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VACPA PHỐI HỢP CÙNG ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN SAI SÓT KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO
TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, CÔNG TY NIÊM YẾT.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Giới thiệu khai mạc hội nghị, TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiểm Tổng Thư ký VACPA trân trọng
cảm ơn UBCKNN đã hỗ trợ, phối hợp hiệu quả với VACPA để tổ chức hội nghị, đồng thời cảm ơn quý vị đại
biểu là lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của các công ty đại chúng, niêm yết và doanh nghiệp kiểm toán đã dành
sự quan tâm và sắp xếp tham dự hội nghị này để cùng hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng
thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Vụ Giám sát công ty đại chúng và Vụ Quản lý chào bán chứng khoán,
UBCKNN; Lãnh đạo VACPA; 500 đại biểu là người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của công ty
đại chúng, công ty niêm yết; và gần 80 đại biểu của các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho đơn vị
có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trên cả nước.

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin trên thị trường chứng khoán và thực hiện Biên bản hợp tác giữa
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), sáng ngày
15/06/2022, VACPA phối hợp cùng UBCKNN  tổ chức hội nghị trực tuyến “Phổ biến các sai sót khi lập và
trình bày báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, công ty niêm yết nhằm nâng cao chất lượng thông tin
trên thị trường chứng khoán”.
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian tại phần Tọa đàm trao đổi để giải đáp các vướng mắc của các đơn vị
tham dự. Điều hành phần Tọa đàm và phụ trách trả lời câu hỏi là lãnh đạo Vụ Giám sát công ty đại chúng,
Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, UBCKNN, 02 Phó Chủ tịch VACPA và Trưởng ban chuyên môn
VACPA. Các đại biểu của công ty đại chúng, doanh nghiệp kiểm toán đã đặt ra nhiều câu hỏi như về trình
bày giao dịch với các bên liên quan, báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành, ghi nhận tăng vốn trên
BCTC, … và đã được giải đáp trực tiếp tại hội nghị.
Kết thúc hội nghị, Bà Lê Thị Thu Hằng cám ơn sự phối hợp của VACPA trong các hoạt động kiểm tra, kiểm
soát chất lượng dịch vụ kiểm toán và BCTC của các công ty đại chúng, niêm yết và mong muốn các công ty
đại chúng, niêm yết, doanh nghiệp kiểm toán sẽ tích cực tham gia góp ý để sửa đổi, hoàn thiện các văn bản
pháp luật liên quan đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới cũng như nâng cao chất lượng BCTC
công bố trên thị trường chứng khoán.
VACPA đánh giá đây là một hội nghị quan trọng và cần thiết để công ty đại chúng, công ty niêm yết và
kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc
lĩnh vực chứng khoán có đầy đủ thông tin hơn, từ đó dành sự quan tâm và có sự phối kết hợp hiệu quả hơn
trong quá trình lập, kiểm tra, kiểm toán BCTC, giúp hạn chế các sai sót cũng như hạn chế vi phạm các quy
định pháp luật chứng khoán có liên quan đến BCTC, để thông tin công bố cho thị trường chất lượng hơn và
minh bạch hơn.
Với vai trò là tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán độc lập của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán tại
Việt Nam, VACPA xác định thực hiện các hoạt động để nâng cao chất lượng, độ tin cậy của thông tin tài
chính trên thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ ưu tiên và quan trọng của VACPA, giúp đảm bảo sự phát
triển bền vững của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và thị trường chứng khoán. Do đó, VACPA tin tưởng
rằng việc phối hợp UBCKNN để tổ chức Hội nghị này trước thời điểm các công ty đại chúng, niêm yết lập,
soát xét, công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2022 sẽ hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao chất lượng thông tin trên
thị trường chứng khoán như mục tiêu hội nghị đã đặt ra.

Phần chính của Hội nghị là để phổ biến các vấn đề mà công ty đại chúng, công ty niêm yết cần lưu ý nhằm
hạn chế các sai sót, nhầm lẫn liên quan đến lập và công bố báo cáo tài chính. Đại diện Vụ Giám sát công ty
đại chúng của UBCKNN, Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng đã lưu ý các công ty đại chúng, công ty niêm
yết về một số quy định mới, có thay đổi của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn mà đơn vị có
thể chưa cập nhập, nắm bắt đầy đủ, dẫn tới sai sót hoặc vi phạm khi lập, công bố và kiểm toán Báo cáo tài
chính (BCTC) cũng như một số sai sót phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ để
đơn vị hạn chế, khắc phục. Đại diện Vụ Quản lý chào bán chứng khoán của UBCKNN, Bà Trần Kim Dung -
Phó Vụ trưởng đã chia sẻ, trình bày chi tiết các quy định của pháp luật chứng khoán liên quan đến trách
nhiệm của công ty đại chúng trong việc lập, công bố BCTC, báo cáo tình hình sử dụng vốn cũng như trách
nhiệm của công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực
chứng khoán. Đồng thời Bà Trần Kim Dung cũng lưu ý những tồn tại, sai sót của một số BCTC, báo cáo kiểm
toán trong hồ sơ nộp UBCKNN để xem xét chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc tăng vốn
và trong quá trình xem xét chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán hàng năm. Với nhiệm vụ, vai trò tham gia
cùng UBCKNN trong quá trình kiểm tra định kỳ và rà soát thường xuyên BCTC, hồ sơ kiểm toán cũng như
thông qua việc hỗ trợ các vấn đề chuyên môn cho kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán là hội viên, đại
diện VACPA, TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tich phụ trách chuyên môn đã tổng hợp và chia sẻ các sai sót
trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết cũng như giúp các công ty đại chúng,
công ty niêm yết hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các dạng ý kiến kiểm toán trên báo cáo kiểm toán để từ đó có sự
phối kết hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn giữa kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và công ty đại chúng, công
ty niêm yết, giúp hạn chế các nhầm lẫn, sai sót trên BCTC để thông tin công bố cho nhà đầu tư chất lượng
hơn.
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HỌP BAN NGHIÊN CỨU, SOẠN THẢO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM
LẦN THỨ NHẤT

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Chủ trì cuộc họp thảo luận là Trưởng nhóm 2 - Bà Nguyễn Thái Thanh, Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH
Ernst & Young Việt Nam – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Đào tạo VACPA và sự tham dự của Bà Hà Thị Ngọc
Hà – Phó Chủ tịch VACPA – Trưởng Ban soạn thảo cùng các thành viên Nhóm 2 Ban nghiên cứu, soạn thảo
VSA.

Để triển khai soạn thảo VSA 315 (2022), VACPA đã dự thảo VSA 315 (2022) dựa trên ISA 315 (Ban hành
lại năm 2019). Ngày 13/06/2022, VACPA đã tổ chức cuộc thảo luận trực tuyến (lần thứ nhất) Nhóm 2 Ban
nghiên cứu, soạn thảo VSA để thảo luận về các nội dung VSA 315 (2022).

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận về (i) Các vấn đề chung của VSA 315 (2022), (ii) Phụ lục VSA
315 (2022) các nội dung sửa đổi, bổ sung do ảnh hưởng của dự thảo VSA 315 (2022) đến dự thảo của các
VSA khác, (iii) cách thức soạn thảo VSA 315 (2022) cho phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tình hình
thực tiễn tại Việt Nam.

Theo kế hoạch hoạt động, năm 2022, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tiếp tục thực hiện
soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số (VSA) 315 (cập nhật theo bản mới nhất của Chuẩn mực kiểm toán
quốc tế số (ISA) 315 do Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) ban hành năm 2019 và có hiệu lực đối với các cuộc
kiểm toán bắt đầu vào hoặc sau ngày 15/12/2021) (sau đây gọi là VSA 315 (2022)) trình Bộ Tài chính ban
hành cùng với 30 VSA đã được VACPA soạn thảo năm 2020, 2021.

Sau quá trình làm việc tập trung và hiệu quả, phần lớn các vấn đề thảo luận về VSA 315 (2022) đã nhận được
sự đồng thuận cao của các thành viên. Cùng với việc tổng hợp một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong
các cuộc họp, trong thời gian tới, VACPA và Nhóm 2 Ban nghiên cứu soạn thảo VSA sẽ tiếp tục hoàn thiện,
rà soát Dự thảo các VSA đã soạn thảo năm 2020, 2021, VSA 315 (2022) và Phụ lục VSA 315 (2022) các nội
dung sửa đổi, bổ sung do ảnh hưởng của dự thảo VSA 315 (2022) đến dự thảo của các VSA khác, để xin ý
kiến các thành viên Ban soạn thảo, và xin ý kiến rộng rãi các cơ quan nhà nước, kiểm toán viên, doanh
nghiệp kiểm toán và người quan tâm.
VACPA tin tưởng với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của các đơn vị, thành viên,
Dự thảo VSA 315 (2022) cùng các VSA khác sẽ được soạn thảo phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn
Việt Nam.
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TỔ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN HỌP TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Chủ trì cuộc họp, TS. Hà Thị Ngọc Hà – Tổ trưởng Tổ xây dựng công bố Quyết định số 177-2022/QĐ–
VACPA ngày 25/5/2022 của Chủ tịch VACPA về việc thành lập Tổ xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn và
trình bày sự cần thiết xây dựng lần đầu tiên CTKTM-BCTC tập đoàn tại Việt Nam. Tham dự cuộc họp là các
Ông/Bà là thành viên Tổ xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn được huy động từ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý
giám sát kế toán, kiểm toán); Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát Công ty đại chúng; Vụ Quản lý
chào bán chứng khoán); các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT); Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
và VACPA.

 Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2022, ngày 27/06/2022, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam (VACPA) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến (lần thứ nhất) Tổ xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm
toán báo cáo tài chính tập đoàn (CTKTM-BCTC tập đoàn) để công bố quyết định thành lập Tổ xây dựng
CTKTM-BCTC tập đoàn, thảo luận kế hoạch triển khai, cách thức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể và các
nội dung cần thiết khác có liên quan đến việc xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn.

 TS. Hà Thị Ngọc Hà công bố Quyết định số 177-2022/QĐ-VACPA ngày 25/5/2022 của Chủ tịch VACPA
 về việc thành lập Tổ xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

VACPA sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên và tiếp tục tổ chức các cuộc họp Tổ xây dựng để
trao đổi những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, hoàn thiện các phiên bản dự thảo và gửi xin ý kiến CTKTM-
BCTC tập đoàn đến các thành viên Tổ xây dựng. Sau khi được các thành viên Tổ xây dựng thống nhất các
nội dung qua các đợt xin ý kiến, VACPA sẽ hoàn thiện dự thảo và gửi xin ý kiến chính thức Bộ Tài chính
(Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán), UBCKNN (Vụ Giám sát công ty đại chúng; Vụ Quản lý chào
bán chứng khoán), các DNKiT, Ban Chấp hành VACPA và người quan tâm, đồng thời công bố công khai
trên trang thông tin điện tử của VACPA. Sau đó, VACPA sẽ tổ chức Hội thảo xin ý kiến rộng rãi về
CTKTM-BCTC tập đoàn, hoàn thiện và ban hành CTKTM-BCTC tập đoàn.
CTKTM-BCTC tập đoàn được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 600 và
các chuẩn mực khác có liên quan quy định tại Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài
chính về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; Thông tư số 70/2015/TT-BTC của Bộ Tài
chính ngày 08/05/2015 về ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và các quy định
pháp lý có liên quan. Đồng thời quá trình xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn, VACPA có tham khảo
CTKTM- BCTC tập đoàn của Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) (theo Biên bản ghi nhớ giữa ISCA
và VACPA vào ngày 15/08/2019 và Phụ lục 01 của Biên bản ghi nhớ ngày 06/08/2020) và một số tổ chức
nghề nghiệp, hãng kiểm toán trên thế giới.

Cuộc họp lần thứ nhất Tổ xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn đã thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới,
VAPCA sẽ gửi xin ý kiến Dự thảo CTKTM-BCTC tập đoàn đến các thành viên Tổ xây dựng và sẽ tổ chức các
cuộc họp Tổ xây dựng để thảo luận về Dự thảo CTKTM-BCTC tập đoàn. Đây là một trong những hoạt động
chuyên môn trọng tâm của VACPA trong năm 2022. VACPA tin tưởng với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia
nhiệt tình, trách nhiệm cao của các đơn vị, thành viên, quá trình xây dựng, CTKTM-BCTC tập đoàn sẽ được
hoàn thiện và trở thành công cụ hữu ích cho các cuộc kiểm toán tập đoàn, góp phần đảm bảo, nâng cao chất
lượng dịch vụ kiểm toán và tăng cường việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, đáp ứng nhu cầu thực tế của các
doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề.

Tại cuộc họp các thành viên đã thảo luận về kế hoạch triển khai, cách thức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ
thể cho từng nhóm, từng thành viên và đã thống nhất phân chia công việc các nhóm làm việc, trong đó bao
gồm 1 số công việc chính như sau:
 + Phân chia công việc xây dựng, soát xét theo từng giai đoạn (chi tiết theo từng phần hành) của cuộc kiểm
toán tập đoàn cho 07 nhóm làm việc, trong đó mỗi phần hành có sự “Chủ trì xây dựng” của 1 trong 7 DNKiT
(gồm: Công ty TNHH KPMG; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư
vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam) và sự “tham gia xây dựng” của 5
DNKiT/Thành viên (gồm: 3 Big4 còn lại, DNKiT khác, VACPA và ACCA) nhằm đảm bảo CTKTM-BCTC
tập đoàn được xây dựng vừa tiếp cận thông lệ quốc tế vừa phù hợp với đặc điểm Việt Nam;
 + VACPA dự thảo CTKTM-BCTC tập đoàn và sẽ gửi xin ý kiến lần 1 Dự thảo CTKTM-BCTC tập đoàn đến
Tổ xây dựng trước ngày 15/08/2022;
 + Các thành viên Tổ xây dựng tham gia xây dựng, rà soát cho ý kiến về Dự thảo lần 1 CTKTM-BCTC tập
đoàn và gửi về VACPA trước 30/09/2022;
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VACPA TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN GIỚI THIỆU VÀ TRAO TẶNG SÁCH
"HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ KẾ TOÁN NHỎ VÀ VỪA" 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Tham dự Hội thảo gồm có lãnh đạo VACPA, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài
chính; đại diện của ACCA tại Việt Nam cùng gần 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp kiểm toán là hội viên
tổ chức của VACPA, các trường Đại học, cơ quan, tổ chức nghề nghiệp là đối tác của VACPA.
Khai mạc Hội thảo, TS.Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VACPA phát biểu: “Sách Hướng
dẫn quản trị cho các doanh nghiệp kiểm toán và doanh nghiệp dịch vụ kế toán nhỏ và vừa là ấn phẩm của
Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) bằng tiếng Anh đã được Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) phối hợp các đối tác dịch sang tiếng Việt dưới sự đồng ý, cấp phép của IFAC. Cuốn sách sẽ giới
thiệu thông lệ tốt nhất toàn cầu và kỹ thuật quản trị mới nhất, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động
bền vững của các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nhỏ và vừa. Đặc biệt, cuốn sách được sắp xếp cấu trúc
cho phép người đọc dễ dàng nắm bắt và vận dụng phù hợp, theo từng điều kiện thực tiễn, bối cảnh và văn
hóa của doanh nghiệp mình”.   

Để thúc đẩy nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam phát triển và để
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán,
tư vấn thuế và các dịch vụ chuyên môn khác trong việc xây dựng, tăng
cường năng lực quản trị, hoạt động có hiệu quả hơn trong bối cảnh thị
trường toàn cầu và trong nước ngày càng phức tạp, cạnh tranh và biến
đổi nhanh chóng; Đồng thời, cung cấp tài liệu cho tổ chức nghề nghiệp,
cơ quan quản lý Nhà nước tham khảo trong việc thực hiện các hoạt động
hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa, phát triển nghề nghiệp và
các trường đại học có chuyên ngành kế toán, kiểm toán sử dụng trong
quá trình giảng dạy, học tập, sáng ngày 28/06/2022, Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Kế toán công chứng Anh quốc
(ACCA) đã phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu và trao tặng
cuốn sách “Hướng dẫn quản trị cho các doanh nghiệp kiểm toán và
doanh nghiệp dịch vụ kế toán nhỏ và vừa” tới cơ quan quản lý Nhà
nước, các trường Đại học và Hội viên VACPA.

Phát biểu tại Hội thảo, Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán -
Bộ Tài chính chia sẻ, qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng của cơ quan quản lý Nhà nước trong thời
gian qua cho thấy công tác quản trị của một số doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa tại Việt Nam còn những
tồn tại, cần phải được cải tiến để giúp doanh nghiệp phát triển và đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo chất
lượng dịch vụ. Do đó, cuốn sách này cung cấp hướng dẫn quản trị trên nhiều mặt sẽ là một tài liệu tham khảo
thiết thực cho các doanh nghiệp kiểm toán và các doanh nghiệp kế toán vừa và nhỏ. Đồng thời, Phó Cục
trưởng cũng đánh giá cao việc VACPA tìm kiếm, lựa chọn các tài liệu phù hợp của IFAC trong thời gian qua
để biên dịch sang tiếng Việt và trao tặng tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
tại Việt Nam học hỏi, tiếp cận với thông lệ của quốc tế cũng như những hỗ trợ thiết thực của ACCA cho các
hoạt động này của VACPA.
Đến với buổi Hội thảo, Bà Nguyễn Mai Chi, Giám đốc chính sách ACCA Đông Nam Á lục địa gửi lời chúc
mừng và cám ơn sự nỗ lực của VACPA và các đối tác đã biên soạn và giới thiệu quyển sách. Bà cũng nhấn
mạnh “Quyển sách là tài liệu hữu ích để chia sẻ tại các lớp CNKT và tài liệu giảng dạy tại các trường Đại
học”, đồng thời giới thiệu về cổng thông tin cung cấp các nguồn tài liệu, tri thức toàn cầu của ACCA để các
đại biểu có thể tham gia, sử dụng nhằm hỗ trợ phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

Để giới thiệu và cung cấp thêm thông tin về nội dung quyển sách cho các đại biểu tham dự, Bà Lê Thị Bích
Hải - Phó trưởng Văn phòng VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh đã trình bày tổng quan nội dung của quyển sách
với 8 chủ đề bao trùm các vấn đề mà doanh nghiệp kiểm toán cần nghiên cứu, quan tâm trong quá trình hoạt
động, gồm: (1) Lập kế hoạch cho doanh nghiệp kế toán, kiểm toán; (2) Mô hình doanh nghiệp, hiệp hội và
mạng lưới; (3) Xây dựng và phát triển doanh nghiệp; (4) Sức mạnh nguồn lực: phát triển chiến lược nhân sự;
(5) Đòn bẩy công nghệ; (6) Quản lý quan hệ khách hàng; (7) Quản lý rủi ro; (8) Kế hoạch kế nhiệm. Với các
thông tin được cung cấp, nhiều đại biểu tại Hội thảo đã bày tỏ đánh giá rất cao cuốn sách và mong muốn sớm
được tiếp cận, được VACPA trao tặng cuốn sách để ứng dụng vào quá trình làm việc, giảng dạy.
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Để biên dịch và phát hành cuốn sách này, VACPA đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ giảng viên một số trường
đại học (gồm Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (UEL), Trường Đại học
Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DUE), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)) và từ các hội viên tổ
chức của VACPA. Đại diện cho nhóm soát xét quyển sách, Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng phòng đào
tạo cấp cao - Công ty Deloitte Việt Nam đã chia sẻ về sự hữu ích của quyển sách cũng như tâm đắc của Bà
với chủ đề 4 của quyển sách: Sức mạnh nhân lực vì nhân lực con người đóng vai trò quan trọng trong sự tồn
tại và phát triển của ngành nghề kế toán, kiểm toán cũng như đánh giá cao việc cuốn sách đã đưa những mô
hình tâm lý học mới vào nhằm xây dựng chiến lược tuyển dụng, ‘giữ chân’ và phát triển nguồn nhân lực. Bà
Hiền cũng cho rằng cuốn sách như “checklist” đầy đủ để doanh nghiệp kiểm toán tham khảo sử dụng trong
quá trình hoạt động, phát triển. Thay mặt cho nhóm biên dịch đến từ các trường Đại học, TS. Nguyễn Thị
Thúy Phượng - Trưởng bộ môn Kế toán – trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cũng chia sẻ về tầm
quan trọng của quyển sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán tham khảo các
thông lệ quốc tế, qua đó có những thay đổi chiến lược cho phù hợp với bối cảnh hiện tại, nâng cao hiệu quả
và chất lượng quản lý, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Bà cũng chia sẻ rằng, các tài liệu trước đây sử
dụng trong các trường đại học chủ yếu hướng dẫn về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, ít đề cập tới vấn đề
quản trị doanh nghiệp kế toán, kiểm toán nên cuốn sách này cung cấp nhiều thông tin mới để giảng viên và cả
sinh viên hiểu hơn về mô hình, thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp kiểm toán, doanh nghiệp dịch vụ kế
toán.
Đến với Hội thảo, ông Phạm Thế Hưng - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt
Nam thay mặt cho Hội viên tổ chức của VACPA cũng chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và
vừa gặp phải và Ông cũng đánh giá cao về vai trò quyển sách như là một tài liệu tham khảo và nhấn mạnh tùy
vào đặc điểm, bối cảnh của từng doanh nghiệp kiểm toán mà có thể cân nhắc ứng dụng từng nội dung cho phù
hợp. Ông cũng chia sẻ sự quan tâm đến nội dung “Đòn bẩy công nghệ” trong quá trình quản lý doanh nghiệp
nhằm nâng cao chất lượng quản lý cũng như quản trị doanh nghiệp.

Trong phần tọa đàm của Hội thảo, các diễn giả cũng đã thảo luận chi tiết hơn để các đại biểu tham dự hiểu
hơn nội dung cuốn sách cũng như cách ứng dụng hiệu quả quyển sách vào các hoạt động của doanh nghiệp và
các hoạt động đào tạo. Đại biểu tham dự đã đặt câu hỏi và thể hiện sự quan tâm việc VACPA có tổ chức các
khóa đào tạo về các nội dung trong cuốn sách.
Cũng tại Hội thảo, VACPA đã thông báo chi tiết về cách thức trao tặng cuốn sách tới các cơ quan quản lý
Nhà nước, các Hội nghề nghiệp, Hội viên VACPA và các trường đại học tham gia Hội thảo. VACPA hy vọng
rằng, cuốn sách sẽ là một cuốn cẩm nang nhỏ hữu ích hỗ trợ công tác quản trị, giúp doanh nghiệp kiểm toán,
doanh nghiệp dịch vụ kế toán tại Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng khả năng cạnh tranh trong
xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.

Đăng ký nhận sách tại đây 

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9494
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VACPA LIÊN TỤC CẬP NHẬT CÁC CHUYÊN ĐỀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC QUAN TRỌNG
TRONG THÁNG 6/2022 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Bên cạnh các chuyên đề về kế toán, kiểm toán, đạo đức, VACPA cũng đã tổ chức thêm các chuyên đề về
quyết toán dự án hoàn thành, thuế, bảo hiểm xã hội, kiểm soát nội bộ, kỹ năng mềm để cung cấp được các
nội dung chuyên đề đa dạng, phong phú giúp cho học viên dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu công việc.

Trong tháng 6/2022, VACPA tiếp tục tổ chức thêm các lớp cập nhật kiến thức (CNKT) với nhiều chuyên đề
quan trọng, đa dạng. Trong đó, lần đầu tiên VACPA tổ chức hướng dẫn về Thông tư số 10/2022 ngày
14/02/2022 của Bộ Tài chính quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước là loại báo cáo mới
chưa được áp dụng ở Việt Nam trước đây. Đồng thời, VACPA tăng cường các chuyên đề kế toán, kiểm toán để
phổ biến, lưu ý kiểm toán viên về các sai sót phát hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý
cũng như hướng dẫn chuyên sâu về chuẩn mực báo cáo tài chính (IFRS),…VACPA cũng đã tổ chức 01 lớp
CNKT giảng bằng tiếng Anh, để chia sẻ một số nội dung mới, quan trọng, hỗ trợ các kiểm toán viên, kế toán
viên hành nghề người nước ngoài nắm bắt kịp thời các thông tin phục vụ công việc hiệu quả.

Trong các lớp CNKT này, VACPA đã mời các chuyên gia
trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, văn bản pháp luật,
kiểm toán viên có kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ các tình
huống thực tế và tư vấn cách giải quyết các vấn đề. Đặc
biệt, để nâng cao chất lượng kiểm toán, hỗ trợ kiểm toán
viên lưu trữ hồ sơ kiểm toán đầy đủ, phù hợp, VACPA đã
mời các thành viên trực tiếp tham gia các đoàn kiểm soát
chất lượng, nhiều kinh nghiệm trong soát xét hồ sơ kiểm
toán để chia sẻ, lưu ý cho KTV, DNKiT.

Trong tháng 7/2022, VACPA sẽ tiếp tục tổ chức thêm các lớp học cập nhật kiến thức trực tuyến với nhiều
chuyên đề mới, thiết thực cho các kế toán viên, kiểm toán viên và người quan tâm như: Thực hành lập BCTC
hợp nhất; các IFRS quan trọng; cập nhật các chính sách mới và giải đáp các vướng mắc về thuế để phục vụ
kỳ lập, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 do Chuyên gia của Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Tổng
Cục Thuế chia sẻ. Quý Hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên,… vui lòng theo dõi website VACPA (mục
Dịch vụ đào tạo/Lớp cập nhật kiến thức/Lớp đào tạo trực tuyến (online)) hoặc fanpage của VACPA để đăng
ký tham dự và cập nhật các nội dung mới nhằm hỗ trợ hiệu quả công việc của mình.

Ngoài ra, VACPA xin lưu ý quý hội viên, đến thời điểm hiện tại, VACPA đã cập nhật đầy đủ số
giờ học CNKT trên website. Để đảm bảo việc báo cáo chính xác và đầy đủ số giờ đã học cho Bộ
Tài Chính để phục vụ đăng ký hành nghề năm 2023, VACPA trân trọng đề nghị quý Hội viên
đăng nhập tài khoản trên website VACPA sớm để kiểm tra thông tin (các lớp CNKT, chuyên đề,
số giờ đã học, cơ cấu giờ) và phản hồi kịp thời cho VACPA nếu có thông tin chưa phù hợp. Nếu
có bất kỳ thắc mắc gì, quý hội viên vui lòng liên hệ sớm với VACPA theo thông tin:
Tại Hà Nội:
• Email: trungtamdaotao@vacpa.org.vn
• Hotline: 0946248484 hoặc 0243 9724334 (ext: 104).
Tại Tp. Hồ Chí Minh:
• Email: hcmc@vacpa.org.vn
• Hotline: 0888 401 282 hoặc 0283 9306445 (ext: 101).

http://www.vacpa.org.vn/Default.aspx
https://www.facebook.com/vacpa.org.vn
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Đáp ứng mong muốn của nhiều học viên được học trực
tiếp sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã
tổ chức trở lại khóa ôn thi Kiểm toán viên, Kế toán
viên tập trung tại Hà Nội gồm 7 môn học trong thời
gian từ ngày 11/6/2022 đến 11/09/2022 ngoài giờ hành
chính (vào Thứ 7, Chủ Nhật và các buổi tối trong
tuần).

Ngày 11/6/2022, Phó Trưởng Văn phòng VACPA tại Hà Nội - Bà Hoàng Thị Nga đã phát biểu cảm ơn giảng
viên và vui mừng chào đón các học viên tham dự khóa học ôn thi chứng chỉ Kiểm toán viên và Kế toán viên
năm 2022 tại Hà Nội. Môn học mở đầu là môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao do PGS.TS Vũ Văn
Ninh - Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp - Học viện Tài chính giảng dạy.
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và doanh
nghiệp kiểm toán tại Việt Nam và có nhiệm vụ tham gia tổ chức thi kiểm toán viên hàng năm. Đối với hoạt
động ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên, VACPA cũng là tổ chức đầu tiên và có uy tín với hơn 16 năm
kinh nghiệm tổ chức lớp học ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên trên khắp cả nước (Hà Nội, Tp. Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng, Nha Trang...). Với mục tiêu gia tăng số lượng người có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán
viên để thúc đẩy nghề nghiệp kế toán, kiểm toán phát triển, VACPA đã và sẽ luôn đồng hành cùng các thí
sinh trong các kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên tại Việt Nam.
Với uy tín nghề nghiệp của VACPA, khóa học tập trung năm nay đã thu hút được số lượng lớn học viên
tham dự. VACPA tiếp tục duy trì đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và hướng
dẫn ôn thi; cung cấp tài liệu học đầy đủ kèm theo đề thi mẫu các môn của một số năm gần nhất và giảng
viên giải bài thi mẫu để học viên tham khảo; địa điểm học rộng rãi, thuận tiện cho học viên; có đội ngũ
nhân viên nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn về điều kiện thi và quá trình thi… Ngoài ra, VACPA cũng
tạo nhóm ôn thi để các học viên có thể thuận tiện trong việc trao đổi thông tin với Ban tổ chức và trao đổi
nội dung học giữa các học viên.

VACPA trân trọng cảm ơn các giảng viên và học viên đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VACPA trong
các khóa học ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên cũng như các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức và hoạt động
nghề nghiệp trong thời gian tới. VACPA xin chúc các học viên sức khoẻ, học tập hiệu quả để thu được
những kiến thức bổ ích và đạt kết quả cao trong kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2022.
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THÔNG BÁO LỚP ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN
TRỰC TUYẾN NĂM 2022

Buổi

4

5

Học phí 

6

7

STT Môn học

1

2 Thuế và quản lý thuế
nâng cao*

Pháp luật về kinh tế và
Luật Doanh nghiệp*

Tài chính và quản lý
tài chính nâng cao*

Phân tích hoạt động
Tài chính nâng cao

Kế toán tài chính,
kế toán quản trị
nâng cao*

Cả ngày: Ngày 30, 31/07 & 13,
14/08/22 (T7, CN) 

3

8

Ngày học Giảng viên

Kiểm toán và dịch vụ
đảm bảo nâng cao

10

12

8

12

8

64Tổng cộng

1,400,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

9,900,000

Buổi tối: Ngày 25, 26, 27,
28/07 & 11, 15, 17, 19, 22,
24/08/22
Dự phòng: Tối 23/08/22 (**)

Cả ngày: Ngày 16, 17/07 (T7,
CN)
Buổi tối: Ngày 18, 20/07 & 01,
02, 03, 04, 08, 09/08/22
Dự phòng: Tối 10/08/22 (**)

Buổi tối: Ngày 06, 07, 08, 13,
14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29
/09/22
Dự phòng: Tối 04, 05,
06/10/22 (**)
Cả ngày: Ngày 20, 21, 27, 28
/08 (T7, CN)
Dự phòng: Tối 25, 26/08/22
(**)

Buổi sáng: Ngày 06, 07/08/22  
(T7, CN),
Buổi tối: Ngày 05, 12, 16,
18/08/22

TS. Lê Văn Hưng 
- Nguyên Trưởng khoa Luật
Kinh tế - Trường Đại học
Kinh tế TP.HCM

PGS.TS Lê Xuân Trường
- Trưởng Khoa Thuế và Hải
Quan - Học viện Tài chính

PGS.TS Vũ Văn Ninh 
- Trưởng Khoa TCDN - Học
viện Tài chính

TS. Nguyễn Thị Thanh 
- Trưởng BM Phân tích Tài
chính - Khoa TCDN - Học
viện Tài chính

PGS.TS Mai Ngọc Anh 
- Trưởng Khoa Kế toán -
Học viện Tài chính

PGS. TS Lưu Đức Tuyên 
- Phó Cục Trưởng Cục
QLGS Kế toán kiểm toán -
Bộ Tài chính

Ngoại ngữ (Anh văn) 6 900,000

Cả ngày: Ngày 24, 25 /09 & 01,
02/10/22 (T7, CN)

NCS. Nguyễn Châu Bích Tuyền
- Đại học Mở TP.HCM

1,600,000

1,600,000

(*) Chứng chỉ Kế toán viên, học 4 môn.
Chứng chỉ Kiểm toán viên học 7 môn.
(**) Dự phòng những ngày GV bận.

TRỰC TUYẾN QUA PHẦN MỀM ZOOM ONLINE 

ĐĂNG KÝ

Ưu đãi cho học viên cũ: Giảm 5% học phí đối với các môn đã từng ôn thi tại VACPA.
Ưu đãi thanh toán trước hạn: 5% đối với học viên đóng từ 4 môn trước ngày 10/7/2022. 

Ưu đãi



Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tiếp tục cung cấp đến hội viên và các bên liên
quan cũng như tham gia tích cực biên dịch các tài liệu chuyên môn của IFAC sang tiếng Việt để thúc
đẩy nghề nghiệp kế toán - kiểm toán tại Việt Nam phát triển hội nhập và tiếp cận thông lệ quốc tế.
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VACPA ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN,
KIỂM TOÁN TOÀN CẦU VÀ VIỆT NAM
Ngày 07/6/2022, thay mặt cho Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), Ông Michelle Brody - Giám đốc sở hữu trí tuệ
đã gửi thư cám ơn đến các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) -
Hội viên chính thức của IFAC về những đóng góp cho sự thành công của IFAC trong năm 2021 và nửa đầu
năm 2022.

Trong thời gian qua, IFAC đã ban hành nhiều bản dịch tài liệu chuyên môn, bao gồm các chuẩn mực và tài
liệu hướng dẫn, hỗ trợ từ các Ủy ban thiết lập chuẩn mực (IAASB, IESBA và IPSASB) ra gần 50 ngôn ngữ.
Vào năm 2021, với sự giúp đỡ của 36 tổ chức khác nhau, IFAC đã ban hành được 159 bản dịch sang 24 ngôn
ngữ khác nhau. Nửa đầu năm 2022, sự thành công đã vượt xa năm 2021 với con số ấn tượng: 184 bản dịch
được dịch ra 27 ngôn ngữ với sự hỗ trợ của 29 tổ chức khác nhau, trong đó có VACPA đóng góp phần không
nhỏ trong dịch thuật các tài liệu này sang tiếng Việt để hỗ trợ cho các kiểm toán viên, kế toán viên và hội
viên của VACPA. Với sự hỗ trợ của các tổ chức, thông tin và tài liệu chuyên môn của IFAC đã được đến gần
hơn với các kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp trên toàn thế giới, cũng như tại Việt Nam.
Tại Việt Nam, thời gian qua VACPA đã phối hợp cùng các bên liên quan (doanh nghiệp kiểm toán, tổ chức
nghề nghiệp quốc tế, trường đại học) để biên dịch, đăng tải hoặc trao tặng trực tiếp nhiều sản phẩm chuyên
môn hữu ích từ bản gốc tiếng Anh của IFAC cho hội viên, cơ quan quản lý Nhà nước, kiểm toán viên, kế toán
viên, giảng viên các trường đại học… như: Hướng dẫn sử dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán
đơn vị nhỏ và vừa (2 tập); Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp
(bao gồm các chuẩn mực quốc tế về tính độc lập); Hướng dẫn quản trị cho các doanh nghiệp kiểm toán và
doanh nghiệp dịch vụ kế toán nhỏ và vừa; Hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường ảnh hưởng của dịch
Covid-19…

Bạn đọc có thể xem các tài liệu của IFAC đã được biên dịch sang tiếng Việt được đăng tải trên website của
IFAC tại đây.

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9484
https://www.ifac.org/translations-database?language=173&translation_status=&source=&publication_year=&keyword=
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VACPA GẶP MẶT LÃNH ĐẠO CỦA HỘI KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG AUSTRALIA VÀ
VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH VÀ XỨ WALES

Ngày 10/6/2022, tại Văn phòng Hà Nội, Hội kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có cuộc gặp mặt,
trao đổi với Ông Leslie Leow - Tổng Giám đốc khu vực
mới nổi và Bà Nguyễn Thị Bích Hiền - Trưởng Đại diện,
Kế toán công chứng Australia (CPA Australia) khu vực
phía Bắc. TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách
chuyên môn và Bà Hoàng Thị Nga - Phó Trưởng Văn
phòng VACPA Hà Nội thay mặt cho lãnh đạo VACPA đón
tiếp đoàn.

Tiếp theo ngày 13/6/2022, cũng tại văn phòng Hà Nội, lãnh
đạo VACPA đã có buổi gặp mặt và làm việc với Bà Elaine
Hong - Giám đốc Viện kế toán công chứng Anh và xứ
Wales (ICAEW) khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc đại
lục và Bà Đặng Thị Mai Trang - Trưởng Đại diện và cán bộ
văn phòng ICAEW Việt Nam. Phía VACPA có TS. Trần
Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và các nhân
sự của văn phòng VACPA làm việc với đoàn. Cuộc họp
được thực hiện qua hình thức kết hợp trực tiếp và trực
tuyến diễn ra trong không khí ấm cúng, nội dung kế hoạch
hoạt động năm 2022 của hai tổ chức đã được thảo luận sôi
nổi và hiệu quả. Sau cuộc gặp, một số nội dung cụ thể hơn
về hỗ trợ các tài liệu chuyên môn cũng đã tiếp tục được cán
bộ hai Hội trao đổi, như đánh giá về các lợi ích cũng như
khó khăn, thách thức từ việc áp dụng ISA ban hành mới ở
các nước,…

Có thể nói, hơn hai năm sau đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, việc lựa chọn gặp mặt VACPA ngay chuyến
thăm đầu tiên đến Việt Nam của hai Hội nghề nghiệp quốc tế lớn đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của hai
Hội tới VACPA và hai Hội đều đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua.
VACPA rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các Hội nghề nghiệp quốc tế để các hoạt
động hợp tác song phương được bền vững, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Hội viên các Hội và phát triển
nghề nghiệp kế toán - kiểm toán tại Việt Nam hơn nữa.

Hai bên đã trao đổi về các kế hoạch hợp tác năm 2022,
trong đó tập trung trao đổi và thực hiện các công việc liên
quan đến xem xét miễn giảm môn thi cho Hội viên của
VACPA khi thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên - kế toán viên
và trở thành Hội viên của CPA Australia. Phó Chủ tịch của
VACPA đã nêu rõ những nội dung công việc có thể triển
khai cũng như những nội dung sẽ có khó khăn, cần xem xét
cách thức triển khai khác để hoạt động hợp tác mang lại
hiệu quả cao nhất cho cả hai bên.

VACPA gặp mặt lãnh đạo Viện kế toán
công chứng Anh và xứ Wales

VACPA gặp mặt lãnh đạo Hội kế toán
công chứng Australia
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VACPA CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6
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Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), VACPA trân trọng gửi lời
chúc mừng đến các nhà báo, phóng viên và những người làm việc trong ngành truyền thông và báo chí đã
đồng hành cùng VACPA trong thời gian vừa qua và đã góp phần lan tỏa những thông tin hữu ích của ngành
nghề đến với độc giả, đặc biệt, VACPA đã gửi Thư và hoa chúc mừng tới 06 cơ quan đối tác báo chí của
VACPA: Tạp chí Tài chính, Thời báo Tài chính, Diễn đàn Doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước, Đầu tư chứng
khoán, Tạp chí kế toán và kiểm toán.

VACPA CHÚC MỪNG HỘI VIÊN TỔ CHỨC - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN BHP NHÂN DỊP KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi lời chúc mừng tới Công ty TNHH Dịch Vụ Kiểm
toán và Tư vấn Kế toán BHP (Mã số 014) nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (27/06/2002 - 27/06/2022).

HOẠT ĐỘNG HỘI VIÊN VACPA

VACPA sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty BHP và các Hội viên tổ chức trên con đường phát triển nghề
nghiệp kế toán - kiểm toán.



THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

BA YÊU CẦU LỚN TRONG CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN ĐẾN NĂM 2030

Theo Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành kiểm toán độc lập
sẽ phải đối mặt với những thách thức, nhưng cũng có nhiều cơ hội để nắm bắt và phát triển trong những năm tiếp
theo.
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VACPA xin giới thiệu bài viết từ Báo Kiểm toán Nhà nước có tham khảo ý kiến của Bà Trần Thúy Ngọc - Tổng
Giám đốc Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại truyền thông của VACPA.
Cùng với việc mở cửa và phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán độc lập đã hình thành và
trở thành nhu cầu tất yếu đối với DN và nền kinh tế Việt Nam. Trải qua hơn 30 năm hoạt động và phát triển, vị
thế của kiểm toán độc lập ngày càng được khẳng định và có vai trò rõ nét hơn trong việc nâng cao chất lượng
thông tin tài chính của các DN.
Tuy nhiên, đứng trước những chuyển động nhanh chóng của thị trường và nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng
sâu rộng, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 tại Quyết định số
633/QĐ/TTg ngày 23/5/2022. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước,
đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin, số liệu
kinh tế, tài chính trong nền kinh tế quốc dân.
Chiến lược có ba yêu cầu chính sẽ buộc ngành kiểm toán độc lập đối mặt với những thách thức, nhưng đồng
thời cũng gia tăng các cơ hội trong những năm tiếp theo. Cụ thể:
Thứ nhất, đối tượng kiểm toán bắt buộc sẽ được mở rộng do yêu cầu đến năm 2025, đảm bảo 100% DN, đơn
vị có quy mô lớn được kiểm toán báo cáo tài chính, không phân biệt loại hình hoạt động, hình thức sở hữu.
Việc mở rộng đối tượng bắt buộc phải kiểm toán đòi hỏi các công ty kiểm toán cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực
đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu này, đặc biệt là đối với các DN được kiểm toán năm đầu tiên.
Thứ hai, hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán - kiểm toán, bao gồm đề xuất Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung
Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, xây dựng khung pháp lý để áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc
tế (IFRS) theo lộ trình phù hợp, cập nhật hệ thống Chuẩn mực Báo cáo tài chính của Việt Nam (VFRS), chuẩn
mực kiểm toán độc lập, chuẩn mực kiểm toán nội bộ trên cơ sở phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của
Việt Nam.
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Sự chuyển dịch hướng tới tiếp cận các thông lệ quốc tế của các luật kế toán, kiểm toán và các văn bản quy
phạm pháp luật buộc các hãng kiểm toán tại Việt Nam phải tăng cường đào tạo, thiết kế, đổi mới các chương
trình đào tạo nhằm phù hợp với sự thay đổi của các luật, chuẩn mực và văn bản quy phạm pháp luật này. Từ
đó, các hãng kiểm toán xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thông hiểu VFRS khi cung cấp dịch vụ tới
các tổ chức kinh tế.

Trong thời gian qua, các chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính và cơ quan hợp tác quốc tế như Diễn đàn trao
đổi về áp dụng IFRS tại Việt Nam do Cục Quản lý, Giám sát kế toán, kiểm toán và Cơ quan Hợp tác Quốc tế
Nhật Bản (JICA) tổ chức, cùng sự tham gia của đối tác tư vấn Deloitte đã thực sự hỗ trợ các đơn vị ngay từ
những bước đầu trong quá trình áp dụng IFRS.

Thứ ba, chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đồng nghĩa với việc cần đẩy mạnh công tác triển
khai, áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với quá trình chuyển đổi số, tổ chức triển khai thực
hiện tại các đơn vị; xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến kế toán - kiểm toán phục vụ hoạt động của các đơn vị
và hoạt động quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán. Các DN cũng cần áp dụng các phần mềm kiểm toán công
nghệ hiện đại và có sự tham gia chuyên sâu hơn của các chuyên gia về công nghệ thông tin trong việc cung
cấp dịch vụ.

 Trích nguồn: baokiemtoannhanuoc.vn

Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2030 với những mục tiêu rõ ràng liên quan đến số hóa, hoàn thiện hệ
thống quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng đến các thông lệ quốc tế, quy định cụ thể và mở rộng đối tượng
bắt buộc kiểm toán đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức
nghề nghiệp và các DN. Đây là một thách thức lớn trong việc sửa đổi, thiết lập và thực thi hành lang pháp lý
cho các DN áp dụng IFRS và VFRS.
Vượt qua những khó khăn, thách thức ở giai đoạn ban đầu, ngành kiểm toán độc lập gián tiếp đóng góp thúc
đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Việc áp dụng IFRS và VFRS dần tiệm cận với quốc tế nhằm nâng
cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị và ban điều hành. Báo cáo tài chính lập
theo chuẩn mực quốc tế là một trong số các công cụ trợ giúp DN thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Mục tiêu kiện toàn hệ thống quy định kiểm toán đòi hỏi sự tham gia, đóng góp của Bộ Tài chính, sự phối hợp
của các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế, các trường đại học, các DN lớn và các hãng kiểm
toán, đặc biệt là các hãng toàn cầu có kinh nghiệm kiểm toán thực tiễn các công ty đa quốc gia, am hiểu về hệ
thống IFRS, thông lệ quốc tế khác và có hệ thống mạng lưới các công ty kiểm toán trên toàn cầu.
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IAASB BAN HÀNH TÀI LIỆU “HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHUẨN MỰC VỀ KIỂM TOÁN
CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN”

Tháng 5/2022, để hỗ trợ kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán, Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm
bảo quốc tế (IAASB) ban hành tài liệu “Supporting international standards - Auditing accounting estimates:
ISA 540 (revised) – Implementation tool/Hỗ trợ chuẩn mực quốc tế - Kiểm toán các ước tính kế toán: Chuẩn
mực kiểm toán quốc tế 540 (Ban hành lại) – Công cụ thực hiện” (sau đây gọi tắt là “công cụ thực hiện ISA
540 (Ban hành lại”). IAASB ban hành lại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 540 (Ban hành lại) vào tháng
10/2018 và ISA 540 (Ban hành lại) này có hiệu lực áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính bắt đầu
vào hoặc sau ngày 15/12/2019.
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Mục đích của tài liệu “Công cụ thực hiện ISA 540 (Ban hành lại)” gồm:
- Hỗ trợ kiểm toán viên thực hiện ISA 540 (Ban hành lại), bao gồm cả những thay đổi quan trọng so với ISA
540 hiện hành;
- Cung cấp tổng quan về các bước và các vấn đề liên quan cần xem xét khi kiểm toán các ước tính kế toán và
các thuyết minh liên quan, trong đó tập trung vào các vấn đề cần được làm rõ. Tài liệu bao gồm các đề xuất
về “Cái gì”, “Tại sao” và “Cách thức thực hiện như thế nào”. Các đề xuất này không phải là tất cả và
kiểm toán viên cần xem xét thêm hoặc có các xem xét khác nhau có thể áp dụng tùy thuộc vào hoàn cảnh của
hợp đồng dịch vụ. Việc lựa chọn các thủ tục cụ thể mà kiểm toán viên quyết định thực hiện để đáp ứng các
yêu cầu của ISA 540 (Ban hành lại) và các ISA có liên quan khác là vấn đề thuộc về xét đoán chuyên môn.
Tài liệu “Công cụ thực hiện ISA 540 (Ban hành lại)” cùng với các sơ đồ ISA 540 (Ban hành lại) đã xuất bản
trước đây của IAASB chỉ ra quy trình các yêu cầu trong ISA 540 (Ban hành lại). Nội dung cụ thể của “Công
cụ thực hiện ISA 540 (Ban hành lại)” bao gồm các ví dụ minh họa. Nội dung các ví dụ minh họa được tóm tắt
như sau:
- Ví dụ minh họa 1 – Sơ đồ IAASB: Các yêu cầu của ISA 540 (Ban hành lại), với các nội dung:
+ Cung cấp tổng quan về quy trình các yêu cầu trong ISA 540 (Ban hành lại);
+ Các bước đã được thêm vào sơ đồ quy trình (được liên kết với ví dụ minh họa 2 của tài liệu).
- Ví dụ minh họa 2 – Sơ đồ 10 bước, gồm:
+ Tóm tắt các khía cạnh chính của “cái gì” đã được ISA 540 (Ban hành lại) yêu cầu và các xem xét khác liên
quan đến các yêu cầu về “Cái gì”, “Tại sao” (lý do) và “Cách thức thực hiện như thế nào” (các xem xét thực
tế);
+ Làm nổi bật những thay đổi chính của ISA 540 (Ban hành lại) so với phiên bản trước bằng cách chú thích ở
dạng “hình hộp màu xanh lá cây”; những thay đổi quan trọng này được xác định trong ấn phẩm “Xem nhanh”
của IAASB liên quan đến ISA 540 (Ban hành lại).
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- Ví vụ minh họa 4 – Sơ đồ IAASB: Liên kết giữa ISA 540 (Ban hành lại) và các ISA khác: Tóm tắt các
liên kết chính giữa ISA 540 (Ban hành lại) và các ISA khác; một số yêu cầu và hướng dẫn khác trong ISA 540
(Ban hành lại) đề cập đến hoặc mở rộng cách áp dụng ISA 315 (Ban hành lại năm 2019), ISA 330, ISA 450 và
ISA 500 và các ISA liên quan khác liên quan đến ước tính kế toán và các thuyết minh liên quan.

VACPA trân trọng giới thiệu đến quý Hội viên và bạn đọc tài liệu “Hỗ trợ chuẩn mực quốc tế - Kiểm toán các
ước tính kế toán: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 540 (Ban hành lại) – Công cụ thực hiện” do IAASB ban hành
để hiểu rõ hơn về ISA 540 (Ban hành lại). Quý bạn đọc vui lòng tải tài liệu TẠI ĐÂY!
Lưu ý: Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế việc đọc ISA 540 (Ban hành lại) (bao gồm cả
phần Hướng dẫn áp dụng). Đây không phải là hướng dẫn chính thức của VACPA dành cho các DNKiT tại
Việt Nam.

- Ví dụ minh họa 3 – Sơ đồ IAASB: Ba cách tiếp cận thử nghiệm: Cung cấp cái nhìn tổng quan về ba cách
tiếp cận có thể để thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo đối với các ước tính kế toán.

Mức độ mà các yếu tố rủi ro tiềm tàng ảnh hưởng đến khả năng xảy ra hoặc mức độ của sai sót;
Đánh giá của kiểm toán viên về các rủi ro có sai sót trọng yếu có liên quan.

- Ví dụ minh họa 5 – Khả năng điều chỉnh theo quy mô và độ phức tạp:
+ Cung cấp các hướng dẫn về cách thức ISA 540 (Ban hành lại) được điều chỉnh theo quy mô và độ phức tạp.
+ Mặc dù ISA 540 (Ban hành lại) áp dụng cho tất cả các ước tính kế toán, nhưng mức độ mà ước tính kế toán
chịu sự không chắc chắn trong ước tính sẽ thay đổi đáng kể. Do đó, nội dung, lịch trình và phạm vi của thủ
tục đánh giá rủi ro và các thủ tục kiểm toán tiếp theo (thử nghiệm kiểm soát và thủ tục cơ bản) sẽ khác nhau
liên quan đến:

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9489

