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BAN THƯỜNG TRỰC, BAN CHẤP HÀNH VACPA HỌP TRỰC TUYẾN 
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 4 NHIỆM KỲ V

   Trong 02 ngày 14 - 15/7/2021, Ban Thường trực và Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã
họp trực tuyến phiên toàn thể lần thứ 04 - nhiệm kỳ V 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 24 Ủy viên Ban Chấp hành và Trưởng Ban Kiểm tra của
VACPA.
   Tại phiên họp, Ban Thường trực (BTT) và 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 (đã được soát xét) của Hội và Báo cáo của Ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời thông
qua Kế hoạch hoạt động VACPA 6 tháng cuối năm 2021, thống nhất Phương án điều chỉnh Dự toán tài chính năm 2021 cùng các giải
pháp khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ hoạt động của VACPA
cả năm 2021. Các ủy viên BTT và BCH đánh giá cao các nỗ lực của toàn thể Hội viên và của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn
phòng VACPA hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm
trọng đến đời sống và kinh tế - xã hội cả nước, đặc biệt là tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đồng thời, Ban TT và BCH
VACPA cũng đánh giá rất cao Báo cáo của Ban Kiểm tra, qua đó giúp VACPA nhìn nhận lại, có các biện pháp khắc phục các tồn tại
để triển khai thực hiện hiệu quả hơn các chương trình hoạt động Hội trong thời gian tới.
   Liên quan đến những khó khăn, thách thức phát sinh từ diễn biến xấu của dịch bệnh Covid-19 tác động đến hoạt động nghề nghiệp
của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong bối cảnh hiện nay, Hội nghị BTT và BCH đã tập trung thảo luận để đánh giá
tình hình và đưa ra nhiều giải pháp liên quan đến vấn đề gia hạn nộp và công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 của các tổ chức
niêm yết, công ty đại chúng, nhất là việc đảm bảo các điều kiện (như việc đề xuất ưu tiên tiêm vắc-xin) để giúp cho kiểm toán viên
và nhân viên doanh nghiệp kiểm toán có điều kiện duy trì được hoạt động nghề nghiệp trong môi trường làm việc bình thường mới
nhằm tìm ra hướng xử lý hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm toán tháo gỡ và vượt qua các khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

   Nhằm hướng đến việc phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu chung của Chính phủ là vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống
dịch bệnh, tập thể BTT và BCH VACPA đã thống nhất có văn bản báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ liên quan để đề
nghị xem xét bổ sung dịch vụ kiểm toán vào nhóm dịch vụ được phép tiếp tục hoạt động và các kiểm toán viên, nhân viên của doanh
nghiệp kiểm toán là đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin trong thời gian tới. Đề xuất này nhằm đảm bảo cho thị trường tài chính, thị
trường chứng khoán duy trì hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn trong mọi tình huống, đồng thời bảo vệ sức khỏe, hạn chế rủi ro
nhiễm bệnh cho kiểm toán viên, nhân viên doanh nghiệp kiểm toán và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng do đặc thù nghề nghiệp thường
xuyên phải di chuyển giữa các địa bàn khác nhau và tiếp xúc với nhiều người.
   Ngoài ra, BTT và BCH đã thảo luận và thống nhất các nội dung hoạt động của VACPA phối hợp và tham gia với Bộ Tài chính
chào mừng 30 năm kiểm toán độc lập; các đề xuất để tăng cường quyền lợi cho hội viên từ kết quả khảo sát hội viên năm 2021; mở
rộng tiêu chí hội viên cao cấp VACPA cũng như xem xét bổ sung các trường hợp không đủ điều kiện duy trì chức danh hội viên cao
cấp của VACPA; kế hoạch phối hợp giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) với Viện Kế toán công chứng
Singapore (ISCA) tổ chức chương trình hội thảo kết nối doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa Việt Nam - Singapore...

Hình ảnh một số thành viên tham dự cuộc họp

    Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch VACPA đã kết luận về các nội dung công việc được BTT và BCH thống nhất thông qua; trên cơ sở
đó, nghị quyết cuộc họp sẽ được lập và ban hành để Văn phòng và các Ban chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện. Mặc dù
tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực từ các Ủy viên BTT và
BCH và sự tham gia, đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của hội viên, sự chủ động, linh hoạt của Văn phòng và các Ban chuyên môn,
VACPA tin tưởng sẽ hoàn thành các công việc quan trọng được đề ra trong kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.



   Theo kế hoạch công tác định kỳ, sáng ngày 07/7/2021, tại Hà Nội,
Ban Kiểm tra của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
đã có cuộc họp với lãnh đạo VACPA để triển khai công tác kiểm tra,
đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của VACPA. Đại diện
VACPA có Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA và TS. Trần Khánh
Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA. Về phía Ban Kiểm tra
có sự tham dự của Ông Đàm Xuân Lâm - Trưởng Ban Kiểm tra cùng các
thành viên của Ban Kiểm tra.
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BAN KIỂM BAN KIỂM TRA VACPA HỌP VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO VACPATRA VACPA HỌP VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO VACPA

   Kết quả cho thấy các hoạt động đề ra trong 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản đều hoàn thành và có những chuyển biến tích cực cũng như tập
trung hơn vào những công việc trọng điểm. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng đã ảnh
hưởng đến hoạt động của VACPA. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ban Chấp hành, Văn phòng Hội đã linh hoạt và nỗ lực để
triển khai các công việc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra với kết quả rất đáng khích lệ.
   TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA cũng đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả tài chính 6 tháng đầu năm
2021 để Ban Kiểm tra có thông tin toàn diện về hoạt động Hội.
   Trên cơ sở các báo cáo, Trưởng ban và các thành viên Ban Kiểm tra đã trao đổi, đặt ra các câu hỏi với lãnh đạo VACPA để làm rõ hơn
các thông tin.
   Sau cuộc họp, theo phân công công việc, từng thành viên Ban Kiểm tra đã làm việc trực tiếp với cán bộ văn phòng Hội để trao đổi cụ
thể tình hình thực hiện và đánh giá đầy đủ từng nhóm hoạt động của Hội.
   Với tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động định kỳ này của Ban kiểm tra VACPA sẽ giúp VACPA hoạt động ngày càng hiệu quả, chuyên
nghiệp, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình hoạt động của Hội năm 2021.

   Tại cuộc họp, Ông Phạm Sỹ Danh đã báo cáo và đánh giá chung kết
quả các lĩnh vực hoạt động Hội cũng như nêu những điểm thuận lợi và
khó khăn của Hội trong thời gian vừa qua.Năm 2021 là năm đầu tiên
thực hiện các nhiệm vụ của Nhiệm kỳ V (2020-2025), trong đó, 6 tháng
đầu năm 2021, VACPA đã tập trung rà soát, hoàn thiện các quy trình
công việc của các lĩnh vực hoạt động và bổ sung các quy định để đảm
bảo hoạt động của hội hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. 

VACPA TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XEM XÉT BỔ SUNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀO NHÓMVACPA TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XEM XÉT BỔ SUNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀO NHÓM

DỊCH VỤ ĐƯỢC PHÉP TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TIÊM VẮC XINDỊCH VỤ ĐƯỢC PHÉP TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TIÊM VẮC XIN

   Trên cơ sở kiến nghị của hội viên và kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) diễn ra ngày 15/7/2021, để hỗ trợ hội viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, VACPA đã có Tờ trình số 339-
2021/VACPA ngày 16/07/2021 trình Thủ tướng Chính phủ và 8 Cơ quan liên quan về việc: 

1) Xem xét bổ sung dịch vụ kiểm toán vào nhóm dịch vụ được phép duy trì hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 
2) Kiểm toán viên và Nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán là đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19.

   Sau khi nhận được ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số
1357/PC-VPCP ngày 20/07/2021, Bộ Y tế đã có Công văn số
5988/BYT-DP ngày 26/07/2021 trả lời VACPA cùng một số đơn vị
khác. Theo Công văn số 5988/BYT-DP, Bộ Y tế đã “giao Sở Y tế các
tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phụ
trách bao gồm các Cơ quan trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty (nhà
nước và tư nhân) đề xuất nhu cầu tiêm chủng cho các đối tượng theo
Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ” và Bộ Y tế
đã phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho các tỉnh, thành phố, các đơn
vị tiêm chủng để tiêm cho các đối tượng, do đó “Các đơn vị cần liên
hệ với Sở Y tế và các cơ sở tiêm chủng (phụ lục đính kèm) để được
tiêm chủng.” 
   Vì vậy, Bộ Y tế có ý kiến “Để kịp thời triển khai tiêm chủng, đảm
bảo an toàn và hiệu quả, tránh tình trạng quá tải cho một số đơn vị
tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chủ động liên hệ với các đầu mối
được phân công để tổ chức tiêm chủng, tránh tối đa việc gửi văn bản
trùng lặp qua nhiều cấp dẫn đến chậm trễ trong quá trình thực hiện.”

   Trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 5988/BYT-DP nói trên, VACPA có công văn số 354-2021/VACPA ngày 28/7/2021 gửi
UBND và Sở Y tế các tỉnh, thành phố có hội viên tổ chức của VACPA đặt trụ sở chính để đề nghị quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nhân viên
của hội viên tổ chức được ưu tiên tiêm vắc xin phòng covid-19 và được phép duy trì hoạt động nhằm thực hiện vai trò bổ trợ cần thiết cho
hoạt động của nhiều doanh nghiệp khác, giúp thị trường chứng khoán, thị trường tài chính hoạt động thông suốt, ổn định và an toàn.
   Bên cạnh đó, VACPA cũng nhận được Công văn số 8273/BTC-QLKT ngày 27/07/2021 của Bộ Tài chính gửi Bộ Y tế đề nghị bổ sung
doanh nghiệp kiểm toán vào nhóm đối tượng được ưu tiên tiếp cận và tiêm vắc xin phòng Covid-19, theo đó đã gửi công văn này tới
Ông/Bà Giám đốc/Tổng Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán.
   Về kiến nghị xem xét bổ sung dịch vụ kiểm toán vào nhóm dịch vụ được phép duy trì hoạt động theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các Cơ quan liên quan chưa có trả lời cụ thể, do đó VACPA sẽ tiếp tục báo cáo với Bộ Tài
chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các Cơ quan có thẩm quyền để có sự hỗ trợ hợp lý nhất cho các kiểm toán viên và doanh nghiệp
kiểm toán.
    VACPA sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các hội viên cũng như tích cực chung tay cùng cộng đồng để vượt qua khó khăn do tác động của
dịch bệnh Covid-19, nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép mà Chính phủ đặt ra.
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 VACPA ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỆ THỐNG 
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) VÀ 
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH THEO

   Nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán,
góp phần nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài
chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam, trên cơ sở đề nghị của
Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán (Bộ Tài chính),
VACPA đã đánh giá tình hình thực hiện hệ thống chuẩn mực kế
toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành
theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và đưa ra
các đề xuất, kiến nghị, định hướng để xây dựng hoàn thiện hệ
thống VAS và chế độ kế toán doanh nghiệp, xây dựng hệ thống
chuẩn mực Báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS) và Thông tư
hướng dẫn VFRS cụ thể như sau:

1.Về những kết quả đạt được và các tác động tích cực của hệ thống VAS và Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Từ năm 2000 đến năm 2005, Bộ Tài chính đã ban hành 26 VAS dựa trên Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và phù hợp với
thực tiễn của Việt Nam. Đồng thời, đến năm 2006, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 15/2006/QĐ-BTC hướng dẫn chế
độ kế toán doanh nghiệp.
Do chưa cập nhật được VAS theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (gồm các IAS và IFRS sau đây gọi chung là IFRS) trong bối
cảnh hội nhập quốc tế, năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh
nghiệp. Việc ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC đã đưa hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận gần hơn với
IFRS và bổ sung nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong thực tế chưa được quy định hoặc đã quy định nhưng không phù hợp.
VAS và Thông tư số 200/2014/TT-BTC đã góp phần: 

a. 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 trong những
năm qua, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước;
b. 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.

2. Về những bất cập, hạn chế của hệ thống VAS và Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Trong quá trình thực hiện Thông tư số 200/2014/TT-BTC, VACPA nhận thấy quy định về ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản
khi nhận tiền trước cho nhiều kỳ (tại Điểm 1.6.12, Điều 79) chưa chặt chẽ và cần được sớm chỉnh sửa để tránh tình trạng một
số doanh nghiệp có thể điều chỉnh tăng doanh thu bằng cách ký hợp đồng cho thuê tài sản tại thời điểm cuối năm tài chính mà
chưa thu được tiền. 
VAS đã được ban hành cách đây gần 20 năm mà chưa được sửa đổi, bổ sung nên ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, một số nội
dung chưa phù hợp với các giao dịch của kinh tế thị trường trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh thị trường vốn phát
triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều loại công cụ tài chính đa dạng và phức tạp. Nội dung Chuẩn mực kế toán Việt Nam còn thiếu
nhiều chuẩn mực kế toán so với thông lệ quốc tế như các chuẩn mực về nông nghiệp, về thăm dò và khai thác tài nguyên
khoáng sản, về nhóm công cụ tài chính phái sinh, về giá trị hợp lý, về tổn thất tài sản,… dẫn đến khi các doanh nghiệp có
phát sinh các giao dịch kinh tế thuộc nhóm các chuẩn mực này thì chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.
Theo VACPA, đề nghị Bộ Tài chính nên tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đối tượng áp dụng VAS và Thông tư số
200/2014/TT-BTC để trao đổi, tổng hợp về các bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tế hoặc chưa phù hợp khi áp dụng
VAS và chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

3. Đề xuất kiến nghị:
      Từ các đánh giá nêu trên, VACPA xin đề xuất: 

a. Để hoàn thiện hệ thống VAS và chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, đề nghị Bộ Tài
chính có giải pháp để triển khai hoàn thành Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam được ban hành
theo Quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
b. Đối với định hướng xây dựng VFRS và Thông tư hướng dẫn VFRS thay thế Thông tư số 200/2014/TT-BTC,
VACPA xin kiến nghị: (i) Tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; (ii) Đảm bảo tính
khả thi trong quá trình thực hiện; (iii) Thông tư hướng dẫn VFRS cần đảm bảo tôn trọng quy định gốc của chuẩn mực
kế toán, hạn chế đưa ra những hướng dẫn theo chiều hướng đơn giản hóa quy định của chuẩn mực.
c. Bộ Tài chính nên tổ chức tổng kết đánh giá về hệ thống VAS và chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC hiện hành, trao đổi về các vướng mắc chưa phù hợp và lấy ý kiến về định hướng xây dựng VFRS
và Thông tư hướng dẫn VFRS.

   Để nắm được đầy đủ đánh giá của VACPA về hệ thống VAS và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành theo Thông tư số 200 và
các đề xuất kiến nghị và định hướng của VACPA để xây dựng hoàn thiện hệ thống VAS và chế độ kế toán doanh nghiệp, xây
dựng VFRS và Thông tư hướng dẫn VFRS, Hội viên và quý bạn đọc xem bản ý kiến đầy đủ của VACPA tại đây.

THÔNG TƯ SỐ  200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=8268


   Với phần mềm hội viên VACPA đã triển khai sử dụng trong thời gian qua, các học viên có thể chủ động kiểm tra số giờ học đã
được công bố trên phần mềm của Hội, trường hợp có vướng mắc có thể liên hệ đến:

Bộ phận đào tạo Hà Nội (hotline 0946.24.8484)
Bộ phận đào tạo Tp. HCM (hotline 0888.401.282) để được hỗ trợ kịp thời. 

   Để hỗ trợ học viên cập nhật các quy định, hướng dẫn liên quan đến lập BCTC bán niên và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm
2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến rất phức tạp, trong tháng 7/2021, VACPA tiếp tục tổ chức các lớp CNKT trực
tuyến (online), tập trung vào các chuyên đề về thuế, giao dịch liên kết, cập nhật kế toán liên quan đến IFRS, giải đáp các vướng
mắc kế toán của Thông tư 200, và các chuyên đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kiểm toán như: Chuẩn mực về
soát xét thông tin tài chính số 2400, 2410, ý kiến kiểm toán - VSA 700, 705, 706, các sai sót gian lận trong BCTC trên thị trường
chứng khoán, … Các lớp học đã thu hút được khá nhiều Hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên và một số đối tượng quan tâm
khác từ các Tổng Công ty, Tập đoàn, Ngân hàng thương mại ... trên cả nước. 

   Đối với các chuyên đề thuế, VACPA đã mời chuyên gia trực tiếp xây dựng chính sách và có kinh nghiệm trong thanh kiểm tra
thuế và các chuyên gia thực tế hành nghề tư vấn thuế, có kinh nghiệm tư vấn, hướng dẫn, xử lý các nghiệp vụ thuế trên thực tế. Đối
với chuyên đề về kế toán, giảng viên đào tạo các lớp CNKT là chuyên gia trực tiếp tham gia soạn thảo Thông tư 200 và Thông tư
133, có kinh nghiệm giải đáp các vướng mắc về kế toán từ cơ quan ban hành và các chuyên gia đến từ các công ty kiểm toán lớn, có
kiến thức chuyên sâu về IFRS, ... Đặc biệt các chuyên đề về kiểm toán, VACPA đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia
nhiều kinh nghiệm thực tế của các doanh nghiệp kiểm toán lớn để chia sẻ, giáp đáp các vướng mắc của các kiểm toán viên...
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VACPA TỔ CHỨC CÁC LỚP CNKT TRỰC TUYẾN (ONLINE) THÁNG 7/2021

   Để đảm bảo các hội viên, học viên có đủ giờ CNKT khi đăng ký hành nghề trong thời gian tới, hiện nay VACPA đang thực hiện rà
soát giờ CNKT của các học viên và thông báo cho các học viên chưa đủ 40 giờ CNKT lưu ý đăng ký học các lớp còn lại của mùa
đào tạo 2021 trước hạn cuối vào ngày 15/8/2021. 
   Trong bối cảnh hoạt động kế toán, kiểm toán đang chịu nhiều tác động từ dịch bệnh covid-19, VACPA sẽ tiếp tục tổ chức các lớp
CNKT với nội dung phù hợp để hỗ trợ kế toán viên, kiểm toán viên chuẩn bị và sẵn sàng thay đổi nhằm thích nghi với tình trạng
“bình thường mới”.



   Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) vừa tuyển dụng nhân viên và nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp
cho trợ lý kiểm toán viên, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức lớp đào tạo “Thực hành kiểm toán theo Hồ
sơ kiểm toán mẫu Kiểm toán Báo cáo tài chính dành cho cấp độ 1” tại Hà Nội vào tháng 9/2021.

Đào tạo học viên cách thức và trình tự thực hiện quy trình kiểm toán, kỹ thuật trình bày giấy làm việc, tổ chức hồ sơ kiểm toán
theo hồ sơ kiểm toán mẫu do VACPA ban hành dựa trên hồ sơ kiểm toán thực tế của một khách hàng;
Giúp học viên hệ thống lại những kiến thức cơ bản, thiết yếu và làm bài tập thực hành trên giấy tờ làm việc mẫu; 
Chỉ ra các nội dung thường sai sót hoặc thực hiện chưa tuân thủ yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán và hướng dẫn cách khắc
phục.

Giảng viên và trợ giảng là các kiểm toán viên đã trực tiếp tham gia cập nhật Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo
tài chính bản cập nhật lần 3 năm 2019 và đã thực tế hành nghề kiểm toán nhiều năm từ DNKiT, tham gia xây dựng chuẩn mực
kiểm toán, kinh nghiệm soát xét hồ sơ kiểm toán của các tổ chức niêm yết, kinh nghiệm đào tạo các khóa thực hành kiểm toán,
cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên....
Trợ giảng để hướng dẫn thực hành ngay tại lớp học.

1. Đối tượng học: Trợ lý kiểm toán năm thứ nhất, năm thứ hai đang công tác tại các công ty kiểm toán (Các công ty kiểm toán nhỏ
dưới 30 nhân viên có thể cử cả trợ ký kiểm toán năm thứ 3 đi học) và các kế toán viên, người quan tâm
2. Mục tiêu:

3. Thời lượng chương trình: 10 buổi học 
4. Giảng viên và trợ giảng:

   VACPA tin tưởng rằng khóa học thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu kiểm toán BCTC cho các trợ lý kiểm toán viên
sẽ cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích cho quá trình quá trình công tác và từ đó góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ
kiểm toán của các DNKiT.
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VACPA TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO “THỰC HÀNH KIỂM TOÁN THEO HỒ SƠ
KIỂM TOÁN MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH” VÀO THÁNG 9/2021

VACPA  MỜI  HỘ I  V I ÊN  THAM G IA  PHỐ I  HỢP  HỖ  TRỢ  
TRUYỀN  THÔNG  VỀ  NGHỀ  NGH IỆP  VÀ
CHÀO  MỪNG KỶ  N IỆM 30  NĂM NGÀNH  K IỂM TOÁN  ĐỘC  LẬP  ( 1991  -  2021 )

   Nhằm đẩy mạnh truyền thông về vị thế, vai trò và hoạt động chuyên môn của ngành kiểm toán độc lập, của các hội viên VACPA tới
cơ quan Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; với mong muốn làm phong phú, đa dạng các bài viết chuyên môn, bản tin để có
được góc nhìn đa chiều về sự phát triển ngành nghề kế toán, kiểm toán, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đang triển khai, đẩy
mạnh hoạt động tuyên truyền và đã có công văn số 342-2021/VACPA ngày 22/07/2021 gửi đến Hội viên trên cả nước để hỗ trợ, phối
hợp và cộng tác cùng VACPA, cụ thể như sau:

Cử cán bộ làm cộng tác viên/đầu mối liên lạc, cung cấp thông tin cho VACPA 
Hàng năm, VACPA sẽ họp Tổ cộng tác viên của các Hội viên tổ chức để tổng kết, đánh giá hoạt động truyền thông giữa hai
bên và làm cơ sở xét khen thưởng Hội viên
Cung cấp/chia sẻ tin tức, bài viết để đăng trên website: www.vacpa.org.vn, Bản tin Hội viên VACPA, các kênh truyền
thông khác của Hội và của doanh nghiệp kiểm toán, với các nội dung/chủ đề như sau:

Bản tin, bài viết về chuyên môn (chia sẻ về vấn đề chuyên môn, các ý kiến phản biện, đóng góp hoặc chia sẻ kinh
nghiệm nghề nghiệp, tham gia góp ý văn bản, tài liệu liên quan đến nghề nghiệp kế toán - kiểm toán, thuế, tài chính,
chứng khoán)
Các bản tin, bài viết về hoạt động của doanh nghiệp mình (tin tức sự kiện nổi bật, hoạt động đào tạo, chuyên môn,
tuyển dụng và các hoạt động khác do doanh nghiệp kiểm toán tổ chức có liên quan đến ngành nghề).

1. Phối hợp truyền thông thường xuyên

VACPA lập chuyên mục “Chào mừng 30 năm Kiểm toán độc lập" trên website và các kênh truyền thông của VACPA bắt
đầu từ 01/08/2021 đến hết 31/12/2021:
Nội dung có thể hỗ trợ:

Các bài viết chuyên môn, bản tin, bài chia sẻ kỷ niệm về hoạt động nghề nghiệp Kiểm toán độc lập và/hoặc các hoạt
động của công ty mình để VACPA đăng tin trên website, các kênh truyền thông của VACPA;
Chia sẻ nguồn ảnh, tư liệu về lịch sử nghề nghiệp, hoạt động của VACPA, Hội viên, doanh nghiệp kiểm toán;
Chia sẻ các video clip (về hoạt động ngành nghề và doanh nghiệp kiểm toán);
Đăng tin, chia sẻ bài viết, bản tin trên bản tin nội bộ, website, fanpage, 

Sử dụng và thay đổi khung hình đại diện facebook, zalo theo logo, hình ảnh chào mừng 30 năm ngành Kiểm toán độc lập từ
01/09/2021 đến hết 31/12/2021 sau khi VACPA cung cấp.

2. Phối hợp truyền thông nhân dịp kỷ niệm 30 năm Kiểm toán độc lập 
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hoạt động truyền thông do VACPA tổ chức sẽ tập trung vào:

   Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam mong muốn Hội viên trên cả nước cùng phối hợp với VACPA nhiều hơn nữa trong
việc giới thiệu, lan tỏa vị thế, vai trò, hoạt động của ngành Kiểm toán độc lập, của Hội viên VACPA, đồng thời thực hiện nhiều
phong trào, chương trình thiết thực, sôi nổi để nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm hoạt động Kiểm toán độc lập tại Việt Nam -
sự kiện nghề nghiệp quan trọng, ý nghĩa nhất của ngành trong năm 2021. 

http://www.vacpa.org.vn/


B A N  Đ Ố I  N G O Ạ I  -  T R U Y Ề N  T H Ô N G  V A C P A  L À M  V I Ệ C  V Ớ I  
C Á C  H Ộ I  N G H Ề  N G H I Ệ P  Q U Ố C  T Ế

     Ngày 28/7/2021, Bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại và Truyền thông VACPA và Văn phòng VACPA Hà Nội
đã có buổi làm việc trực tuyến với 2 Hội nghề nghiệp quốc tế là Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tại Việt Nam và Hội
Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) để trao đổi về việc chia sẻ tài liệu đào tạo liên quan đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và mong
muốn cập nhật, đổi mới nội dung đào tạo chuyên đề đạo đức cho Hội viên VACPA, kiểm toán viên cũng như các hoạt động phối kết hợp
của các bên trong thời gian tới. Về phía ICAEW có sự tham gia của Bà Đặng Mai Trang, Trưởng đai diện và cán bộ thường xuyên phối
hợp với VACPA. Về phía ACCA có sự tham gia của Bà Nguyễn Mai Chi - Giám đốc đối ngoại và một số cán bộ có liên quan đến nội dung
trao đổi.

   Trong khuôn khổ các cuộc họp, VACPA đã đề xuất nội dung
muốn nhận được sự hỗ trợ để nâng cao chất lượng đào tạo các lớp
cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức. ICAEW và ACCA đã chia
sẻ các nguồn lực có thể hỗ trợ, trong đó tập trung vào tài liệu,
video về các tình huống (case study) liên quan đến quy định,
hướng dẫn, áp dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, giúp các
khóa học trở nên sinh động, thực tế và hiệu quả.

   Ngay sau buổi làm việc, ICAEW đã cung cấp bộ phim mới
được xây dựng liên quan đến nhu cầu của VACPA để VACPA có
thể sớm triển khai trong mùa đào tạo cập nhật kiến thức sắp tới.
Ngoài ra, các bên cũng đã thống nhất đẩy mạnh hơn nữa các hoạt
động hợp tác trong thời gian tới, dù đang gặp nhiều ảnh hưởng từ
khó khăn của dịch Covid-19. 
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VACPA PHỐI HỢP CÙNG VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG SINGAPORE (ISCA) TỔ CHỨC HỘI THẢO
TRỰC TUYẾN LẦN ĐẦU TIÊN ĐỂ KẾT NỐI HOẠT ĐỘNG  NGHỀ NGHIỆP GIỮA CÁC 
DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VIỆT NAM VÀ SINGAPORE

   Tham dự Hội thảo có các đại diện từ cơ quan quản lý Nhà
nước, lãnh đạo VACPA, lãnh đạo ISCA bao gồm: Bà Lê Thị
Tuyết Nhung - Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý Giám sát kế
toán, kiểm toán - Bộ Tài chính/Phó Chủ tịch VACPA, TS.
Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VACPA,
Bà Trần Thúy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH
Deloitte Việt Nam/Phó Chủ tịch VACPA, TS. Cấn Văn Lực -
Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT (Hàm Phó TGĐ) Ngân hàng
BIDV kiêm Giám đốc Trường Đào tạo BIDV; và Bà Joyce
Tang - Giám đốc Tài chính, Đối ngoại truyền thông và Phát
triển Chiến lược của ISCA; cùng hơn 60 đại biểu đại diện cho
36 doanh nghiệp của Việt Nam và Singapore tham dự. 

   Nhằm xây dựng mạng lưới và kết nối các doanh nghiệp kiểm
toán vừa và nhỏ tại Việt Nam và Singapore, ngày 23/7/2021,
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối
hợp với Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) tổ chức
Hội thảo trực tuyến lần đầu tiên kết nối các doanh nghiệp
kiểm toán (DNKiT) vừa và nhỏ giữa Việt Nam và Singapore.

   Bên cạnh việc kết nối các DNKiT vừa và nhỏ của hai quốc
gia, hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về hoạt động
kế toán, kiểm toán và môi trường kinh doanh chung của
Singapore và Việt Nam. Hội thảo được chia thành 2 phiên họp
khác nhau bằng cách chia nhóm để các thành viên tham dự
được dễ dàng tiếp cận cũng như trao đổi các nội dung của từng
phiên với các nội dung chính bao gồm: (1) Một số Hoạt động
nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và Singapre;(2)
Các cơ hội hợp tác giữa các DNKiT vừa và nhỏ của Singapore
và Việt Nam; (3) Môi trường hoạt động kinh doanh tại Việt
Nam và Singapore.

   Vào cuối hội thảo, các DNKiT vừa và nhỏ của hai quốc gia có
hoạt động giao lưu trực tiếp với nhau (kết nối 1-1) để tìm kiếm và
nắm bắt cơ hội kinh doanh, giới thiệu và hỗ trợ cung cấp dịch vụ
cho khách hàng của chính doanh nghiệp mình.
   Buổi hội thảo kết nối tuy là lần đầu tiên được tổ chức nhưng đã
có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa
VACPA và ISCA, đồng thời cũng tạo ra sự kết nối và trao đổi
chiến lược giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của hai quốc gia Việt
Nam và Singapore về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính, kế
toán - kiểm toán, … Buổi hội thảo cũng đã nhận được nhiều phản
hồi tích cực từ phía người tham dự. VACPA và ISCA dự kiến sẽ
xây dựng một website chung bao gồm thông tin về tình hình của
hai quốc gia và các DNKiT vừa và nhỏ để hai quốc gia có thể thuận
tiện trong việc tham khảo và kết nối lâu dài, góp phần tích cực vào
việc phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và
Singapore.

   Kết thúc cuộc họp, Bà Trần Thị Thúy Ngọc đã trân trọng cảm
ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của hai
Hội đối với các hoạt động VACPA trong thời gian tới để thúc đẩy
nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam phát triển, tiếp cận
với thông lệ quốc tế.



 Sự kiện kết thúc với phần công bố các video clip
của các thí sinh đạt giải trong cuộc thi 
“Tôi tự hào là kiểm toán viên” theo trình tự sau:

- Giải nhất / Winner: NGUYEN NGOC BICH  
- Giải nhì / 1st runner-up: SOKHENG NY 
- Giải ba / 2nd runner-up: LE HONG TRUNG KIEN
- Giải có nhiều lượt tương tác / Best Engagement: 
PHAM HOANG DUC 

Phạm vi điều chỉnh
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   Ngày 22/7/2021, nhân kỷ niệm 30 năm ngành Kiểm toán độc
lập, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối
hợp với Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và
Công ty TNHH KPMG Việt Nam đồng hành cùng tổ chức buổi
hội thảo trực tuyến với chủ đề “Đam mê - Lẽ sống - Kiên định”
(“Passion - Purpose - Persistence). 
   Hội thảo là hoạt động nằm trong chương trình “Auditor
Proud Day 2021” nhằm ghị nhận và tôn vinh những đóng góp
và ảnh hưởng tích cực của các kiểm toán viên đối với sự phát
triển của ngành nghề và xã hội, 
   Tham dự Buổi hội thảo, dưới sự điều phối của Ông Paul
Huỳnh - Giám đốc Nhân sự khu vực Châu Á Thái Bình Dương
- KPMG còn có các diễn giả đặc biệt như:
 - Bà Emily Hamblin - Tổng lãnh sự Anh quốc tại Tp. Hồ Chí
Minh 
 - Ông Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
VACPA 
 - Bà Thái Vân Linh - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành
TVL Group
 - Ông Kevin Tùng - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành
Jobhop Asia
 - Bà Nguyễn Thuỵ Minh Châu - Giám đốc ACCA Việt Nam
 - Ông Kwang Puay Chong - Phó Tổng giám đốc Khối kiểm
toán - KPMG Việt Nam.
   Mở đầu chương trình hội thảo, Bà Emily Hamblin - Tổng
lãnh sự Anh quốc tại Tp. Hồ Chí Minh và Ông Trần Khánh
Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA đã có bài phát
biểu súc tích và truyền cảm hứng, nêu bật sự chuyên nghiệp,
năng lực và đóng góp to lớn của kiểm toán viên đối với sự phát
triển của ngành nghề cũng như sự phát triển của kinh tế Việt
Nam trên bước đường hội nhập kinh tế thế giới.
   Trong phần thảo luận, các diễn giả chia sẻ góc nhìn về ảnh
hưởng của đại dịch Covid-19 đến ngành nghề kiểm toán và
cách thức mà các doanh nghiệp đang linh hoạt ứng phó để đảm
bảo hoạt động kinh doanh, đồng thời trang bị những kỹ năng
cần thiết cho đội ngũ nhân sự của mình để bắt kịp sự thay đổi
nhanh chóng của ngành nghề kiểm toán hiện đại.

   Một khía cạnh thú vị khác cũng được trao đổi trong hội thảo
về việc nhiều bạn trẻ cho rằng “kiểm toán là một công việc tẻ
nhạt”, các diễn giả đã phân tích những góc nhìn đa chiều, lợi ích
lâu dài mà công việc kiểm toán cũng như nền tảng kiến thức tài
chính mang lại cho người làm nghề trên con đường phát triển sự
nghiệp.
   Phần thảo luận được khép lại với câu hỏi “Giữa Đam mê, Lẽ
sống và Sự kiên định, khán giả nên tập trung vào yếu tố nào để
thành công trong sự nghiệp?” thì hầu hết các diễn giả đều cho
rằng sự kiên định chính là yếu tố tiên quyết cho bất kỳ ai muốn
gặt hái thành tựu. 



Chủ đề 1: Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp: Chủ trì: TS. Trần Nhật Thiện, Phó Trưởng Khoa Kinh tế -
QTKD, ĐH Đà Lạt;
Chủ đề 2: Đại dịch Covid 19 và hiệu quả tài chính doanh nghiệp: Chủ trì: TS. Nguyễn Thành Cường - Trưởng Khoa KTTC, Trường ĐH
Nha Trang;
Chủ đề 3: Trách nhiệm xã hội và chất lượng thông tin tài chính được doanh nghiệp công bố: Chủ trì: TS. Nguyễn Thành Cường -
Trưởng Khoa KTTC, Trường ĐH Nha Trang;
Chủ đề 4: Trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội trong bối cảnh hiện nay: Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Hương - Phó Trưởng Khoa KTTC,
Trường ĐH Nha Trang;
Chủ đề 5: Kế toán trách nhiệm và kế toán môi trường trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Chủ trì: PGS.TS.
Đinh Thế Hùng - Phó Viện trưởng Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
Chủ đề 6: Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và trách nhiệm xã hội: Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng bộ môn Quản lý
kinh tế, Trường ĐH Nha Trang.

   Sau phần trình bày tại Phiên tổng thể, các diễn giả và người tham dự đã tiếp tục tham gia vào 06 phiên hội thảo với nội dung của từng chủ
đề rất thiết thực và hữu ích. Bao gồm:

   Với sắp xếp có 1 đại diện chủ trì và 05 nhóm tác giả và người thảo luận/1 chủ
đề, người nghe đã được trao đổi, đóng góp ý kiến rất sôi nổi và kết thúc Hội thảo,
người tham dự đã bày tỏ sự đánh giá cao Ban Tổ chức đã nỗ lực để tổ chức được
Hội thảo khoa học trong bối cảnh khó khăn của dịch Covid 19 như hiện nay.

   Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trân
trọng cảm ơn Ban Tổ chức đã mời lãnh đạo VACPA trình
bày tại Hội thảo và đã tổ chức Hội thảo rất thành công,
đồng thời mong muốn có nhiều cơ hội được tham gia vào
các Hội thảo khoa học của các trường Đại học với mục
tiêu thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa với các trường Đại
học trên cả nước, hướng tới vì sự nghiệp giáo dục đào tạo
kế toán, kiểm toán gắn liền với nghề nghiệp kiểm toán
độc lập, với hội viên VACPA trong thời gian tới.
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VACPA THAM DỰ CÁC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN THƯỜNG NIÊN DO LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC VỀ VIỆC MỞ RỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 

TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP SANG KHU VỰC CÔNG VÀ VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT VIÊN KẾ TOÁN

   Nằm trong chuỗi hoạt động bên lề cuộc họp thường niên của Liên đoàn Kế toán Châu Á - Thái Bình Dương (CAPA), trong 02
ngày 07 và 08/7/2021, đại diện của VACPA.

  Tiếp theo là hội thảo về kỹ thuật viên kế toán (Accounting
Technicians) với chủ đề “Đến đâu - Từ đây?” vào ngày 08/7/2021.
Tham dự hội thảo có các kỹ thuật viên kế toán, đại diện các thành
viên PAOs, các Ủy ban phát triển PAOs có liên quan và người quan
tâm khác. Cuộc hội thảo được mở đầu bằng việc chia sẻ những kinh
nghiệm và thông tin về tầm nhìn, chiến lược đến từ các diễn giả của
các tổ chức về kỹ thuật viên kế toán. Ngay sau bài chia sẻ, các
thành viên tham dự đã có buổi trao đổi mở đưa ra những vấn đề
chính, những thách thức và cơ hội cho sự phát triển của các kỹ thuật
viên kế toán trong tương lai.

   Nội dung hội thảo thứ nhất hướng tới việc mở rộng các hoạt động
của các tổ chức nghề nghiệp sang khu vực công. Tham dự hội thảo
gồm các các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (PAOs)
quốc tế và trong khu vực, các thành viên của Ủy ban phát triển
PAOs có liên quan; đại diện của cộng đồng tổ chức kiểm toán tối
cao (SAI) cùng đại diện các nhà tài trợ và các đối tác khác. Thông
qua việc giới thiệu ấn phẩm “Các tổ chức nghề nghiệp kế toán -
kiểm toán (PAOs): Cùng hướng tới việc mở rộng sang khu vực
công”, hội thảo đã cung cấp các quan điểm cũng như kế hoạch hoạt
động mà các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán có thể thực
hiện hoặc mở rộng sang khu vực công của chính các tổ chức đó.

   Với tư cách là thành viên chính thức của CAPA, VACPA
sẽ luôn nỗ lực vì sự phát triển của nghề nghiệp kế toán -
kiểm toán của Việt Nam nói riêng cũng như luôn ủng hộ
các hoạt động mở rộng của các tổ chức nghề nghiệp kế
toán, kiểm toán trong khu vực và CAPA nói chung.

VACPA THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC TRỰC TUYẾN 
VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ 
“TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”
   Sáng ngày 17/7/2021, Trường Đại học Nha Trang và Đại học Đà Lạt đồng phối hợp tổ chức trực tuyến “Hội thảo trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”. Hội thảo được chia thành thành nhiều Phiên,
trong đó Phiên tổng thể gồm 2 chủ đề là (1) “Xu hướng báo cáo biến đổi khí hậu- phát triển bền vững: Công bố” do Bà Nguyễn Mai
Chi, Trưởng nhóm chính sách ACCA trình bày và (2) “Các yếu tố tác động đến căng thẳng của sinh viên kế toán nghiên cứu tại Việt
Nam” do Ông Trần Khánh Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA trình bày.



   Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của COVID-19, với tinh
thần luôn tiên phong trong trách nhiệm xã hội cộng đồng, Deloitte
đã ngay lập tức huy động viện trợ, cứu trợ cho những vùng tâm
dịch, đồng hành cùng người dân, đội ngũ y bác sĩ và các chiến sĩ
tuyến đầu.
   Từ tháng 5 đến nay, Deloitte Việt Nam đã ủng hộ gần 1,2 tỷ
đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật cho các tỉnh Điện Biên, Bắc
Giang, TP.HCM, Công đoàn Y tế Việt Nam... Deloitte còn là một
trong các hãng kiểm toán đóng góp tích cực nhất cho Quỹ vaccine
phòng chống COVID-19.

Trích nguồn: Deloitte Việt Nam

   “Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn”, đây là tấm lòng tương thân
tương ái của mỗi thành viên đại gia đình Deloitte, cũng là nỗ lực
chắt chiu của Ban lãnh đạo dành tặng cộng đồng, với kỳ vọng tinh
thần ấy sẽ gieo thêm những hạt mầm tươi sáng trong công cuộc
chống dịch của đất nước.

   Tại Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng COVID-19, Bộ
trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới
các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã chung tay với Chính phủ
trong công tác phòng dịch và khẳng định Chính phủ sẽ sử dụng
quỹ một cách hiệu quả và minh bạch.

Trích nguồn: EY Việt Nam
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    Ngày 16 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Văn phòng Công đoàn Y
tế Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt
Nam) đã ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 số tiền 125 triệu
đồng. Thông qua hoạt động này, EY Việt Nam mong muốn
chung tay cùng Chính phủ thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn
nhất từ trước tới nay, với mục tiêu tiến tới miễn dịch cộng đồng
trong năm 2021 như mục tiêu ngành y tế đặt ra.

CÔNG TY TNHH KCÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACOIỂM TOÁN VACO  
ỦNG HỘ Y, BÁC SĨ, NHÂN VIÊN Y TẾỦNG HỘ Y, BÁC SĨ, NHÂN VIÊN Y TẾ  

BỆNH VIỆN BẠCH MAIBỆNH VIỆN BẠCH MAI
   Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngành kiểm toán Việt Nam, Ban Giám đốc, Ban
chấp hanh công đoàn Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã kêu gọi toàn thể
các đoàn viên công đoàn ủng hộ các y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch
Mai những người đang giành giật từng ngày, từng giờ để cứu chữa cho các
bệnh nhân, sàng lọc cách ly khỏi cộng đồng những người đã từng tiếp xúc với
bệnh nhân nhiễm Covid -19, bất chấp nguy cơ chính mình có thể bị nhiễm
căn bệnh nguy hiểm này.
   Chương trình Ủng hộ y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đã nhận được tình cảm và sự đóng góp của các anh chị em công
đoàn viên Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Ngay sau kết thúc chương trình, ngày 21/05/2021, Phòng Công tác xã hội đã kết nối với
Công ty TNHH Kiểm toán VACO vào trao tặng 220 chai nước sát khuẩn Asirub, 12 can nước sát khuẩn Asirub, 100 hộp găng tay y tế và
một phần quà tiền mặt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) hỗ trợ các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trong công tác phòng chống dịch
Covid -19. Tổng giá trị tài trợ là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).
   Có mặt tại buổi trao tặng, về phía Công ty TNHH Kiểm toán VACO có ông Lê Xuân Thắng - Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Chủ
tịch Công Đoàn. Về phía Bệnh viện Bạch Mai có Ths. BS. Hoàng Thị Phú Bằng - Phó trưởng phòng Công tác xã hội. Thay mặt Công ty,
ông Lê Xuân Thắng cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay chống dịch, hôm nay tôi thay mặt Công ty TNHH Kiểm toán
VACO có mang đến đây một số vật tư y tế cần thiết hi vọng những đóng góp của chúng tôi sẽ giúp cho các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai
có thêm động lực và quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Chúc các anh, chị thật nhiều sức khoẻ và cảm ơn phòng Công tác xã hội đã là cầu
nối để chúng tôi có cơ hội được góp một phần công sức của mình vào công tác phòng chống dịch.

CÔNG TY TNHH PwCCÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) LAN TỎA (VIỆT NAM) LAN TỎA
TINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁITINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI

   Hưởng ứng phong trào đẩy lùi đại dịch COVID-19, toàn thể nhân viên
của PwC Việt Nam đã ủng hộ được hơn 170 triệu đồng, tương đương với
hơn 700 phần quà gồm các nhu yếu phẩm, để trao tặng các cá nhân và hộ
gia đình trong những khu vực phong tỏa, cách ly ở các khu vực quận Bình
Thạnh, Bình Chánh và TP. Thủ Đức
   PwC hi vọng có thể lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay hỗ
trợ mọi người vượt qua mùa dịch khó khăn này.

Trích nguồn: VACO
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CÁC CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CỦA ĐÔNG NAM Á CÓ THỂ DUY TRÌ
VIỆC NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MÌNH DO ĐẠI DỊCH, NHƯNG ĐA SỐ LẠI CHO RẰNG 
VỊ THẾ NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC DUY TRÌ LÂU DÀI
   Vai trò của các chuyên gia tài chính kế toán chuyển đổi đáng kể trong đại dịch,
tuy nhiên, chỉ một phần ba các chuyên gia tài chính kế toán tham gia khảo sát
toàn cầu của Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) và PwC nghĩ rằng đây
là thay đổi lâu dài.

VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI
Tầng 2 & 3, Nhà Dự án Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội
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   Do đại dịch Covid-19, người làm nghề tài chính kế toán trải nghiệm sự chuyển đổi
rút ngắn giai đoạn “5 năm trở thành 5 tháng” trong hoạch định, thực thi công việc khi
các tổ chức, doanh nghiệp trông chờ các phương án ổn định tài chính trong điều kiện
kinh doanh đầy thách thức.
   Khi tổ chức, doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào kỹ năng tài chính và chiến lược
như lập kế hoạch, dự báo và phân tích các kịch bản có thể xảy ra thì các chuyên gia
tài chính kế toán có cơ hội tham gia các cuộc họp cấp lãnh đạo cao nhất vì tổ chức,
doanh nghiệp cần có các kỹ năng này để đảm bảo sự tồn tại cũng như duy trì cân đối
tình hình tài chính của tổ chức, doanh nghiệp.
    So với các đồng nghiệp trên toàn cầu, các chuyên gia tài chính kế toán tại khu vực
Đông Nam Á chúng ta đánh giá những áp lực gia tăng từ công việc ảnh hưởng đến
sức khoẻ tinh thần của mình thấp hơn trong danh mục những vấn đề quan trọng nhất
mà tổ chức, doanh nghiệp phải đối mặt do Covid-19. Cụ thể, trong khi số liệu khảo
sát toàn cầu cho thấy áp lực gia tăng từ công việc ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần
đứng ở vị trí đầu tiên thì ở Đông Nam Á chỉ ở vị trí số 3 sau thách thức về năng suất
lao động và sự thay đổi của chính sách chế độ.

   Tuy nhiên đối với vấn đề môi trường thì các chuyên gia tài chính kế toán tại khu
vực Đông Nam Á chúng ta đánh giá tương tự với toàn cầu. Cụ thể chỉ 50% người
tham gia khảo sát đánh giá các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị doanh
nghiệp (ESG) là ưu tiên hàng đầu. Điều này dấy lên lo ngại rằng khủng hoảng khí
hậu sẽ không được ưu tiên khi tổ chức, doanh nghiệp gấp rút chống lại đại dịch trong
khi nhà đầu tư và các bên liên quan nhanh chóng gia tăng quan tâm đến lĩnh vực
này. Bộ phận tài chính của tổ chức, doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong
việc mô tả và giải thích cách thức tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu môi
trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.

    Các chuyên gia tài chính ở khu vực Đông Nam Á đặt trọng tâm công nghệ số
trong tương lai nhiều hơn so với các đồng nghiệp trên toàn cầu. Kết quả khảo sát cho
thấy khu vực Đông Nam Á bắt đầu tiến xa hơn trong áp dụng kỹ thuật số cho phân
tích dự đoán, mô tả cũng như tự động hoá và trí tuệ nhân tạo.
    Báo cáo khảo sát Chức năng tài chính: Nắm bắt cơ hội đề xuất kế hoạch hành
động cho các chuyên gia tài chính kế toán duy trì vị thế mới của họ trong tổ chức,
doanh nghiệp và tận dụng những cơ hội mới.

   Ông Pulkit Abrol, Giám đốc ACCA khu vực
ASEAN ANZ bày tỏ: “Chức năng tài chính ứng
phó với các thách thức của đại dịch tương đối
hiệu quả. Ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp, danh
tiếng của bộ phận tài chính nâng cao đáng kể.
Đây là cơ hội để xây dựng chức năng tài chính
phù hợp hơn sử dụng nền tảng dữ liệu, kinh
nghiệm và hợp tác mà bộ phận tài chính không
nên bỏ qua. Nếu bộ phận tài chính tiếp tục chỉ tập
trung vào các biện pháp tài chính, khi dòng tiền
không còn là vấn đề của tổ chức, doanh nghiệp thì
có nguy cơ tổ chức, doanh nghiệp sẽ quay lại thực
tiễn trước đại dịch. Đón nhận thay đổi và phát
triển kĩ năng mới là yêu cầu tất yếu.”

   Ông Clive Webb, Trưởng nhóm chuyên môn
quản lý kinh doanh, Bộ phận nghiên cứu chuyên
môn ACCA toàn cầu, tác giả của báo cáo khảo sát
chia sẻ các chuyên gia tài chính kế toán viên phải
tập trung đầu tư tăng cường năng lực về dữ liệu,
công nghệ, đổi mới, hợp tác và chiến lược để duy
trì vai trò then chốt trong thời kỳ hậu đại dịch.
Ông nhận thấy những tổ chức, doạnh nghiệp áp
dụng chiến lược chuyển đổi số, trong đó có rất
nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Đông Nam Á, đã
ứng phó được với đại dịch hiệu quả hơn.

   Ông Charles Loh, lãnh đạo chuyển đổi số, bộ
phận tư vấn doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á
của PwC, cho rằng: “Chúng tôi đã chứng kiến bộ
phận tài chính nhiều tổ chức, doanh nghiệp nâng
cao vị thế trong các giai đoạn thử thách của tổ
chức, doanh nghiệp, nhận được nhiều sự tôn trọng
của lãnh đạo cấp cao, và tham gia vào các cuộc
thảo luận cao cấp nhất của tổ chức, doanh nghiệp.
Thử thách với bộ phận tài chính bây giờ là tiếp
tục duy trì sự phù hợp, phát triển trên sự tiến bộ
đã đạt được trong thời kỳ đại dịch và đóng vai trò
trung tâm hỗ trợ xác định chiến lược và đường
hướng kinh doanh. Sẽ quá dễ dàng nếu bộ phận
tài chính tiếp tục lùi lại với vai trò tính toán dữ
liệu và báo cáo kết quả quen thuộc khi nền kinh
tế phát triển trở lại và chúng ta quay lại với những
thực tiễn quen thuộc. Nhưng sẽ là sự lãng phí cơ
hội cho các chuyên gia tài chính và tổ chức,
doanh nghiệp”

Trích nguồn: ACCA Việt Nam


