đó đã gấp rút gói ghém sổ sách để kịp cho việc nộp
các báo cáo kiểm toán năm vào tháng 02/2020, trước khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát rộng rãi và các biện pháp kiểm dịch, cách ly có thể được áp dụng.
Không chỉ ở Hoa Kỳ, các cơ quan, văn phòng kiểm toán tại các quốc gia khác hiện cũng đang xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp và yêu cầu nhân viên hạn chế di chuyển trong thời gian này như
một biện pháp tự phòng vệ. Tuần trước, một nhân viên của Hãng kiểm toán Deloitte tại Anh phải nhập viện do dương tính với Covid-19. Hãng này đã tạm thời ðóng cửa các văn phòng tại Thủ đô
London để phục vụ công tác khử trùng toàn bộ.
Còn tại Trung Quốc, sự bùng phát mạnh mẽ của Covid-19 đã khiến mọi công tác kiểm toán nội bộ và các cuộc họp chủ chốt trong ngành đều bị trì hoãn. Ðiều này dẫn tới việc nhiều công ty tại Trung
Quốc chậm trễ trong việc nộp các báo cáo kiểm toán thường niên.
Nhằm ứng phó với những diễn tiến khó lường của Covid-19, nhiều hãng kiểm toán danh tiếng ðã xây dựng những kế hoạch, chỉ dẫn nội bộ. PwC, EY và KPMG đều ra những quy định hạn chế đi lại
tới các nước đang chịu ảnh hưởng của dịch.
Các hãng kiểm toán này cũng khuyến khích nhân viên tăng cường họp nhóm qua các thiết bị thông minh và các công cụ làm việc từ xa nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Song song với đó, ban lãnh
đạo các công ty kiểm toán cũng làm việc với các khách hàng, đối tượng được kiểm toán và các nhà làm luật để đảm bảo tính thống nhất của công tác kiểm toán và báo cáo tài chính trong bối cảnh
thay ðổi nhanh chóng của tình hình dịch bệnh và điều kiện thị trường của ngành nghề.
(Theo Bloomberg và Wall Street Journal)
(Báo Kiểm toán số 11/2020)

Tham khảo
Những điều NÊN - KHÔNG NÊN làm để chống COVID-19, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế khuyến cáo
4. Hạn chế tiếp xúc nơi đông người nhưng không có nghĩa là không ra ngoài trời.
Mỗi ngày cần cho trẻ ra ngoài ít nhất 20 - 30 phút. Cho trẻ đeo khẩu trang, đi bộ, đi dạo, chơi ở chỗ vắng
người, có ánh nắng tự nhiên càng tốt.
5. Vệ sinh các bề mặt: như máy tính, đồng hồ, điện thoại, bàn bếp, chìa khóa… ít nhất một lần bằng các
dung dịch sát khuẩn thông thường.
6. Theo dõi cổng thông tin của chính phủ, trang web Bộ Y tế, truyền thông chính thống
Hiện nay đang là giai đoạn nhạy cảm, nếu xem những trang fake new rất dễ bị cuốn theo thông tin đó.
Hoang mang, lo lắng sẽ làm quyết định mình không chính xác.
7. Dự phòng thuốc hạ sốt, nhiệt kế, oresol, lọ sát khuẩn trong nhà
- Mỗi người chỉ cần vài chiếc khẩu trang vải.
- Không nên mua quá nhiều thực phẩm.
8. Giai đoạn này, gia đình nào có người thân về nước xin tự giác, tuân thủ khai báo đầy đủ
Ðừng vì thương con mà che giấu vì bệnh quá nguy hiểm. Bất cứ nước nào đi về cũng nên tự giác cách ly
14 ngày. Với dịch bệnh, tự giác của mỗi cá nhân là điều rất quan trọng.
9. Nhận diện dấu hiệu
COVID-19 có đặc điểm là ho khan, đau họng, cổ rất nhiều, sốt cao; đau tức vùng ngực, khó thở.
Hãy chủ động tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân ở ngay tại nhà trong mùa dịch
COVID-19 bằng những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp khi liên tiếp có những
ca nhiễm mới thì việc chủ động cập nhật các thông tin phòng bệnh từ Bộ Y tế là điều
hết sức cần thiết.
Ðặc biệt, Bộ Y tế đã kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra một số khuyến
cáo giúp phòng ngừa bệnh như sau.
*Những việc NÊN làm:
1. Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn cho cả nhà
- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sát khuẩn (ít nhất 20 giây).
- Ðeo khẩu trang khi ra ngoài.
- Uống nhiều nước.
- Vệ sinh răng miệng thường xuyên.
2. Nâng cao sức đề kháng
Sức đề kháng yếu rất dễ lây nhiễm nên để nâng cao sức đề kháng, mỗi cá nhân cần:
- Tập thể dục, ngủ đủ giấc.
- Sử dụng thực phẩm hỗ trợ như men sinh học, thực phẩm kháng khuẩn như gừng,
tỏi, mật ong…
3. Giữ tâm thái bình tĩnh
Hoang mang, lo lắng kèm theo bực dọc, giận dữ dễ dẫn tới stress. Ðiều này sẽ làm
cho sức đề kháng bị giảm. Hãy giữ tâm thái bình tĩnh trước mọi chuyện.

*Những việc KHÔNG NÊN làm:
1. Không nên tụ tập đông người
Hiện nay, việc ùn ùn ra chợ, đi siêu thị hay đến những nơi đông đúc, chen lấn mua sắm càng làm rủi ro
tăng cao. Mọi người cũng nên hạn chế tập trung đông, có thể hủy những cuộc hẹn không cần thiết, hoãn
du lịch…
2. Không nên chia sẻ trạng thái, cảm xúc tiêu cực về bệnh dịch
Việc chia sẻ, bình luận quá nhiều cảm xúc tiêu cực khiến chúng ta dễ nhận lại những cảm xúc tiêu cực.
Ðiều này sẽ làm cho hệ miễn dịch suy giảm rất nhanh. Hãy tập trung chăm sóc sức khỏe của chính bản
thân chúng ta theo lời khuyên của các chuyên gia và Bộ Y tế, giữ tâm thái bình tĩnh, chọn lọc thông tin.
3. Không sử dụng những từ mạnh để post thông tin
Giai đoạn mọi người dễ tổn thương, việc dùng những từ mạnh để post thông tin sẽ càng đẩy rối loạn lên
cao. Cộng đồng rối loạn thì mình cũng không yên ðược. Việc chia sẻ những cảm xúc tích cực, những
thông tin tốt giúp cho mọi người tâm bình an trở lại, góp phần chung tay đẩy lùi dịch.
4. Không nên tích trữ quá nhiều đồ ăn
Chúng ta chen chúc để mua thực phẩm chính là tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Hà Nội có đầy đủ
nguồn cung thực phẩm.
5. Hạn chế di chuyển khỏi nơi mình đang sống
Khi xuất hiện ca mắc COVID mới ở Hà Nội, hiện nhiều người có ý định về quê trốn dịch. Các cơ quan
chức năng đang sát sao việc khoanh vùng những người tiếp xúc với bệnh nhân này. Việc di chuyển đến
nơi khác, vô tình mình đã từng tiếp xúc và đang ủ bệnh mà không biết. Nếu về quê hay di chuyển đến khu
vực khác sẽ càng gây khó khăn hơn, từ đó trở thành nguồn lây bệnh cho nơi đó.
6. Không nên tích trữ khẩu trang
Khẩu trang thời điểm này vẫn đang khan hiếm, mọi người nên tập trung cho tuyến đầu chống dịch là
những người tiếp xúc nhiều như cán bộ, nhân viên y tế, những người làm ga tàu hay phương tiện giao
thông công cộng…
Người dân bình thường mỗi người chỉ cần trang bị cho mình 3 khẩu trang vải tốt và mỗi ngày đi về giặt xà
phòng sát khuẩn, phơi khô dùng so le nhau là được. Việc này không chỉ đỡ tốn kém mà vẫn đảm bảo
phòng dịch.
7. Không nên đi khám trực tiếp
Trong thời điểm hiện nay, nếu tình trạng sức khỏe không quá nghiêm trọng thì mọi người không nên tới
bệnh viện. Vào viện lúc này dễ làm tăng nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là người già và trẻ em. Vạn bất đắc dĩ
có người nhà nằm viện lúc này chỉ chọn người khỏe mạnh. Người dân có thể tư vấn triệu chứng với bác
sĩ qua hình thức online.
8. Tránh đến cơ quan, công ty quá nhiều, tụ tập đông người
Việc này sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan bệnh tật. Với cơ quan có thể làm việc online được thì nên để nhân
viên làm việc online thay vì đến cơ quan, công ty tụ tập đông người.

Trích nguồn: Theo Quỳnh Phương/ Trí thức trẻ

