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- VACPA tổ chức trao tặng sách “Chương trình kiểm toán
mẫu kiểm toán báo cáo tài chính” và một số ấn phẩm
chuyên môn tiêu biểu cho hội viên tổ chức khu vực Miền
Trung
- VACPA tổ chức thành công khóa học “Thực hành kiểm
toán theo Chương trình kiểm toán mẫu” dành cho SV Học
viện Nông nghiệp
Deloitte Việt Nam tổ chức “Ngày nhân ái” năm 2020 với
chủ đề “Hiến máu an toàn – Đẩy lùi Covid”.

Hoạt động của VACPA

VACPA lần đầu tiên tổ chức học cập nhật kiến thức trực tuyến (online) năm 2020

- EY Việt Nam tại hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác, đầu tư
và phát triển”
- PwC Việt Nam được vinh danh là một trong những nơi
làm việc tốt nhất Châu Á
- 7 giải pháp để thị trường chứng khoán "vượt qua sóng
gió, tiếp tục ra khơi"
- Thủ tướng: Đại bàng hay chim sẻ đều cùng bay trên
"cao tốc" EVFTA

Trước những diễn biến phức tạp và bất ngờ của đại dịch Covid 19, đứng trước đòi hỏi cấp thiết nhu cầu học cập nhật kiến
thức (CNKT) của Hội viên, KTV trên cả nước, Ban lãnh đạo Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã kịp thời thực
hiện báo cáo Bộ Tài chính về việc không thể tổ chức cập nhật kiến thức tập trung và đến ngày 28/4/2020, VACPA đã chính
thức được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức các lớp cập nhật kiến thức trực tuyến năm 2020 theo Quyết định số 5211/BTCQLKT.

VACPA GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH
CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT
CHỨNG KHOÁN

Ngay sau khi có quyết định trên, để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho Học viên, VACPA đã thực hiện thí điểm và thử nghiệm
một số lớp học trong nội bộ và phạm vi nhỏ trước khi chính thức thực hiện lớp học trực tuyến số 06AB.2020 vào ngày
7/5/2020 và cho đến ngày 13/8/2020, lớp học số 30AB.2020 đã khép lại một chương trình đào tạo CNKT tính giờ cho năm
2021 khá nhiều khó khăn và nhiều thách thức chưa từng có.
Có thể nói, chủ trương và cách thức thực hiện tổ chức lớp CNKT trực tuyến đã rất kịp thời, hiệu quả và đạt được kết quả đáng
khích lệ. Từ việc khẩn trương đầu tư, nâng cấp và cải tiến hệ thống máy móc và trang thiết bị công nghệ hiện đại (máy tính,
máy quay và đường truyền tốc độ cao…) đến việc thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức, VACPA đã tổ chức thành
công 24 lớp CNKT trực tuyến, với sự tham gia của hàng nghìn lượt người học trên cả nước. Học viên mỗi lớp được chia thành
2 danh sách khu vực TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh để mỗi miền có thể quản lý, điểm danh, theo dõi người học, đảm bảo người
học đúng, học đủ, cũng như coi trọng chất lượng và đúng quy định của Bộ Tài chính. Sau mỗi lớp học, VACPA đã nhận được
nhiều phản hồi, đánh giá tích cực và mong muốn được học, được giảng các lớp CNKT trực tuyến nhiều hơn nữa trong thời
gian tới của Hội viên, KTV và giảng viên.
Một lần nữa, VACPA xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của các giảng viên, các Hội viên, KTV và người quan tâm
khác, đã góp phần mang lại thành công cho chương trình đào tạo trực tuyến của VACPA trong năm 2020 và VACPA sẽ luôn cố
gắng hơn nữa để thực hiện tốt công việc với tôn chỉ "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, UY TÍN CỦA HỘI VIÊN VÀ
VACPA. VACPA HOẠT ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH HỘI VIÊN”

VACPA tổ chức trao tặng sách “Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính”
và một số ấn phẩm chuyên môn tiêu biểu cho hội viên tổ chức khu vực Miền Trung

"Phúc đáp công văn số 3967/UBCK-QLCB ngày
18/06/2020 của Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước) về việc góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Chứng khoán số
54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) (sau đây gọi là
“Dự thảo”), sau khi nghiên cứu các Dự thảo gửi kèm, Hội
Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về cơ bản
nhất trí với nội dung Dự thảo.
Tuy nhiên, để nâng cao độ tin cậy của thông tin trong bản
cáo bạch, VACPA đề nghị Dự thảo cần bổ sung quy định
hướng dẫn Điều 19 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
về việc các thông tin trong bản cáo bạch trong hồ sơ chào
bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức phát hành
(theo yêu cầu tại các điều của Dự thảo (như điều 8, điều
11, điều 17, điều 26, điều 35, điều 53, điều 55 và phụ lục 1
(mẫu số 27 đính kèm Dự thảo)) phải được tổ chức kiểm
toán được chấp thuận cho ý kiến về: (1) thông tin tài chính
tương lai; (2) thông tin tài chính theo quy ước; (3) thông
tin tài chính quá khứ khác.
Nội dung đề xuất cụ thể Quý hội viên vui lòng xem tại
website của VACPA: www.vacpa.org.vn

Nhân dịp tổ chức lớp cập nhật kiến thức tập trung từ 03-08/07/2020 tại Đà Nẵng, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) đã tổ chức trao tặng sách “Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính” (CTKTM-BCTC) bản cập nhật
lần 3 (năm 2019) và một số ấn phẩm chuyên môn tiêu biểu cho hội viên tổ chức khu vực miền Trung.

ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỘI VIÊN VACPA ĐĂNG KÝ
DỰ THI CHỨNG CHỈ CIMA

Bà Hà Thị Ngọc Hà- Phó Chủ tịch VACPA đã trao tặng sách đến đại diện hội viên tổ chức tại khu vực miền Trung đồng thời chia
sẻ CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3 (năm 2019) được thiết kế dựa trên tiêu chí đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống Chuẩn
mực kiểm toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
kế toán, kiểm toán ban hành theo Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý khác
có liên quan. Đồng thời, CTKTM-BCTC đã 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 và các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của một số nước trên thế giới, các tài liệu do các doanh nghiệp kiểm
toán cung cấp.
Ngoài sách “Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính” bản cập nhật lần 3 (năm 2019), VACPA còn trao tặng
các hội viên tổ chức khu vực miền Trung các ấn phẩm chuyên môn khác như: “Hồ sơ kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo quyết
toán dự án hoàn thành”; “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”; “Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc
tế trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa”.
VACPA hy vọng rằng các 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.

VACPA tổ chức thành công khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán
mẫu” dành cho SV Học viện Nông nghiệp

Hãy chuẩn bị cho tương lai với chứng chỉ chuyên nghiệp
CIMA® 2019, trang bị cho bạn kỹ năng số, quản lý và
chiến lược mà bạn cần cho sự nghiệp tài chính hiện nay.
Bạn sẽ không phải làm 15 bài thi, và chỉ phải làm một bài
Case Study (Nghiên cứu trường hợp/ tình huống) để trở
thành hội viên chính thức của CIMA – và tham gia vào
cộng đồng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ưu tú toàn
cầu. Thực hiện chương trình hợp tác giữa Hội Kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Kế toán Quản
trị công chứng Anh Quốc (CIMA) để tạo điều kiện cho
KTV là Hội viên của VACPA muốn dự thi lấy chứng chỉ
CIMA. Chúng tôi đã thiết kế chương trình GPAP để giúp
bạn nhanh chóng có được chứng chỉ chuyên nghiệp
CIMA với chương trình như sau:
Đối tượng ưu đãi:
Thời gian đăng ký:
Thời gian ôn thi:
Thời gian dự thi:

Hội viên VACPA
Trước 31/10/2020
Tháng 10 – 11/2020
Dự kiến tháng 11/2020

Liên hệ đăng ký: CIMA Đông Nam Á
Email: Em.SeAsia@aicpa-cima.com
Vietnam.Application@aicpa-cima.com
Quý Hội viên quan tâm đến nội dung chi tiết chương trình
xin vui lòng xem tại website của VACPA:
www.vacpa.org.vn
Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với Khoa Kế toán của trường Học viện Nông nghiệp, 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 từ ngày 15, 17, 22, 24 , 25 tháng 6 năm 2020 cho gần 30 sinh viên năm thứ 3 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 và đặc biệt là uy tín, tin tưởng vào chất lượng đào tạo từ các giảng viên và lãnh
đạo nhiều trường Đại học và doanh nghiệp 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. Tham gia giảng dạy trực tiếp là các cán bộ chuyên môn của VACPA đã thực tế hành nghề kiểm toán nhiều năm từ công ty
kiểm toán. Mỗi lớp đều có giảng viên chính và trợ giảng thường xuyên hỗ trợ, trả lời hướng dẫn cho các học viên. Các học
viên được trực tiếp sử dụng bộ hồ sơ kiểm toán thực tế của công ty kiểm toán và tài liệu, chứng từ, sổ kế toán thực tế của đơn
vị được kiểm toán. Từ đó giúp học viên trực tiếp thực hành kiểm toán, tiếp cận nhanh, biết cách trình bày giấy tờ làm việc,
kiểm tra chi tiết, phân tích số liệu của các phần hành cơ bản như kiểm toán tiền; tài sản cố định; chi phí bán hàng, quản lý
doanh nghiệp; các khoản phải thu,… cũng như nắm được các yêu cầu cơ bản về xác định mức trọng yếu, lấy mẫu kiểm toán,
tìm hiểu kiểm soát nội bộ và thực hiện thử nghiệm kiểm soát… Mỗi phần hành, ngoài phần lớn thời gian dành cho thực hành,
các học viên còn được trao đổi và tiếp thu các kiến thức chuyên sâu về pháp luật kế toán hiện hành và kinh nghiệm nghề
nghiệp từ những giảng viên đã thực tế làm việc lâu năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Ngày 25/6/2020, lớp học đã kết thúc bằng một khóa Job tour tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Hà Nội.
Tại công ty, các em học viên đã được nghe những chia sẻ về hoạt động của VACPA, các định hướng nghề nghiệp kế toán,
kiểm toán và các thông tin, điều kiện tuyển dụng của công ty kiểm toán. Sau chương trình Job tour, các học viên đã đánh giá
cao và có ý kiến phản hồi tốt về chương trình học và chương trình Job tour.

Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục mở các khóa đào tạo thực hành cho trợ lý kiểm toán và sinh viên năm thứ 3, thứ 4
chuyên ngành kế toán, kiểm toán với phần nội dung chương trình, mức học phí sẽ được hai bên thỏa thuận linh hoạt để phù
hợp với đặc trưng, tính chất riêng của từng trường Đại học, từng đơn vị. VACPA tin tưởng rằng các lớp học thực hành cho các
trợ lý, các sinh viên sẽ cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để hỗ trợ quá trình công tác của các bạn tại doanh nghiệp
kiểm toán cũng như quá trình ứng tuyển vào các công ty kiểm toán nói riêng và sự phát triển của các doanh nghiệp kiểm toán,
ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam nói chung.

Trích nguồn: VACPA

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Hội viên VACPA

Deloitte Việt Nam tổ chức “Ngày nhân ái” năm 2020 với chủ đề “Hiến máu an toàn – Đẩy lùi Covid”.

Ngày 22/08/2020, Deloitte Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung Ương tổ chức “Ngày nhân ái” năm 2020 với chủ đề “Hiến máu an toàn – Đẩy lùi Covid”.
Ngày nhân ái của Deloitte năm nay không chỉ là hoạt động nhân đạo vì cộng đồng, mà còn là mũi tên bạc củng cố lá chắn phòng ngự cho sức khỏe của toàn xã hội, bổ sung nguồn dự trữ máu trong
bối cảnh làn sóng thứ hai của Covid-19.
Chỉ trong một buổi sáng, 243 người hiến máu thành công tương đương với 324 đơn vị máu đã được hiến tặng. Đây là sự ghi nhận cho sự tham gia nhiệt tình của các đối tác Deloitte, bao gồm đại
diện ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội, Tập đoàn Alphanam, Eurowindow
Holdings, Tập đoàn FLC, Bamboo Airways cùng toàn thể nhân viên và người thân, cùng các khách hàng trong nước của Deloitte Việt Nam.
Trích nguồn: Deloitte Việt Nam

EY Việt Nam tại hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác, đầu tư và phát triển”
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi thông tin và
xúc tiến đầu tư tại thành phố Hà Nội tại hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác, đầu tư và phát triển. Hội nghị có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhiều lãnh đạo bộ, ngành trung
ương và chính quyền thành phố Hà Nội cùng hơn 1.200 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Cụ thể, biên bản ghi nhớ khẳng định EY Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội dự kiến sẽ phối hợp trao đổi thông tin về xu hướng đầu tư quốc tế, chính sách và môi trường đầu tư tại địa phương
cũng như về các đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI trên địa bàn thành phố để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Hai bên cũng thống nhất sẽ hợp tác để
xúc tiến và thu hút đầu tư vào thành phố Hà Nội đến năm 2021.
“Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung là một mảnh đất sôi động và tươi trẻ, và là một thị trường, một nền kinh tế hứa hẹn cho các nhà đầu tư.” Ông Jim Hunter - Phó Tổng Giám
đốc Quản lý về Báo cáo và Tuân thủ, EY Toàn cầu nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự cũng đã lắng nghe thông điệp của Bà Nobuko Kobayashi - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc quản lý, EY-Parthenon, chia sẻ những giải pháp để Hà Nội nói riêng và Việt
Nam nói chung có thể thu hút đầu tư từ Nhật Bản trong bối cảnh ảnh hưởng của COVID-19.
Hội nghị là sự kiện xúc tiến đầu tư được tổ chức thường niên nhằm quảng bá môi trường đầu tư của Hà Nội và thu hút các nhà đầu tư đến địa phương. Năm nay thành phố Hà Nội đã cùng các nhà
đầu tư ký kết 38 Biên bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28,6 tỷ USD.
Trích nguồn: EY Việt Nam

PwC Việt Nam được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất Châu Á
PwC Việt Nam được công nhận là một trong những Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á bởi HR Asia, tạp chí Nhân sự hàng đầu khu vực.
Giải thưởng “Best Companies to Work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á” được Tạp chí HR Asia thực hiện đánh giá chọn ra những công ty đạt tiêu chuẩn tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trên
khắp châu Á trong đó có Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Thông qua các vòng gồm khảo sát và đánh giá chuyên sâu, giải
thưởng vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng và đề cao thúc đẩy gắn kết nhân viên trong doanh nghiệp. Năm nay tại Việt Nam, giải thưởng được trao cho hơn 60
doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, ông Quách Thành Châu, Phó Tổng Giám đốc PwC Việt Nam chia sẻ “Đây là sự ghi nhận dành cho tất cả nhân viên PwC Việt Nam, bởi đóng góp của mỗi cá nhân đều góp phần tạo nên
những sáng kiến và chiến lược về con người mà PwC Việt Nam đang theo đuổi. Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất và là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển của công ty.”
Với phương châm lấy con người làm trung tâm, PwC Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình và chương trình phúc lợi toàn diện cho nhân viên. Trong đó, Flex+ là một trong những chương trình nổi
bật bao gồm các chính sách làm việc linh hoạt, bổ sung thêm ngày nghỉ cho một số dịp lễ, bổ sung thêm chế độ nghỉ chăm sóc thai sản cho lao động nam. Những chính sách này tạo điều kiện cho
nhân viên chủ động tìm các phương thức làm việc phù hợp, từ đó cân bằng giữa công việc, cuộc sống và phát triển bản thân. Cùng với đó, PwC Việt Nam không ngừng khuyến khích nhân viên xây
dựng văn hóa học hỏi và phát triển thông qua các nền tảng kỹ thuật số tiên tiến nhất.
Trích nguồn: PwC Việt Nam

Tin trong nước

7 giải pháp để thị trường chứng khoán "vượt qua sóng gió, tiếp tục ra khơi"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và HOSE.

Cách đây đúng 20 năm, ngày 20/7/2000, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức ra đời. Trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành, thị trường chứng khoán Việt Nam từ quy mô rất nhỏ, sơ
khai đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng, chiều sâu và trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.
Hai thập kỷ vươn mình của thị trường chứng khoán Việt Nam
Hai mươi năm qua đã minh chứng một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để phát triển, vươn lên mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, tổng số vốn huy động qua thị trường chứng khoán Việt Nam đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tương đương 14% tổng mức đầu tư toàn xã hội, đóng góp quan trọng chia sẻ
nhiệm vụ huy động vốn cùng hệ thống tín dụng ngân hàng, giúp nền kinh tế duy trì tốc độ tăng tổng mức vốn đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là “bệ phóng” cho nhiều doanh nghiệp (DN)
trong huy động nguồn lực để phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế và từng bước mang tầm vóc khu vực, quốc tế.
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong trạng thái bình thường mới với những thời cơ thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19 gây nên suy thoái kinh tế toàn cầu nặng nề nhất từ sau đại suy thoái 1929-1933. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với thị trường chứng khoán sau 20 năm hoạt động là cần có sự phát
triển đột phá cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, chia sẻ nhiệm vụ huy động vốn với hệ thống tín dụng ngân hàng, góp phần phát triển hệ
thống DN hiệu quả hơn nữa, bền vững hơn nữa.
Ngành Chứng khoán cần có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam sớm nâng hạng thành thị trường mới nổi, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao mang tầm vóc
khu vực, toàn cầu, qua đó góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại phát triển thịnh vượng trong 15-20 năm tới và tầm nhìn tới năm 2045.
7 nhiệm vụ trọng tâm
Để thực hiện mục tiêu định hướng phát triển nêu trên, tại Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bộ, ngành địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp sau:
Một là, cần có tư duy đột phá và hành động quyết liệt trong việc sớm hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho việc phát triển đồng bộ thị trường tài chính-tiền tệ nói chung và thị trường chứng
khoán nói riêng. Trong đó, ngay trong năm nay, phải ban hành đồng bộ hệ thống nghị định và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán, Luật DN và Luật Đầu tư; nghiên cứu sửa đổi các văn bản
pháp luật liên quan khác trong thời gian tới…, qua đó tạo dựng được môi trường kinh doanh thuận lợi và cơ hội công bằng, bình đẳng cho DN, nhà đầu tư.
Hai là, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm sự phát triển nhịp nhàng, đồng bộ các thị trường, trong đó có thị trường chứng
khoán, thị trường tiền tệ và thị trường bảo hiểm; hướng tới cơ cấu các thị trường hoàn chỉnh để phát huy sức mạnh tổng hợp trong huy động các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần ổn
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Ba là, thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển nhanh quy mô chất lượng của thị trường, trong đó đẩy nhanh cổ phẩn hoá DNNN gắn với niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán, thúc đẩy
các DN tư nhân niêm yết trên thị trường, tăng cường công khai, minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư áp dụng các chuẩn mực quốc tế về thị trường, dịch vụ tài chính, kế toán kiểm toán và các thông lệ tốt
nhất về quản trị DN.
Bốn là, sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức thị trường chứng khoán bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho phát triển thị trường ổn định, an toàn, bền vững, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức hệ thống
giao dịch phù hợp, hiệu quả đối với cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm khác, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, DN và các nhà đầu tư.
Năm là, tăng cường năng lực và tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ
thể tham gia thị trường. Củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các bộ, ngành, cơ quan chức năng; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, kịp
thời có đối sách, giải pháp phù hợp với những biến động bất thường trên thị trường quốc tế, trong nước; bảo đảm an ninh, an toàn cho DN, nhà đầu tư, thị trường chứng khoán nói riêng và thị
trường tài chính, tiền tệ nói chung.
Sáu là, tập trung đổi mới một cách căn bản hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ hiệu quả hệ thống giao dịch, thanh toán, giám
sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của các dịch vụ tài chính, chứng khoán; sớm nghiên cứu, triển khai thực hiện số hóa tài sản giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Bảy là, chủ động hội nhập với thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán khu vực quốc tế; bảo đảm tiệm cận với các thông lệ và chuẩn mực tốt nhất. Phấn đấu sớm nâng hạng từ thị trường cận biên
lên thị trường mới nổi; đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thành điểm đến an toàn, tin cậy, hiệu quả của các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà đầu tư lớn trong khu vực, toàn cầu; góp phần từng
bước phát triển các trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, quốc tế ở nước ta.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng, với sức trẻ tuổi 20 với những kinh nghiệm, thành quả quý giá đã tích lũy trong nhiều năm, ngành chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt
Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại, có đủ điều kiện và sẵn sàng vượt qua sóng gió để tiếp tục ra khơi, chinh phục biển lớn.

Trích nguồn: Tuấn Phùng - Tạp chí điện tử Tài chính

Thủ tướng: Đại bàng hay chim sẻ đều cùng bay trên "cao tốc" EVFTA

Tại Hội nghị trực tuyến "Triển khai kế hoạch thực thi EVFTA" vào sáng 6/8/2020, Thủ tướng nhấn mạnh: "Cơ hội đã có, đường cao tốc đã mở, để vượt qua thách thức suy giảm kinh tế
hiện nay, chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa".
Tại hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết muốn chuẩn bị tốt cho "bữa tiệc" hội nhập EVFTA hay CPTPP thì "chúng ta cần gia cố chiếc kiềng 3
chân trong bếp lửa của mình là thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực".
Chủ tịch Vũ Tiến Lộc chỉ ra rằng "chơi với người khổng lồ” sẽ có nhiều cơ hội trong việc phát triển bền vững là giấy thông hành cho DN vào thị trường EU.
"Số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ hai bên làm ăn, buôn bán với nhau chính là thước đo việc thực hiện EVFTA. Tuyến cao tốc EVFTA mở ra giữa Việt Nam và EU không chỉ cho xe siêu
trường, siêu trọng mà còn cho cả các xe tải nhỏ của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ", ông Lộc cho biết.
Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng Hiệp định này sẽ như một tuyến đường cao tốc quy mô lớn nối giữa EU và Việt Nam. “Xe tải hay xe khách, đại bàng hay chim sẻ sẽ cùng đi,
cùng bay trên cao tốc ấy”.

Thủ tướng nêu rõ, trong việc thực thi kế hoạch EVFTA, chủ trương 1, biện pháp thực hiện phải 10, đặc biệt cần phải thường xuyên rà soát, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.
Các bộ trưởng, chủ tịch UBND của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước phải chỉ đạo triển khai thực thi hiệu quả EVFTA. Đồng thời cần tăng cường phối hợp, tránh tình trạng “quyền anh, quyền tôi”, đặt
lợi ích quốc gia lên cao nhất.
Thủ tướng nói thêm: "Bộ Công Thương phải là 'nhạc trưởng', cơ quan đầu mối điều phối các nỗ lực thực thi EVFTA. Các doanh nghiệp cũng cần hợp tác, học hỏi kinh nghiệm bởi 'một cây làm
chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao'. Chúng ta đã nói rất nhiều về câu chuyện muốn đi nhanh thì đi một mình mà muốn đi xa là hãy cùng nhau đi".
Tư duy về tập trung tối đa hóa lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi khi tham gia EVFTA. Bởi chúng ta cần đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững SDG 2030 của Liên Hợp Quốc,
đảm bảo tuân thủ luật chơi của toàn cầu.
Cuối cùng, Thủ tướng kết luận các doanh nghiệp cần nỗ lực sáng tạo, nắm bắt cơ hội để luôn 'chắc tay lái', thành công trên cung đường cao tốc EVFTA.

Trích nguồn: Q.L
Theo Nhịp sống kinh tế

Tin Quốc tế

Malaysia: Bất ổn tài chính tại Hãng hàng không AirAsia
Vừa qua, Hãng kiểm toán EY đã công bố một báo cáo, trong đó chỉ ra những vấn đề tài chính nghiêm trọng tại AirAsia - hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Nếu
không được xử lý kịp thời, những vấn đề này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính tại Hãng.
Báo cáo kiểm toán của EY tập trung xem xét kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Hãng hàng không AirAsia trong năm 2019, được công bố vào ngày 07/7/2020. Theo đó, trong 3
tháng đầu năm 2020, AirAsia đã báo cáo khoản lỗ 803,3 triệu Ringgit Malaysia (RM), tương đương 188 triệu USD. Đây là khoản lỗ lớn nhất kể từ khi Hãng được niêm yết trên Sở giao dịch Bursa
Malaysia Berhad vào tháng 11/2004. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019, Hãng này đã lỗ ròng tới 283 triệu RM. Hiện tại, các khoản nợ của Hãng đã vượt quá số tài sản AirAsia đang
có gồm 1,8 tỷ RM (430 triệu USD).

Bên cạnh đó, Báo cáo đã đánh giá những nỗ lực của Hãng sau thời gian tạm ngưng hoạt động vì đại dịch Covid-19. Hãng kiểm toán EY cho biết, đầu năm 2020, nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là
ngành hàng không phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, do đại dịch Covid-19 gây ra. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính khó khăn
của AirAsia. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của AirAsia đã có nhiều chuyển biến tích cực, doanh thu bắt đầu tăng. Ban Lãnh đạo AirAsia cũng đang nỗ lực tìm hướng đi đúng đắn
nhằm giải quyết bài toán tài chính cho Hãng.
Giám đốc Điều hành AirAsia Tony Fernandes cho biết: “Đây là thách thức lớn nhất mà chúng tôi đang phải đối mặt kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2001. Mỗi cuộc khủng hoảng là một thử
thách cần phải vượt qua, do đó, chúng tôi đang cố gắng tái cấu trúc Hãng thành một tập đoàn gọn gàng và hoạt động chặt chẽ, hiệu quả hơn”.
Theo AirAsia, ngày 06/7, Ban Lãnh đạo Hãng hàng không đã có một loạt các cuộc thảo luận với nhiều cơ quan, DN, tổ chức tài chính để bàn thảo về việc cho phép các bên thứ ba hợp tác, đầu tư
vào một số hoạt động cụ thể của AirAsia. Hãng cũng đang xem xét một số đề xuất để bổ sung nguồn vốn hoạt động, đồng thời tiến hành thủ tục vay tiền tại các ngân hàng để tăng cường vốn.
Hiện, Báo cáo kiểm toán chi tiết của EY đã được công bố trên trang web của Hãng hàng không AirAsia.
Trích nguồn: Theo travelweekly.co.uk (Báo Kiểm toán số 29/2020)

Tham khảo

Tác động của Covid-19 tới Kiểm toán và các Dịch vụ đảm bảo-Thách thức và cân nhắc
5. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ tài chính
6. Giả định hoạt động liên tục
7. Những điều chỉnh đối với ý kiến kiểm toán được phản ánh trong báo cáo kiểm toán
8. Đoạn “Các vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán
Báo cáo cũng ghi nhận ngành nghề Kiểm toán đã có những bước chuyển đổi tích cực ứng dụng kỹ thuật
số trước khủng hoảng Covid-19, do vậy đã thích ứng được hoàn cảnh hạn chế các cuộc gặp mặt, trao
đổi trực tiếp cũng như kiểm tra tài liệu, sổ sách tại đơn vị được kiểm toán,… do ảnh hưởng của dịch
bệnh.
Đồng thời, báo cáo cũng tập hợp các phản hồi từ các cơ quan quản lý và xây dựng chuẩn mực Kế toán
và Kiểm toán, bao gồm Hội đồng chuẩn mực Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) về các
hướng dẫn áp dụng các chuẩn mực kiểm toán cụ thể trong điều kiện khủng hoảng Covid-19.
Các nội dung nổi bật nhất của báo cáo bao gồm:

Theo báo cáo tháng 6/2020 của ACCA toàn cầu, giả định hoạt động liên tục,
bằng chứng kiểm toán và các ước tính kế toán nằm trong số những nội dung
chủ chốt các kiểm toán viên trên toàn cầu cần cân nhắc trong khủng hoảng
COVID-19
Dựa trên những kinh nghiệm thực tế của các hội viên Diễn đàn ACCA toàn cầu về
Kiểm toán và các Dịch vụ đảm bảo, tháng 6/2020 ACCA toàn cầu công bố báo cáo
“Tác động của Covid-19 tới Kiểm toán và các Dịch vụ đảm bảo-Thách thức và cân
nhắc” đưa ra một số nội dung kiểm toán viên cần lưu ý đặc biệt trong thời kỳ khó khăn
dịch bệnh hiện nay.
Báo cáo này dành cho những hãng kiểm toán đang thực hiện kiểm toán cho các đơn
vị có năm tài chính kết thúc từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020, đồng thời cũng hữu
ích cho các đơn vị có năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2019 và những đơn vị
được cơ quan quản lý nhà nước gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán.
Báo cáo chỉ ra 8 nội dung kiểm toán viên cần xác định xem công việc của họ đã hoặc
sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi Covid-19 dưới đây:
1. Xác định và ước tính mức độ rủi ro đối với các sai sót trọng yếu
2. Xử lý của Kiểm toán viên đối với các rủi ro đã được đánh giá
3. Bằng chứng kiểm toán
4. Kiểm toán các ước tính kế toán

· ISA 315 (Đã sửa đổi), Xác định và ước tính mức độ rủi ro đối với các sai sót trọng yếu thông qua hiểu
biết về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh: đối với các cuộc kiểm toán thực hiện cho kỳ kết thúc sau
ngày 31/12/2019, tác động của Covid-19 yêu cầu kiểm toán viên cần xem xét lại đánh giá về rủi ro và
biện pháp giảm thiểu các rủi ro đã thực hiện trước đó. Đồng thời, đại dịch “kích hoạt” đánh giá thường
xuyên về suy giảm giá trị tài sản cũng như yêu cầu tính hoài nghi nghề nghiệp cao hơn.

· ISA 330, Thủ tục kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro: Trong điều kiện Covid-19, Kiểm toán viên cần xem
xét việc thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro trước đó có phù hợp hay
không, có cần điều chỉnh không.
· ISA 500, Bằng chứng Kiểm toán:Trong điều kiện không thể thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ
và hợp lý về tính tồn tại và điều kiện hàng tồn kho bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, Kiểm toán viên cần
cân nhắc ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán.
· ISA 540 (Đã sửa đổi), Kiểm toán các ước tính kế toán và các thuyết minh có liên quan: Các vấn đề
không chắc chắn do dịch bệnh là thách thức của cả Ban giám đốc và Kiểm toán viên, Kiểm toán viên cần
giữ thái độ hoài nghi nghề nghiệp khi đánh giá các xét đoán của Ban giám đốc.
· ISA 560, Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ tài chính: Sự bùng phát của Covid-19 được
hầu hết các đơn vị có năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2019 đánh giá là sự kiện không điều chỉnh trên
Bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, đối với thời điểm báo cáo là tháng 1 hay tháng 2 thì không chắc chắn
nên để là sự kiện điều chỉnh hay không điều chỉnh.
· ISA 570 (Đã sửa đổi), Giả định hoạt động liên tục: Giả định hoạt động liên tục được đánh giá là thách
thức lớn nhất đối với Ban giám đốc đơn vị và Kiểm toán viên do các vấn đề không chắc chắn do Covid19. Ban giám đốc có trách nhiệm cân nhắc việc áp dụng giả định hoạt động liên tục để hạch toán có phù

hợp không. Kiểm toán viên có trách nhiệm thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp để kết luận Ban giám đốc sử dụng giả định hoạt động liên tục để lập Báo cáo tài chính có phù hợp
hay không.
· ISA 705 (Đã sửa đổi), Những điều chỉnh đối với ý kiến kiểm toán được phản ánh trong báo cáo kiểm toán: Các vấn đề không chắc chắn do dịch bệnh gây ra là những thách thức cản trở Kiểm toán
viên trong việc thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp, dẫn đến ý kiến kiểm toán thay đổi.
· ISA 706 (Đã sửa đổi), Đoạn “Các vấn đề cần được nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong Báo cáo Kiểm toán: Các vấn đề không chắc chắn có thể dẫn đến việc Kiểm toán viên đưa ra Báo cáo kiểm
toán với đoạn “Các vấn đề cần được nhấn mạnh” hoặc “Các vấn đề khác” nhằm mục đích chỉ rõ cho người sử dụng về các tác động của Covid-19.
Báo cáo đầy đủ có chi tiết các nội dung trên đây, bao gồm hướng dẫn và các đường link nguồn tài nguyên hỗ trợ bổ ích. Mặc dù báo cáo dành cho tất cả Kiểm toán viên, có thể các hãng kiểm toán
vừa và nhỏ sẽ quan tâm nhiều hơn vì họ ít nguồn tài nguyên hỗ trợ sâu như các hãng kiểm toán lớn.
Tải báo cáo đầy đủ tại đây https://www.accaglobal.com/gb/en/cam/coronavirus/audit-covid19.html
Trích nguồn: ACCA

